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Resumo 
 

A presente dissertação teve como objetivo o estudo do conhecimento 

estratégico em treinadores de voleibol de alto nível. Partindo de um paradigma 

interpretativo de investigação, recorreu-se à entrevista semiestruturada como 

método para aceder às representações, perspetivas e opiniões de cinco 

treinadores. Os resultados obtidos confirmam a natureza complexa, dinâmica e 

ambígua do coaching desportivo. Os treinadores apoiam-se nas suas 

concepções pessoais para interpretar circunstâncias de âmbito mais lato 

(culturais e organizacionais) e mais restrito (decorrentes da preparação da 

equipa), estruturam processos relacionais e de tomada de decisão com os 

jogadores e a equipa técnica e estudam detalhadamente os adversários, na 

tentativa de construir uma relação de forças favorável na competição. Isto 

acontece dentro de uma estrutura temporal bem definida que delimita as 

possibilidades de atuação estratégica, pondo em constante equação a 

resolução de situações imediatas e uma visão mais projetada no futuro. A 

aplicação eficaz da estratégia implica a adesão de todos os intervenientes, 

desenvolvendo formas de cooperação geradoras de compromisso, empenho, 

responsabilidade e autodeterminação. Esta dinâmica interativa é orquestrada 

pelos treinadores, delimitando espaços de participação, empoderamento e 

decisão com os jogadores, tendo em conta a sua personalidade, experiência, 

capacidade de liderança e posto específico ocupado em campo. A atuação dos 

treinadores oscila entre a deliberação e a emergência, esta de prevalência 

intuitiva, tácita, baseada na experiência e desenvolvida na ação, demonstrando 

a importância de conjugar as atividades de planeamento e a capacidade de 

perceber, interpretar e navegar em contextos dinâmicos e complexos. Através 

da organização e da estrutura, os treinadores deste estudo fornecem à equipa 

o pano de fundo, o alicerce, para controlar a imprevisibilidade, dando 

significado e coerência ao projeto coletivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO ESTRATÉGICO, COACHING 
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Abstract 
 

This dissertation had the purpose of studying high-performance volleyball 

coaches‟ strategic knowledge applied to strategic/tactical match preparation. 

With an interpretive research paradigm support, we used the semi-structured 

interview as the method for accessing five coaches‟ representations, 

perspectives and opinions. Our findings confirm the complex, dynamic and 

ambiguous nature of sports coaching. Coaches use their personal conceptions 

to interpret wide range circumstances (cultural and organizational) and more 

restrictive ones (connected to team preparation), structure relational and 

decision-making processes with players and staff and study the opponents in 

detail, trying to build a desirable competition strength rapport. This happens 

inside a temporal framework that establishes the strategic action boundaries, 

balancing the short time situation management and a projected future vision. 

The strategy can only be implemented effectively if it receives the support of all 

stakeholders, developing cooperative forms that generate commitment, 

accountability and responsibility, in a self-determined way. Relational dynamics 

highlights the importance of coach-developed orchestration negotiating 

participation, empowerment and decision-making opportunities with the players 

considering their personality, experience, leadership skills and specific field role. 

Coaches‟ interventions shift from deliberate to emergent, intuitive, tacit and 

experienced-based in-action developed interventions, demonstrating the 

importance of mixing planned activities and the ability to perceive, interpret and 

navigate in complex and dynamic environments. Coaches, through organization 

and structure, provide the team with the background, the foundation to manage 

the unpredictable, giving meaning and coherence to the collective project. 

 
KEYWORDS: STRATEGIC KNOWLEDGE, SPORTS COACHING, COACH, 

VOLLEYBALL, MATCH PREPARATION.     
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1.1. Justificação e pertinência do estudo 

Pelo mundo inteiro, existem hoje milhões de treinadores, voluntários, a 

tempo parcial e profissionais, que proporcionam oportunidades de prática 

desportiva a uma inúmera quantidade de praticantes, promovendo a 

participação e a melhoria do rendimento de atletas e equipas (International 

Sport Coaching Framework [ISCF], 2013).  

A acessibilidade generalizada à informação e a enorme visibilidade 

mediática tornam a atividade desenvolvida pelos treinadores extremamente 

excitante e desafiadora, tanto no plano desportivo, em diversos contextos e 

níveis de rendimento desportivo, como no papel social que assumem como 

modelos, educadores e líderes (Fasting & Pfister, 2000; Kidman & Hanrahan, 

2004; Lyle, 2002). Os treinadores cumprem uma variedade de funções 

(educador, guia, psicólogo, gestor, entre outras), trabalham com diversas 

populações, enfrentam exigências acrescidas criadas por diferentes 

intervenientes (atletas, pais, dirigentes, adeptos) e, nos níveis mais elevados 

de rendimento, pede-se-lhes que sejam excelentes e desenvolvam a 

capacidade de rendimento dos seus atletas, indo muito para além do mero 

registo de vitórias e derrotas (ISCF, 2013). 

Em resposta ao desenvolvimento da profissionalização do desporto de 

alto rendimento, os treinadores são fundamentais nos níveis de desempenho 

conseguidos pelos seus atletas. Este contexto de máximo envolvimento implica 

enveredar por uma carreira profissional a tempo pleno, para operar no 

desenvolvimento e implementação de programas de treino, em que se 

procuram atingir metas publicamente publicitadas e existem elevadas 

implicações na tomada de decisão, gestão de dados, relações interpessoais e 

seleção de atletas (Lyle, 2002; Occhino et al., 2013; Trudel & Gilbert, 2006). 

Para compreender a complexidade inerente à realização destas tarefas, será 

muito relevante ter concepções claras sobre o trabalho realizado pelos 

treinadores de alto rendimento, descrito como caótico e em evolução 

constante, como assinalam, entre outros autores, Bowes e Jones (2006), Lyle 

(2002) e Rynne e Mallett (2012). 
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O coaching desportivo tem entre os seus propósitos a melhoria do 

rendimento desportivo de atletas e equipas e a expressão desse desempenho 

em competição e, como tal, relaciona-se com tudo o que diz respeito à 

atividade e funções desempenhadas pelo treinador (Cushion et al., 2010; 

Mesquita et al., 2012).  

Neste enquadramento, a atuação do treinador desenvolve-se através de 

um processo sociocultural complexo, pleno de pressões, constrangimentos e 

dinâmicas de poder, estas intrinsecamente inerentes ao sistema social, 

geradas por personalidades fortes competindo entre si e com características 

hierárquicas por vezes pouco evidentes (Cushion & Jones, 2006; Gomes & 

Mesquita, 2015; Jones et al., 2002; Potrac et al., 2002; Purdy et al., 2008). 

Deste modo, o treinador exerce uma multiplicidade de papéis, manifesta 

importante atividade cognitiva e decisória, apoiada em rotinas padronizadas e 

planos cognitivos (Saury & Durand, 1998), mas não se limita à aplicação de um 

conjunto genérico de regras, porque age num ambiente fluído e dinâmico 

(Cushion et al., 2006; Mallett, 2007). Procura, assim, ajustar-se 

permanentemente aos constrangimentos e oportunidades situacionais 

(Cushion et al., 2003; Jones, 2000), estando a eficácia da sua atuação 

altamente dependente da qualidade da interação entre treinador, atletas e 

contexto (Cushion et al., 2006; Santos et al., 2013). 

Apesar do impacto social que lhe é crescentemente atribuído, o 

coaching desportivo não tem recebido da investigação científica grande 

atenção, mantendo-se um domínio largamente sub-investigado (Gomes & 

Mesquita, 2015; LeUnes, 2007). Por esse motivo, apresenta uma gama 

desconcertante de perspetivas teóricas e empíricas que não contribuem para 

uma compreensão aprofundada da prática e não fornecem uma base 

conceptual robusta para a sua fundamentação (Cushion et al., 2006; Cushion & 

Lyle, 2011). A isto não é alheio o facto da investigação do coaching ser 

tradicionalmente marcada pelo paradigma positivista, com reduzido 

entendimento da sua complexidade, logo, pouco orientada pelas necessidades 

da prática dos treinadores (Cushion et al., 2006; Cushion & Lyle, 2011; Gomes 

& Mesquita, 2015; Jones et al., 2004).  
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Os estudos iniciais sobre os conhecimentos mobilizados pelos 

treinadores na sua ação tiveram na base a psicologia cognitiva e o paradigma 

do pensamento do professor, procuraram compreender os processos de 

planificação e decisão dos treinadores. Evidenciaram, sobretudo, diferenças 

entre os treinadores mais e menos experientes e a natureza das decisões 

interativas tomadas, particularmente realçando os elementos informativos 

considerados (Ahlgren et al., 1998; Gilbert et al., 1999; Jones et al., 1995, 

1997; Saury et al., 2002). 

A fase seguinte da investigação orientou-se para o estudo dos 

treinadores peritos, com base na psicologia cognitiva (Chi et al., 1988; Ericsson 

et al., 1993; Ericsson & Smith, 1991) e na teoria dos modelos mentais1 (Glaser, 

1987; Johnson-Laird, 1983), tendo sido evidenciada a organização hierárquica 

do conhecimento e a distinção entre as suas formas declarativas, processuais 

e as competências metacognitivas (Côté et al., 1995a, 1995b, 1995c; Bloom et 

al., 1997; Lyle & Cushion, 2011). Neste paradigma, o estudo do coaching 

desportivo fundamentou-se então na elaboração de determinados constructos 

(Jowett & Ntoumanis, 2004) e modelos (Côté et al., 1995c), procurando 

identificar a prática eficaz dos bons treinadores, extraindo dela conhecimentos 

e ações experimentadas, testadas, logo repetíveis por outros (Jones et al., 

2011a). Nesta perspetiva, o coaching é entendido como uma sequência de 

decisões, através da qual os treinadores comandam e orientam a 

implementação de um conjunto de objetivos mensuráveis e realizáveis, onde o 

comportamento é explicado de forma mecânica e entendido como causal e 

previsível (Jones et al., 2011a; Jones & Wallace, 2005). Não obstante o 

contributo desta visão, a mesma não considera as influências sociais, 

pedagógicas, morais e culturais do coaching; bem pelo contrário, ignora os 

constrangimentos que se deparam ao treinador, e não ajuda a compreender 

em profundidade a sua atividade (Jones & Wallace, 2005; McFee, 2005). 

                                                        
1 Os modelos mentais representam estruturas recorrentes e transitórias, construídas a partir de uma 

estrutura mais abrangente de conhecimentos gerais (Glaser, 1987). Ilustram a organização cognitiva 
subjacente à arte operacional do treinador, culturalmente moldada em contextos sociais específicos e 
apoiada no conhecimento tácito e na prática intuitiva (Lyle & Cushion, 2011). Tal como outros constructos 
psicológicos (“esquemas”, “guiões” e “quadros de referência”), o modelo mental é um ponto de referência, 
uma imagem virtual ou uma rede mais ou menos sofisticada de estruturas do conhecimento, noções 
usadas para descrever a organização do conhecimento e a sua compreensão (Lyle & Cushion, 2011). 
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Esta perspetiva provoca igualmente um sentimento de frustração nos 

treinadores (Chesterfield et al., 2010; Mesquita et al., 2014), porque são 

ignoradas as tensões e os dilemas sociais que caracterizam a prática e postas 

a nu as divergências intransponíveis entre as intenções e os objetivos que 

guiam a sua intervenção e a capacidade de os realizar efetivamente (Jones & 

Wallace, 2005, 2006; Voight, 2007). 

Em contraposição a esta forma de ver o coaching, o estudo pioneiro 

realizado por Saury e Durand (1998) apresenta-o como uma prática 

controversa e negociada entre os intervenientes dentro de um contexto social 

específico. Nestas condições, os treinadores de elite utilizam conhecimentos de 

cariz prático que transcendem a informação processual e as regras 

transmitidas nos manuais de formação. Baseiam-se, ainda, na experiência 

anteriormente adquirida, recorrem a rotinas que reduzem a carga cognitiva da 

gestão da tarefa, demonstram a sua perícia na realização de ajustamentos 

contínuos (dentro de certos parâmetros) face aos constrangimentos evolutivos 

impostos pela situação, e orquestram a participação dos atores envolvidos em 

função dos objetivos traçados (Jones & Wallace, 2005, 2006; Santos et al., 

2013; Saury & Durand, 1998). 

De acordo com esta perspetiva do coaching, a intervenção dos 

treinadores não pode ser totalmente prevista e programada, mas deve, pelo 

contrário, pautar-se pelo recurso a rotinas flexíveis e adaptativas para fazer 

face à mutabilidade e imprevisibilidade situacional (Bowes & Jones, 2006; 

Saury & Durand, 1998; Sève & Durand, 1999). Na linha de continuidade com o 

estudo de Saury e Durand (1998), d‟Arripe-Longueville et al. (2001) evidenciam 

que as ações dos treinadores se situam em circunstâncias específicas e 

concretas, apelam à experiência e ajustam-se aos constrangimentos 

ecológicos. Segundo estes autores, o coaching é igualmente uma construção 

coletiva partilhada, onde os objetivos comuns não estão totalmente 

predeterminados, mas são objeto de uma elaboração conjunta resultante da 

interação entre os agentes intervenientes, coordenação que emerge da 

vivência dos constrangimentos comuns. 
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Estes dois estudos marcaram um ponto histórico de viragem no estudo 

do coaching desportivo (Gomes & Mesquita, 2015). A partir deste momento, a 

investigação começa a entendê-lo como um processo pedagógico complexo e 

dinâmico, em que o treinador gere diferentes agendas e objetivos dos 

intervenientes, subordinando-os ao bem comum, dentro de um contexto 

caracterizado pela transformação contínua (Jones & Wallace, 2005; Sonsino & 

Moore, 2001). Em conformidade, esta realidade tem de ser estudada 

recorrendo a perspetivas interpretativas, através de “lentes” que possibilitem a 

exploração e a interpretação da ação situada dos treinadores, os significados 

da mesma e os processos cognitivos que lhe estão subjacentes, dentro de um 

dado sistema social (Jones et al., 2011a). 

Esta perspetiva de estudo tem por base a ergonomia cognitiva e a 

psicologia do trabalho (Amalberti et al., 1991) e os quadros teóricos do curso 

da ação 2  (Theureau, 1992), ligado aos pressupostos da ação situada 3 

(Suchman, 1987) e da cognição situada 4  (Kirshner & Whitson, 1997), 

estudando os conhecimentos mobilizados pelos treinadores na realização da 

tarefa, nas suas dimensões adaptativa, face aos constrangimentos 

situacionais, e coletiva, definida na interação treinador/atleta em situações de 

treino e competição (d‟Arripe-Longueville et al., 1999; Saury & Durand, 1998). 

Esta linha de investigação indica que a atividade operacional dos 

treinadores se define a partir de uma estrutura de conhecimentos e referenciais 

de situações, organizados segundo critérios de tipicidade e de importância do 

significado pessoal atribuído, para descrever, comparar e interpretar os 

                                                        
2
 O curso da ação é a atividade de um determinado ator, envolvido num meio físico e social determinado 

e pertencente a uma dada cultura, atividade que é significativa para ele, ou seja, mostrável, contável e 
comentável em qualquer momento do seu desenrolar a um observador-interlocutor (Theureau, 1992). 

 
3 A ação enquadra-se sempre em particulares circunstâncias, sociais e físicas, o que torna a situação 

crucial na interpretação da mesma, inclui também elementos da história social em que se inscreve o ator 
e o contexto compreende elementos da história passada e presente, bem como elementos antecipados 
ou esperados e a atividade cognitiva é mobilizada na ação e pela ação, apresenta uma especificidade 
contextual e, portanto, deve ser estudada na situação (Lave, 1988; Suchman, 1987; Winograd & Florès, 
1989). 

 
4 Esta teoria postula que conhecer é inseparável do fazer, pelo que todo o conhecimento existe situado 

na atividade e ligado ao contexto social, cultura e físico em que a mesma se desenrola (Kirschner & 
Whitson, 1997). 
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constrangimentos situacionais, mobilizando conhecimentos de natureza 

explícita (regras, princípios gerais) e implícita (decorrentes da experiência) e 

operacionalizando rotinas organizativas, de planificação flexível, reguladas em 

conjunto com os atletas (d‟Arripe-Longueville, et al., 1999, 2001; Saury, 1998a, 

1998b; Saury & Durand, 1996, 1998; Sève & Durand, 1999).  

Os resultados obtidos com base nesta linha de investigação suportam 

igualmente a ideia de perspetivar o treino e a competição como um trabalho 

coletivo entre treinadores e atletas, abrindo um espaço interativo de confronto, 

negociação e ajustamento (Cassidy et al., 2009; d‟Arripe-Longueville et al., 

1999, 2001; Jackson et al., 2010; Macquet & Stanton, 2014; Occhino et al., 

2013) e estabelecendo formas de coordenação através da definição de um 

referencial comum (conhecimentos, experiências, atividades partilhadas) e 

atualização do quadro participativo (construção de regras que asseguram a 

viabilidade da colaboração no seio da equipa) (Bourbousson et al., 2010, 2011, 

2015; Eccles, 2010; Saury & Durand, 1998; Sève et al., 2009). 

Contudo, embora tenha existido um enorme avanço na compreensão 

dos conhecimentos utilizados pelos treinadores, é possível inferir que os 

resultados têm vindo a apresentar ainda, na última década, uma visão 

relativamente generalista, isenta de desconstrução à luz dos constrangimentos 

situacionais que moldam e transfiguram o contexto ambíguo e complexo onde 

atuam. Parece, assim, óbvia a necessidade de estudar o conhecimento 

estratégico dos treinadores, abandonando a simples caracterização 

generalista, para avançar no entendimento situado do que fazem, bem como 

das razões (os porquês) que sustentam as decisões que tomam, em função da 

especificidade das situações e contextos de intervenção.   

Por outro lado, apesar da importância que os temas da estratégia5 e da 

tática apresentam nos jogos desportivos colectivos (JDC), têm recebido pouca 

atenção na literatura científica e, como tal, são mal compreendidos (Cordes et 

al., 2012), em contraponto com a definição dos aspetos relativos ao treino 

                                                        
5
 O estudo do tema da estratégia tem a sua origem no âmbito militar, com os livros A Arte da Guerra de 

Sun Tzu (2009), escrito 500 anos AC, O Príncipe de Maquiavel (2007) de 1532 e Da Guerra de Von 
Clausewitz (2007), publicado postumamente em 1832. O tema da estratégia é igualmente desenvolvido 
na área da gestão empresarial, com relevância marcante para os trabalhos de Barnard, Chandler, Ansoff, 
Andrews e Porter (Bowman et al., 2006; Venkatraman & Subramaniam, 2006). 
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físico (Algrøy et al., 2011; Lambert & Borresen, 2010; Seiler, 2010), O âmbito 

estratégico/tático da atuação dos treinadores nos JDC constitui a dimensão 

mais restrita e específica de expressão do seu conhecimento estratégico e 

igualmente necessita de congregar as atenções dos investigadores para a sua 

compreensão.  

Nos JDC, parece igualmente evidente a escassez de estudos sobre os 

aspetos estratégicos/táticos, o que é deveras surpreendente dado a 

preponderância destes elementos no rendimento competitivo. Em particular, no 

voleibol e na dimensão estratégica/tática, com o recurso aos métodos da 

investigação qualitativa, o estudo pioneiro foi realizado por Mesquita e Graça 

(2002), procurando compreender as tomadas de decisão específicas e situadas 

de um passador de alto nível. Na sequência, refletindo a importância que esta 

função tem no jogo, continuaram a ser estudadas as ações do passador por 

Rodrigues (2004), Queiroga (2005), Queiroga et al. (2005, 2010). 

Assim, a investigação deve procurar ir mais além na compreensão do 

pensamento dos treinadores e captar de forma situada os processos de 

ajustamento, integração e coordenação que utilizam para lidar com a 

complexidade do coaching (Cushion, 2007b; Cushion & Lyle, 2011; Gilbert, 

2007; Lyle, 2002; Mallett, 2007). 

Do mesmo modo, é premente o aprofundamento do conhecimento 

estratégico do treinador no alto rendimento desportivo, porquanto o seu 

impacto mediático e social e as carências detetadas ao nível da investigação 

assim o exigem. Por outro lado, este desiderato só será possível com o recurso 

a metodologias de investigação que consigam captar em detalhe a sua 

complexidade, dinamismo e ambiguidade, oferecendo-nos em consequência 

uma compreensão mais clara, detalhada e concreta da prática.  

  

1.2. Problema e objetivos do estudo 

Tanto quanto é do nosso conhecimento, não existem estudos sobre o 

conhecimento estratégico dos treinadores de voleibol de alto rendimento, nem 

sobre a temática da preparação do jogo, em particular nos contornos 

assumidos pela operacionalização dos planos estratégicos/táticos. 
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 Com este estudo pretende-se assim contribuir para uma compreensão 

mais detalhada e aprofundada do conhecimento estratégico expresso pelos 

treinadores de voleibol de alto nível. Tal envolve os aspetos que informam e 

influenciam a elaboração e aplicação dos planos estratégicos no exercício da 

sua atividade profissional, em geral, e na preparação do jogo de voleibol de 

alto nível, em particular. 

 

 Estabelecemos, assim, como objetivos específicos:  

1) indagar que elementos de natureza pessoal e contextual fundamentam e 

influenciam a expressão do conhecimento estratégico dos treinadores;  

2) compreender as estratégias que os treinadores utilizam para estabelecer e 

fomentar a dinâmica interativa no seio da equipa; 

3) examinar o modo como os treinadores conceptualizam e aplicam os 

elementos estratégicos de previsão, controlo, surpresa, risco e gestão da 

imprevisibilidade competitiva, tendo em conta a especificidade do voleibol;  

4) descortinar os modos e contornos assumidos pela elaboração e aplicação 

do plano de jogo, através da construção estratégica prévia da relação de forças 

com o adversário e o respetivo ajustamento posterior na situação competitiva; e  

5) elucidar os fundamentos e o(s) modo(s) da utilização de meios auxiliares no 

treino do plano de jogo e na potenciação da atuação estratégica dos 

treinadores. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

No capítulo I – Introdução, pretende-se justificar e legitimar a realização 

da presente dissertação, definindo o problema e os objetivos da investigação e 

delinear o trabalho a desenvolver. 

No capítulo II – Revisão da Literatura, explicitamos os temas, e 

respetivos estudos, que consideramos relevantes para o enquadramento e 

compreensão do nosso problema de investigação. Começamos por analisar a 

origem e evolução da investigação no coaching para, de seguida, definirmos a 

natureza e os contornos do coaching nos desportos. Fundamentamos e 

analisamos as perspetivas de estudo que são habitualmente consideradas no 
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estudo do coaching desportivo: pedagógica, psicológica e sociológica, e 

traçamos um quadro evolutivo da investigação sobre o tema e os contributos 

dados para a compreensão do fenómeno, desde os primeiros estudos de cariz 

comportamentalista até à visão atual que procura abarcar a sua complexidade. 

O ponto seguinte é dedicado à caracterização do treinador de alto 

rendimento, analisando em detalhe o contexto de intervenção, bem como 

alguns dos atributos e competências essenciais que lhe são associados. Como 

o nosso estudo se desenrola no âmbito dos JDC, são dissecadas algumas das 

particularidades que influenciam a atuação do treinador neste domínio. 

Por último, revemos os aspetos ligados ao conhecimento estratégico, 

analisando a sua categorização dentro dos vários tipos de conhecimento. 

Procuramos identificar os elementos que suportam a formulação de estratégias 

e exploramos mais em detalhe os processos que conduzem às tomadas de 

decisão e os meios auxiliares necessários à sua implementação, socorrendo-

nos de perspetivas ligadas aos domínios do desporto, da gestão empresarial e 

militar. 

No capítulo III – Metodologia, descrevemos a nossa posição ontológica e 

epistemológica subjacente à realização deste estudo e justificamos o recurso 

ao paradigma interpretativo e às metodologias qualitativas, como sendo a 

forma mais apropriada de elucidar o nosso problema de investigação. 

Justificamos a opção de utilizar a entrevista semiestruturada como método de 

recolha de dados e respetivas vantagens e cuidados a ter na sua construção, 

validação e aplicação. São caracterizados os participantes e os critérios que 

presidiram à sua escolha. Elucidamos o modo como foram recolhidos, 

analisados, com recurso à Análise Temática (justificando a pertinência da 

adoção do método), e foi garantida a credibilidade dos dados. 

No capítulo IV – Resultados, é consumada a apresentação dos mesmos, 

enquadrando-os nos temas e subtemas definidos a partir do procedimento 

adotado de análise dos dados. É colocada em evidência a importância que a 

filosofia pessoal do treinador tem como suporte do seu conhecimento 

estratégico e explicita-se a influência que a dimensão temporal tem na sua 

atuação. Em seguida, são expostos os aspetos que demonstram a dinâmica 
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relacional do treinador com os intervenientes próximos (jogadores, membros da 

equipa técnica) e o respetivo impacto na delimitação dos contornos da atuação 

estratégica. Por último, é colocada em relevo a atuação estratégica do 

treinador e os meios auxiliares de que se socorre para a apoiar.    

No capítulo V, a discussão dos resultados pretende problematizar a 

expressão do conhecimento estratégico do treinador, a sua atuação na 

elaboração e aplicação do plano no âmbito específico do voleibol, 

questionando, de forma abrangente e conceptualmente mais elaborada, os 

tópicos tratados.  

No capítulo VI – Considerações Finais, procuramos dar corpo e 

significado aos resultados obtidos através da realização desta dissertação, 

evidenciando os conhecimentos mais relevantes e perspetivando futuros 

problemas e caminhos de investigação.  
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2.1. Coaching nos desportos 

  

2.1.1. Origem e evolução da investigação no coaching  

A palavra original, coach, foi utilizada pela primeira vez na cidade de 

Kócs, na Hungria, para designar uma carruagem de quatro rodas, produzida no 

século XVI e a mais cobiçada da época porque foi a primeira a ter uma 

suspensão com molas de aço (Isidori, 2013; Isidori & Fraile, 2012). A palavra 

coach significa, então, carruagem porque esta era em Kócs, designada como 

kocsi szeker, sendo os nativos da cidade denominados de kocsi; esse vocábulo 

foi adotado pelos ingleses que o traduziram como coach, existindo igualmente 

na língua francesa a palavra coche (Isidori, 2013; Isidori & Fraile, 2012). 

No século XVIII, os nobres universitários ingleses deslocavam-se para 

as aulas em carruagens conduzidas pelo cocheiro (coacher) e, com o passar 

do tempo, surgiu uma metáfora: do mesmo modo que a carruagem leva as 

pessoas aos diversos pontos geográficos, o coach era o tutor que conduzia 

pessoas pelos diversos campos do conhecimento (Isidori, 2013; Isidori e Fraile, 

2012). Existem relatos de que as famílias muito ricas, do mesmo modo, quando 

em longas viagens pela Europa, levavam servos na carruagem, que liam em 

voz alta às crianças o que elas deviam aprender. Esse servo também passou a 

ser identificado como coach (Isidori, 2013; Isidori & Fraile, 2012). 

Por volta de 1830, o termo coach passa a ser utilizado na Universidade 

de Oxford como sinónimo de tutor particular, aquele que carrega, conduz e 

prepara os estudantes para os seus exames.  

A investigação no coaching começa a ser referenciada através do 

trabalho de Gorby (1937), que sinaliza o seu potencial como força positiva 

dentro das organizações. De acordo com Kampa-Kokesch e Anderson (2001), 

o percurso investigativo progrediu pouco e apenas foi despoletado na década 

de 90, entendendo o coaching como técnica de gestão e utilizando uma 

metodologia baseada no estudo de casos, por oposição ao recurso aos 

métodos quantitativos. Destacam-se nesta fase os trabalhos de Hillman et al. 

(1990), reconhecendo o papel do coaching como forma de aumentar o 
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feedback, e o seu contributo nos processos de liderança (Popper & Lipshitz, 

1992) e de gestão (Graham et al., 1993, 1994). 

A partir daí, na perspetiva de Passmore e Fillery-Travis (2011), o estudo 

do coaching, tem evoluído segundo quatro grandes temáticas: (1) a sua 

natureza, com saliência para o aconselhamento (Bachkirova & Cox, 2004; 

Passmore, 2007), a emergência da área da psicologia do coaching (Stewart et 

al., 2008) e a eficácia da equipa (Mathieu et al., 2008); (2) o comportamento do 

coach, identificando os seus atributos (Dingman, 2004; Kilburg, 1996, 2001); 

(3) o comportamento do coachee (Caley et al., 2002; Dawdy, 2004; Singh & 

Vinnicombe, 2005); a relação coach-coachee, aspeto consistentemente 

identificado como fundamental no sucesso do processo (Baron & Morin, 2009; 

De Haan, 2008a, 2008b;  Dingman, 2004; Thach, 2002; Wasylyshyn, 2003); e 

(4) o impacto do coaching ao nível organizacional (De Meuse & Dai, 2009; 

Evers et al., 2006; Luthans & Peterson, 2003; Peterson, 1993; Smither et al., 

2003; Togel & Nicholson, 2005; Wolfred, 2003). 

Existe um conjunto relevante de influências de diferentes disciplinas no 

coaching, com particular saliência para a psicologia, através de várias 

perspetivas: (1) a visão humanista, holística, orientada para o desenvolvimento 

pessoal, a relação coach-cliente, com base filosófica assente na escolha e na 

responsabilidade (Stober, 2006); (2) a utilização de técnicas comportamentais 

clássicas de modelação, feedback, autogestão, recompensa e reforço 

(Peterson, 1996); (3) a adoção de técnicas cognitivas, dentro de um quadro de 

referência humanista (Auerbach, 2006); e (4) a aproximação psicanalítica 

(Allcorn, 2006). Dentro do âmbito de influência das ciências sociais, 

consideram-se igualmente os contributos da sociologia (reeducação, literacia 

global e diversidade transcultural), da linguística (a linguagem como 

comunicação) e a antropologia (feedback, aceitação e mudança) (Brock, 2008). 

A área da gestão empresarial oferece ao coaching ferramentas de 

desenvolvimento organizacional, gestão e consultadoria, adaptando modelos 

de liderança e competências, conceitos da teoria geral dos sistemas e da 

aprendizagem no local de trabalho para melhorar o desempenho (Brock, 2008). 

O coaching recebe ainda contributos de áreas como a educação de adultos 
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(perspective taking, processo através do qual alguém vê a situação segundo o 

ponto de vista de outrem, e a relação com a autoridade, acontecimentos e 

rituais durante o ciclo de vida, interação entre as pessoas e os sistemas 

humanos, a ligação da aprendizagem com a experiência de vida e teorias 

sobre a personalidade, a raça, a classe social, o género ou as diferenças 

culturais), a filosofia (o ser, a consciência, a espiritualidade), as artes 

performativas (suporte das emoções e das experiências), a comunicação 

(processamento da linguagem verbal e não verbal), a criatividade (construção 

de ideias únicas ou possibilidades, supressão de limites e aproveitamento de 

oportunidades e sinergias), a biologia (integração corporal), a teoria dos 

sistemas (interdependência holística e a mudança sistémica como elementos 

desencadeantes da modificação pessoal) e o desenvolvimento e crescimento 

pessoais (autoconhecimento e autoconsciência) (Brock, 2008).     

Embora possam variar as definições do coaching, a maioria evidencia-o 

como uma relação colaborativa entre o coach e o coachee, com o objectivo de 

atingir metas de desenvolvimento profissional ou pessoal (Grant et al., 2010; 

Spence & Grant, 2007).  

O coaching é uma metodologia de modificação humana de ampla 

aplicação em diversas áreas tais como: redução do stress no local de trabalho 

(Wright, 2007), coaching empresarial (Clegg et al., 2005), técnicas de liderança 

e comunicação (Wilson, 2004), desenvolvimento da carreira (Scandura, 1992), 

construção de equipas e desenvolvimento de grupo (Cunha & Louro, 2000), 

melhoria de técnicas de vendas e rendimento (Rich, 1998) e melhoria do 

desempenho em entrevistas de emprego (Maurer et al., 1998). 

Em geral, os objetivos do coaching visam alargar e desenvolver a atual 

capacidade ou desempenho individual, ajudando os indivíduos a: (1) identificar 

os fins pretendidos; (2) definir objetivos específicos; (3) aumentar a motivação 

identificando pontos fortes e construindo a autoeficácia; (4) identificar recursos 

e formular planos de ação específicos; (5) acompanhar e avaliar o progresso 

efectuado na direção dos objetivos; e (6) modificar os planos de ação com 

base no feedback recebido (Grant et al., 2010). Os passos do processo 

“acompanhar – avaliar – modificar” formam um ciclo simples do comportamento 
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autorregulado e este é um processo-chave na construção de uma modificação 

comportamental intencional (Carver & Scheier, 1998). A função do coach é a 

de facilitar o percurso do coachee através deste ciclo autorregulado, ajudá-lo a 

desenvolver planos de ação específicos e acompanhar e avaliar a progressão 

para a consecução dos objetivos propostos (Grant et al., 2010). 

Nesta dimensão geral, as aplicações do coaching podem categorizar-se 

em três grandes áreas: (1) desenvolvimento de um conjunto específico de 

técnicas; (2) melhoria do desempenho dentro de um quadro temporal 

específico, com um carácter mais estratégico que a primeira; e (3) 

desenvolvimento pessoal e profissional individual, englobando uma perspetiva 

estratégica mais vasta (Grant et al., 2010).  

 

2.1.2. Coaching no desporto: natureza e contornos 

Em 1831, o termo coach foi usado pela primeira vez no âmbito do 

desporto na Universidade de Oxford, para designar os treinadores das suas 

equipas desportivas (Isidori, 2013; Isidori & Fraile, 2012). 

Relativamente ao conceito de treinador e treino (Quadro 1), as diferentes 

palavras das várias línguas remetem-nos para o verbo latino tradere, com o 

significado de seguir, transportar e, sobretudo, acompanhar, considerando-se o 

termo treinar como uma derivação semântica daquele verbo latino, associado 

ao verbo grego tríbein, existente na palavra paidotríbes; esta, por sua vez, 

identificava na Grécia antiga aquele que pode ser considerado hodiernamente 

o professor de educação física (Isidori & Fraile, 2012). 

Pesquisando o significado da palavra coach no Dictionary of Sport and 

Exercise Science (2006), encontramos a definição do substantivo identificando 

alguém que treina jogadores ou atletas, do verbo como o ato de treinar alguém 

no desporto e o coaching como atividade ou profissão de treinar jogadores ou 

atletas. 
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Quadro 1 – Comparação das designações de treinador, treino e treinar em 
várias línguas europeias (adaptado de Isidori, 2013 e Isidori e Fraile, 2012). 

 Língua Termo 1 Termo 2 Termo 3  

 Italiano Allenatore Allenamento Allenare  

 Alemão Trainer Training Trainieren  

 Inglês Trainer - Coach Training -Coaching To train – To coach  

 Francês Entraîneur Entraînement Entraîner  

 Português Treinador Treino Treinar  

 Espanhol Entrenador Entrenamiento Entrenar  

 

O Dicionário de Ciência do Desporto (Beyer, 1987, pp. 159-160), define 

o coaching desportivo de duas formas: “(1) termo usado para todas as 

atividades de aconselhamento e orientação, tendo em vista a obtenção do 

rendimento máximo no treino e na competição; e (2) assistência específica 

para obter a configuração otimal de conjugação das condições internas e 

externas em competição. O coaching inclui assim elementos cognitivos 

(instruções, tarefas) e afetivos (reforço, espírito de luta)”. 

No Dizionario di Scienze dello Sport, Marini (2004, p. 6) define o 

coaching (allenamento, treino na língua italiana) como: “(1) o conjunto das 

ações programadas e adequadas ao objectivo pretendido, exercido sobre a 

capacidade de rendimento desportivo e sobre a disponibilidade de prestação 

do atleta, através da sua atividade de treino, assim como também as ações de 

direção e controlo por parte dos treinadores, com o fim de melhorar e 

estabilizar a capacidade de prestação; (2) um processo pedagógico que 

pretende, através de uma influência metódica e sistemática, permitir que o 

atleta atinja o máximo rendimento, em relação às suas possibilidades, numa 

determinada disciplina desportiva; (3) programa de treino visando a preparação 

de um atleta para um dado evento; e (4) aperfeiçoamento da execução de um 

gesto desportivo com a concomitante expressão acrescida de produção de 

energia”. 

Esta breve análise linguística e semântica mostra que os conceitos de 

treinador e treino sempre tiveram raízes interligadas com a educação e a 
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formação, numa dimensão pedagógica que liga teoria e prática, através de 

uma relação educativa em que ressalta o papel-chave do sujeito que “treina” 

(que conduz), com a tarefa e a responsabilidade de dirigir/orientar aquele(s) 

que deve(m) ser treinado(s) (Isidori, 2013; Isidori & Fraile, 2012). 

Treinar é, em termos gerais, uma atividade intencional que visa a 

aquisição de aprendizagens e o desenvolvimento de capacidades 

materializadas na melhoria do rendimento desportivo dos atletas, em que o 

treinador, na posse de um conjunto de competências, mobiliza, produz e utiliza 

saberes para tomar decisões em ambientes com contornos complexos, 

instáveis, dinâmicos e, por vezes, adversos (Mesquita, 2010; Rosado & 

Mesquita, 2009). 

A investigação no desporto tem vindo a legitimar o conceito de coaching 

desportivo, o qual se refere a toda a atividade desenvolvida pelo treinador 

(Jones et al., 2002, 2003; Mesquita et al., 2012).   

Na intervenção prática, os treinadores envolvem-se num processo 

sociocultural complexo que comporta inúmeras variáveis em interação, o que 

coloca o exercício da sua função muito para além da simples transferência 

técnica de conhecimento (Cushion, 2007a; Gilbert, 2007; Lyle, 2007a; Petitpas, 

2007). Esta descrição da atividade confere ao coaching um carácter 

idiossincrático, entendido como multifacetado, dinâmico e desordenado 

(Cushion, 2007a; Jones et al., 2004; Lyle, 1999, 2002). 

O reconhecimento da natureza complexa e ambígua do coaching implica 

a aceitação das pressões e constrangimentos de diferente índole que sobre ele 

produzem efeito, pelo que a eficácia da atuação do treinador não depende da 

aplicação de um processo sequencial, mas sim da qualidade da interação que 

ocorre dentro na realidade complexa gerada pelas diferentes características 

inerentes à situação e aos intervenientes (Cushion et al., 2006; Potrac et al., 

2002). 

Na realização concreta do coaching parecem igualmente distinguir-se 

duas faces da mesma moeda: (1) as intenções dos treinadores, 

consubstanciadas num trabalho mais ou menos sistemático de planeamento, 

potencialmente também desenhado e influenciado pelo atleta; e (2) um 
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processo contínuo de transmissão/negociação/acomodação ligado ao contexto 

dinâmico e complexo que caracteriza o ambiente do coaching no desporto 

(Cushion & Lyle, 2011; Lyle, 2007b). 

Neste quadro de referência, a ação dos treinadores está repleta de 

improvisações ligadas às oportunidades mutáveis existentes no contexto, gere 

extensivamente a incerteza e as contradições, sem total apoio na razão e no 

planeamento, englobando algum grau de novidade e estando longe de ser 

sistemática, em vez disso é altamente problemática e singular (Cushion, 2001; 

d‟Arripe-Longueville et al., 2001; Jones et al., 2004; Poczwardowski et al., 

2002b; Saury & Durand, 1998; Sève & Durand, 1998). 

A intervenção do treinador comporta, assim, um processo constante de 

ajustamento e gestão “nova” das situações, integra simultaneamente a história 

dos processos e das pessoas envolvidas e, em consequência, a improvisação 

não será uma resposta “nova” a uma dada situação, antes uma aplicação hábil 

de decisões em função dos graus de liberdade que essa mesma situação 

apresenta (Cushion & Lyle, 2011). As rotinas e as estratégias devem, por isso, 

ser flexíveis para permitir a adaptação improvisada às exigências que o 

contexto vai recriando (Saury & Durand, 1998). 

Nesta medida, o coaching deve ser entendido como um processo 

contínuo, cuja a ideia central é a sua mutabilidade constante, onde a atividade 

do treinador deriva, não da estabilidade, mas sim da sua adaptabilidade 

(Cushion, 2007a; Cushion 2007b; Cushion & Lyle, 2011). 

Na sua essência, o coaching é também um processo social e 

pedagógico, em que lidar com pessoas é fundamental, reconhecendo-as como 

tal, respeitando-as, fomentando a sua integração no coletivo e, ainda, 

influenciando-as no sentido de lhes criar a exigência para treinar arduamente, 

exponenciar as suas capacidades e desenvolver o rendimento desportivo 

(Mesquita et al., 2012). 

Em síntese, o coaching desportivo parece poder identificar-se como um 

processo complexo (comporta muitas partes interligadas e interdependentes, 

com diversos níveis de integração entre as mesmas), incerto (difícil de prever a 

longo prazo), dinâmico (variável no tempo), singular (único) e com valores 
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conflituais em presença (por exemplo, a dificuldade de harmonizar o individual 

e o coletivo) (Balagué & Torrents, 2011; Saury & Durand, 1998). 

Deste modo, torna-se necessária uma visão mais rica e sofisticada da 

prática que possibilite a identificação e compreensão do “explícito” (linguagem, 

funções, ferramentas, documentos) e do “implícito” (relações, convenções 

tácitas, indicadores subtis, regras fundamentais subentendidas, sensibilidades 

bem apuradas, assunções subjacentes, visões partilhadas do mundo) 

(Cushion, 2007b; Wenger, 1998).  

Devido à necessidade de captar a natureza tácita, incerta e contraditória 

do coaching, procurando mesmo evidenciar o seu lado “patético” e a 

ambiguidade do (e dentro) do fenómeno, emergem perspetivas de investigação 

que procuram agarrar a complexidade, embora a considerem largamente 

incontrolável, incompreensível e imbuída de valores contraditórios. (Jones et 

al., 2007; Jones & Wallace, 2005).  

Embora acautelando um possível sobredimensionamento da 

incontrolabilidade ligada ao envolvimento, a investigação emergente: (1) 

evidencia e problematiza muitas assunções dadas como garantidas 

subjacentes à prática do coaching (Jones et al., 2007); (2) ajuda a identificar a 

perícia do treinador quando as ligações entre as intenções e a prática estão 

comprometidas ou obscurecidas (Jones & Wallace, 2005); e (3) a compreender 

a sua habilidade de orquestrar e maximizar (talvez otimizar) a análise técnica 

detalhada, o planeamento e o rendimento em vários contextos sociais, 

psicológicos e organizacionais (Abraham & Collins, 2011a; Cushion & Lyle, 

2011; Jones et al., 2007; Jones e Wallace, 2005).  

A informação apresentada faz ressaltar que o coaching desportivo é, 

acima de tudo, um processo pedagógico, e como tal deve ser estudado, 

enquanto ponto de encontro onde convergem: (1) o conhecimento 

contextualizado (aquele que é entendido como válido ou apropriado para ser 

treinado/ensinado, ajustado em função do contexto); (2) os aprendizes e a 

aprendizagem (respeitando a diversidade de características de quem aprende 

e as formas de a tornar eficaz); e (3) os professores/treinadores (Armour, 2011; 

Mesquita, 2009). 
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A atividade do treinador necessita igualmente de ser estudada através 

de uma perspetiva psicológica porque integra processos cognitivos complexos, 

mal compreendidos, assente em processos intuitivos, através da qual são 

geridas quotidianamente as intervenções e são tomadas decisões não 

deliberativas no “calor” do terreno sobre variadíssimos aspetos situacionais 

dinâmicos (Abraham & Collins, 1998; Abraham et al., 2006; Côté, 1998; Lyle, 

2002; Vergeer & Lyle, 2007). Os treinadores recorrem igualmente à utilização 

de rotinas e representações cognitivas para tomar decisões (Saury & Durand, 

1998). Nesta área, deve igualmente ser tratado o tema da eficácia da interação 

entre treinador e atletas (d‟Arripe-Longueville et al., 2001; Jowett & Cockerill, 

2003; Poczwardowski et al., 2002b). 

 Sendo muito mais do que um especialista numa dada matéria que aplica 

métodos sistemáticos, o treinador evidencia a sua perícia na forma como 

percebe a situação e na interação que daí emerge, donde ressalta a 

importância do estudo do coaching no plano sociológico, investigando temas 

como a natureza construtivista do conhecimento, a agência, a interação no 

contexto e o exercício do poder (Cassidy et al., 2004; Jones, 2005; Jones et al., 

2002). 

 

2.2. Perspetivas de estudo do coaching no desporto 

 

2.2.1. Perspetiva pedagógica 

 

2.2.1.1. Contributo das teorias da aprendizagem 

As diferentes formas de compreender a aprendizagem assentam todas 

no modo como se entende a pessoa, a realidade e o conhecimento (Cushion et 

al., 2010). Esta compreensão fundamenta-se numa determinada filosofia que 

enquadra as teorias, os modelos teóricos e, em consequência, a prática que 

daí resulta (Brockbank & Magill, 2007; Light, 2008). As teorias transportam 

consigo valores e não se podem divorciar dum mundo mais vasto da ideologia 

e da crença (Jarvis, 2004).  
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De forma mais ou menos consciente, os processos pedagógicos 

utilizados por quem ensina/treina fundamentam-se em concepções construídas 

a partir de três perspetivas centrais expressas nas teorias da aprendizagem: 

comportamentalismo, cognitivismo e socioconstrutivismo, embora obviamente 

nenhuma delas apresente suficiente abrangência para explicar completamente 

a ação do treinador (Cushion et al., 2010). 

Independentemente do tipo de aprendizagem (mais associativo ou mais 

construído) que se possa querer suscitar, partimos de um conceito central: o 

treinador desempenha um papel de guia exterior ou ajuda necessária para que 

o jogador desenvolva as suas aprendizagens. Tal significa que não é um mero 

instrutor transmissor da informação, como também o jogador não é, de forma 

única e pessoal, o criador das suas próprias aprendizagens, podendo esta 

construção ser mais estática (associativa) ou mais dinâmica (construtivista) 

(Pozo, 2006).  

 O domínio teórico e prático das teorias de aprendizagem confere ao 

treinador margem para expressar o seu conhecimento estratégico, no modo 

que melhor ajusta a sua intervenção ao atleta em função dos objetivos que 

pretende atingir. 

Seguidamente, procuraremos enunciar os princípios teóricos mais 

importantes das perspetivas comportamentalista, cognitivista, construtivista e 

socioconstrutivista da aprendizagem e elucidar as implicações daí decorrentes 

para o processo de ensino/treino (Chambers, 2011; Cushion et al., 2010). 

 

Comportamentalismo 

Os comportamentalistas definem a aprendizagem como aquisição de um 

novo comportamento, o que significa que a aprendizagem bem-sucedida se 

mede em termos da sua modificação e é vista “de fora para dentro”. Os seus 

teorizadores privilegiam o papel do envolvimento externo, ao qual o 

comportamento do aprendiz se adapta de forma não intencional, mas apenas 

meramente em resposta a um estímulo (Chambers, 2011). De acordo com esta 

perspetiva, não é necessário considerar o que acontece na mente do aprendiz, 

porque a aprendizagem é entendida como um produto comportamental 
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específico. Como nota Harris (2000), a mente é vista como uma “caixa preta” 

impenetrável, onde os processos cognitivos não são necessários para explicar 

a aquisição, manutenção e generalização do comportamento (Schunk, 2009), 

implicando essencialmente a passividade do aprendiz (Chambers, 2011). 

Esta visão comportamentalista implica que a aprendizagem deve 

progredir passo a passo, fundamentando-se no material previamente aprendido 

(Armitage et al., 2003; Mesquita, 2013a). O ensino/treino é construído em redor 

de claros objetivos comportamentais de aprendizagem, como aquisição de uma 

série de competências e produtos especificados no curriculum (Hartley, 1998). 

O professor/treinador é visto como importante transmissor do conhecimento 

através de tarefas pequenas e simples (Tusting & Barton, 2006).  

O aprendiz é, em consequência, um receptor relativamente passivo 

desse conhecimento e a aprendizagem é vista como um processo não 

sofisticado, direto e orientada para o resultado obtido (Staddon, 1983). O 

professor controla o envolvimento externo (estímulos) para reforçar as 

modificações desejadas de comportamento (ou aprendizagem) dos aprendizes, 

nomeadamente através da utilização do estilo de ensino por comando 

(Mosston & Ashworth, 1986), aplicado com maior repercussão no MID, já 

anteriormente caracterizado (Rosenshine, 1979). Outros exemplos típicos de 

estratégias pedagógicas ligadas ao comportamentalismo são o ensino em 

etapas instrucionais, a aprendizagem mecânica e a aprendizagem por tentativa 

e erro (Chambers, 2011). 

Em jeito de síntese podem elencar-se os conceitos mais importantes da 

perspetiva comportamentalista: (1) a atividade, porque só o empenho do 

aprendiz conduz à consecução de produtos específicos (aprender fazendo); (2) 

a repetição, a generalização e a discriminação, através do treino frequente e 

em contextos variados levam à realização da aprendizagem; e (3) o reforço, 

como elemento motivador central, onde as recompensas e os sucessos são 

preferíveis aos acontecimentos negativos (punições e fracassos) (Hartley, 

1998; Tennant, 1997). O comportamentalismo assume igualmente que toda a 

aprendizagem pode ser medida (Armitage et al., 2003).  
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As críticas que se colocam a esta perspetiva, orientada para o produto 

final obtido, indicam que a aprendizagem é realizada de forma não 

problemática, sequencial, determinada pela relação causa-efeito e quase 

ignorando totalmente o que acontece enquanto se aprende (Harris, 2010). 

 

Cognitivismo 

Com origem nas décadas de 60 e 70 e emergência gradual no final da 

década de 80, as correntes cognitivista tentam ver para dentro da “caixa negra” 

do cérebro humano, escrutinando as estruturas mentais internas e assumindo 

a aprendizagem como transformação dessas estruturas (Brockbank & Magill, 

2007). 

Os fundadores do gestaltismo6  acreditam que a aprendizagem é um 

processo mais complexo e, desse modo, argumentam a favor do significado da 

mente no processamento cognitivo, teorizam sobre os processos através dos 

quais as pessoas aprendem e concentram-se no que está entre o estímulo e a 

resposta (Atkins, 1993; Thomas, 2000). Procuram compreender processos 

como a memorização, a formação de conceitos e o uso dos símbolos e a 

linguagem (Cheetham & Chivers, 2001). Os cognitivistas reconhecem que a 

mente, a partir dos estímulos recebidos, tem a capacidade de sintetizar, 

analisar, formular, extrair informação, ou utilizando outras palavras, o estímulo 

A pode não determinar sempre a resposta A, algo acontece na mente do 

aprendiz que pode modificar o estímulo noutra coisa qualquer, resultando 

numa ampla gama de respostas possíveis, o que significa a existência de mais 

qualquer coisa na aprendizagem não diretamente atribuível à entrada (input) 

recebida (Chambers, 2011). 

Segundo a perspetiva cognitivista, a aprendizagem está largamente 

desligada do envolvimento ou contexto, existe essencialmente “dentro da 

cabeça” do indivíduo (Klix, 1982) e é entendida como processamento e 

transmissão da informação através da comunicação, explicação, 

                                                        
6
 O termo “gestaltismo” provem da palavra alemã “gestalt”, que significa organização, forma, estrutura e 

postula a visão do todo, a interdependência sujeito-objeto, a busca da compreensão dos fenómenos, a 
caracterização da cientificidade através de outros métodos de estudo (o método fenomenológico, por 
exemplo) e visão holística do Homem (Prestrelo, 2008).  
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recombinação, contraste, inferência e resolução de problemas (Wenger, 1998). 

O conhecimento configura-se como um esquema ou uma construção mental 

simbólica e, em consequência, a aprendizagem define-se pela modificação do 

esquema do aprendiz (Anderson, 1977).  

A aprendizagem é vista como uma atividade associal, o que significa a 

atribuição de reduzido valor pedagógico ao trabalho de grupo (Harris, 2000).  

A atenção centra-se na ligação do conhecimento anterior ao novo 

conhecimento, aprendendo em dois níveis: de forma superficial (memorização 

a curto prazo) e profunda (memorização a longo prazo emergente da 

compreensão e internalização de conceitos, uma aprendizagem mais “real” 

ligada às experiências pessoais individuais e, como tal, provavelmente menos 

suscetível de ser esquecida).  

A perspetiva cognitivista sobre a aprendizagem implica que o aprendiz 

seja visto como um processador de informação semelhante ao computador: a      

informação entra no cérebro, é processada e origina um determinado produto 

ou atividade (Quinlan & Dyson, 2008).  

Entre as várias perspectivas cognitivistas, destacamos os contributos de 

Bruner (1979), sobre a aprendizagem por descoberta, e o de Bandura (1977), 

relativo à aprendizagem observacional. Bruner (1979) entende que a 

aprendizagem por descoberta é a forma mais eficaz e autêntica de obter uma 

compreensão real, confrontando o aprendiz com um problema e permitindo-lhe 

a sua exploração e respetiva tentativa de solução. Bandura (1977) desenvolveu 

a sua teoria social da aprendizagem baseada na observação, chamando a 

atenção para o carácter vicariante, simbólico e autorregulatório das 

experiências e processos, onde a aprendizagem será em grande parte uma 

atividade de processamento da informação, em que a estrutura do 

comportamento e os acontecimentos externos são transformados em 

representações simbólicas que guiam a ação. 

Com base neste enquadramento teórico, o treinador analisa as tarefas 

de ensino/treino, divide-as em etapas, organiza e ensina estes blocos de 

informação a partir do mais simples para o mais complexo, em ligação com o 

esquema ou conhecimento prévios do aprendiz, ou seja, prepara a informação 
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e transmite-a aos aprendizes, estes recebem-na, armazenam-na e agem de 

acordo com a mesma (Tishman et al., 1993). Assim, o treinador é o gestor do 

processo informativo de entrada (tal como na perspetiva comportamentalista), 

mas o aprendiz é entendido como participante mais ativo no processo de 

aprendizagem através da estimulação dos seus processos mentais internos 

(Chambers, 2011).  

O cognitivismo propõe a estrutura e as funções mentais como 

características explicativas fundamentais, tendo como elementos mais 

importantes: (1) a meta-cognição, onde a mente funciona como um computador 

ou processador de informação e os aprendizes recebem, armazenam e agem 

com base na informação transmitida; (2) o modelo de transmissão, em que o 

treinador é visto como perito e o aluno como inexperiente; (3) o contexto de 

aprendizagem quase irrelevante no processo de aprendizagem, uma vez que 

esta decorre “dentro” do indivíduo; (4) pensar e aprender são entendidos como 

capacidades, cuja eficácia é determinada pelas estruturas cognitivas inatas dos 

indivíduos; (5) a aprendizagem é associal; e (6) envolve o desenvolvimento de 

ligações entre as memórias de curto e longo prazo (Chambers, 2011; Harris, 

2010; Hewitt, 2006). 

 

Construtivismo e socioconstrutivismo  

O construtivismo surge em resposta às ideias comportamentalistas e da 

instrução programada, descrevendo uma gama de teorias que partilham uma 

explicação epistemológica ou filosófica comum sobre a natureza da 

aprendizagem (Schunk, 2009; Simpson, 2002). Estas teorias relacionam os 

aspetos culturais e históricos com a experiência individual e centram-se no 

modo como os aprendizes constroem as suas próprias estruturas mentais 

através da interação com o envolvimento (Brockbank & Magill, 2007). No 

construtivismo, a compreensão e a experiência estão em constante interação e, 

através da participação, as pessoas, a ação e o mundo estão interligados em 

qualquer aquisição de conhecimento e aprendizagem (Lave & Wenger, 1996) 

Esta perspetiva baseia-se na ideia de a aprendizagem ser mais eficaz quando 

é ativa, interativa e autêntica (Kerka, 1998; Morgan, 2007; Newman, 1994).  
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Com base nestes conceitos, parece evidente que a aprendizagem não 

acontece através da recepção passiva do aprendiz e da evocação do que foi 

ensinado, mas antes pela construção ativa de significados, em que a nova 

informação é assimilada pela mente nas estruturas cognitivas já existentes, 

através de um processo interativo de contínua negociação das experiências 

pessoais com o mundo, experimentando-o e desenvolvendo hipóteses acerca 

dele (Boghossian, 2006; Lambert, 2002; Morgan, 2007; Weiner et al., 2003). 

O construtivismo social, baseado no trabalho de Vygotsky (1978), 

procura explicar o desenvolvimento de significados e compreensões no 

processo de socialização, particularmente quando aprendizes jovens estão em 

contacto com adultos ou indivíduos mais experientes (Atherton, 2003).  

Vygotsky (1978) desenvolveu um modelo de aprendizagem da cognição 

social, com base na premissa de que a cultura é o elemento determinante do 

desenvolvimento individual, identificando três temas centrais: (1) a interação 

social, fundamental no processo do desenvolvimento cognitivo e da 

aprendizagem, através da qual as crianças aprendem com os adultos ou pares 

mais capacitados; (2) a existência de alguém mais conhecedor (more 

knowledgeable other), com melhor compreensão ou capacidade que o aprendiz 

relativamente a uma dada tarefa, processo ou conceito, que proporciona ao 

aprendiz, através da interação, a aquisição gradual da perícia; e (3) a “zona 

proximal de desenvolvimento”, que representa a diferença entre aquilo que o 

aprendiz consegue realizar de forma independente e a capacidade de efetuar 

uma tarefa sob a orientação de um adulto ou em colaboração com um parceiro, 

que apoiam a sua realização assumindo o papel de facilitador, apontando 

caminhos, mas sem dar soluções.  

Esta ideia de alguém mais capaz ajudar o aprendiz na resolução de 

problemas ou tarefas vai de encontro ao conceito de scaffolding7, o apoio ou 

suporte necessário, dando liberdade de atuação sem imposições, para aquele 

conseguir ser bem-sucedido, mas igualmente poder atingir desempenhos de 

nível superior (Mesquita, 2013a). 

                                                        
7 Scaffolding é um conceito que incorpora metaforicamente a imagem de um andaime pela analogia entre 

a função deste numa construção (de suporte que gradativamente vai desaparecendo) e o papel do 
facilitador no apoio ao aprendiz (Mesquita, 2013a). 
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Na perspetiva construtivista, o aprendiz, ao construir o seu próprio 

conhecimento, desenvolve capacidades de pensamento crítico e de resolução 

de problemas (Sewell, 2002) e a aprendizagem será mais eficaz quando estão 

presentes aspetos como a participação ativa, em grupos, a interação frequente 

e feedback e exposição aos contextos reais (Roschelle et al., 2000; Foreman et 

al., 2004; Stoszkowski & Collins, 2014). 

Esta ligação aos aspetos práticos situa a aprendizagem nos contextos 

sociais e culturais, levando à aquisição e construção do conhecimento através 

da experiência direta da prática social (Gilbert & Trudel, 2001) e de forma 

multidimensional, onde mais do que uma coisa pode ser aprendida em 

simultâneo e de modo implícito e explícito (Cushion et al., 2010). 

A construção ativa de novas compreensões e significados com base na 

experiência e aprendizagens anteriores contrasta com outras teorias da 

aprendizagem, onde se entende o aprendiz a receber passivamente a 

realidade externa, “objetiva” transmitida por uma autoridade: professor, livro 

(Atherton, 2003; Duncombe & Armour, 2004). Isto significa que os treinadores 

devem começar o processo de aprendizagem compreendendo o estado prévio 

do aprendiz, de forma  a perceber onde a nova aprendizagem pode assentar e 

ser construída através da aprendizagem ativa (Chambers, 2011).  

Em resumo, o treinador tem a responsabilidade de “facilitar” o 

desenvolvimento da agência do aprendiz no processo de construção de 

significado (Harris, 2000). Assim, o foco pedagógico está na orientação para a 

tarefa, em situações práticas concretas, com atividades autodirigidas 

favorecendo a sua construção e descoberta (Wenger, 1988), onde o contexto 

de aprendizagem deve ser dinâmico, enérgico e complexo (Holt-Reynolds, 

2000). 

Através da aprendizagem social e trabalho de grupo, os aprendizes 

envolvem-se: (1) na solução cooperativa de problemas, onde a descoberta 

guiada facilitará a aprendizagem significativa do atleta; (2) na tutoria de pares, 

em pequenos grupos que possibilitam a coconstrução da aprendizagem; (3) no 

trabalho de grupo, onde a aprendizagem é partilhada e negociada pelos seus 

membros; (4) na aprendizagem situada, que implica a aprendizagem 
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experiencial ativa ou a experiência prática, contextualizada e aplicada; (5) na 

prática reflexiva, onde todos se envolvem encorajando a aprendizagem 

autodirigida (Chambers, 2011). 

O papel desempenhado por fatores externos nas ações individuais e as 

repercussões que os mesmos desencadeiam em termos de emoções, crenças 

e pensamentos levou os investigadores a desenvolver os conceitos da teoria 

da aprendizagem social, em que esta ocorre através da aprendizagem 

observacional ou por exposição a modelos, sugerindo-se que as pessoas 

aprendem ao observar os outros, decorrendo estas observações em 

determinado enquadramento social (Bandura, 1986; Merriam & Caffarella, 

1991). 

No entanto, a aprendizagem não é algo que diz respeito apenas ao 

indivíduo, envolve também os outros e, deste modo, Lave e Wenger (1991) 

entendem que a aprendizagem é situada, enfatizando o papel do contexto no 

desenvolvimento do conhecimento, em que este não é adquirido apenas 

através dos processos cognitivos e das estruturas conceptuais, mas acontece 

igualmente nas relações sociais e nas situações de participação conjunta 

(Harris, 2010; Tennant, 1997), em presença de quadros de referência que têm 

estrutura e relevância (Smith, 1999).  

O modelo da aprendizagem situada de Wenger (1998) baseia-se na 

teoria de que a aprendizagem é um processo de integração, acentuadamente 

interativo (por exemplo, através de uma comunidade de prática8), formada por 

pessoas que se envolvem em processos de aprendizagem coletiva num 

domínio comum do conhecimento, partilhando preocupações ou paixões por 

algo que fazem e, como consequência, aprendem mais e melhor à medida que 

interagem regularmente (Culver & Trudel, 2008; Wenger, 1998). 

                                                        
8  Numa comunidade de prática, a aprendizagem acontece através do processo de enculturação ou 

pertença de alguém que entra no grupo (designada como participação periférica), onde ao executar novas 
tarefas, desenvolve novos entendimentos, torna-se conhecedor, produz novos significados, reconstrói a 
sua identidade e à medida que o novo membro aprende a prática social da comunidade, move-se na 
direção do seu centro, atingindo níveis de total participação (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 2010). Esta  
aprendizagem é entendida como um processo social multidirecional, onde os membros novos e os mais 
antigos aprendem mutuamente e existe uma dinâmica constante (“ciclos reprodutivos”) em que saem os 
mais antigos e entram novos (Hanks, 1991; Lave & Wenger, 1991).  
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Os pontos-chave evidenciados pelas teorias sociais da aprendizagem 

são: (1) a socialização, através da qual os participantes são encorajados a 

partilhar regras, hábitos, valores, tradições, papéis sociais, símbolos e 

linguagens associados; (2) os papéis sociais desempenhados pelos membros 

mais antigos na integração dos mais novos; (3) a aprendizagem multidirecional, 

em que todos os membros aprendem uns com os outros e colaboram entre si; 

(4) a mentoria, em que os membros mais antigos ou conhecedores ajudam a 

desenvolver os novos; (5) o trabalho em grupo e em equipa; (6) a 

aprendizagem informal, integrada nas interações diárias e nas relações 

partilhadas entre os membros da comunidade (Chambers, 2011). 

 

2.2.1.2. Perspetivas de ensino do treinador 

Apesar de existir uma divisão tradicional, talvez supérflua, entre o ensino 

e o coaching, verificam-se sem dúvida muitas semelhanças entre estas duas 

atividades (Jones, 2005; Jones, 2006a). 

A investigação emergente sugere que o coaching, tal como o ensino, é 

um processo pedagógico crítico (Penney, 2006), não existindo 

conceptualmente diferenças entre ambos (Bergmann-Drewe, 2000), daí que os 

modelos teóricos da investigação educacional podem elevar o conhecimento e 

a compreensão sobre o coaching (Morgan, 2007).  

Argumenta-se que os treinadores não devem só ter um conhecimento 

extensivo do seu desporto, mas também as competências pedagógicas de um 

professor (Stratton et al., 2004). Os bons treinadores, tal como os bons 

professores, usam conceitos pedagógicos críticos como: a prática reflexiva 

(Gilbert & Trudel, 2001), a avaliação e refinamento do planeamento (Penney, 

2006), a mentoria, a observação e socialização em comunidades de prática 

(Cushion, 2001) e a definição de um clima de trabalho positivo e apoiante 

(Jones, 2006a). Tal como acontece com os alunos, a aprendizagem dos atletas 

está presente em quase todos os aspetos do seu treino e preparação. No 

entanto, pouca ênfase tem sido colocada no uso efetivo das teorias do ensino e 

da aprendizagem para melhorar tais processos nos cursos de formação de 

treinadores (Armour, 2011; Isidori, 2013). 
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Ao comparar ensino e coaching, Armour (2011) e Chambers (2011) 

destacam as principais diferenças: (1) as disciplinas de origem (educação 

versus ciências do desporto); (2) os objetivos (o ensino dirige-se ao 

desenvolvimento holístico do indivíduo, o desporto está mais associado ao 

desenvolvimento atlético e à capacidade de participar em competições); e (3) 

as diferentes opções predominantes nos programas de formação de 

treinadores e o desenvolvimento das competências dos professores (este 

último procurando melhorar, de forma mais explícita e acentuada, aspetos 

pedagógicos como o planeamento e avaliação de unidades de trabalho, 

diferenciação e maximização da participação). Estes aspetos acentuam a 

percepção de serem necessárias diferentes ferramentas e conhecimentos para 

exercer as duas ocupações (professor e treinador) (Bergmann-Drewe, 2000). 

Não obstante, como refere Lyle (2002), a separação da aquisição de 

competências entre treinadores e professores é menor nos níveis recreativos e 

de participação desportiva e está largamente ausente, de forma errónea, no 

desporto de alto rendimento. 

Se os treinadores partirem para a intervenção concreta com base numa 

visão humanista do treino desportivo, respeitando os valores humanos e 

procurando o desenvolvimento pessoal do atleta e da sua motivação, então 

aquele pode ser entendido como uma prática pedagógica e o treinador visto 

como um educador (Isidori e Fraile, 2012; Jones, 2006b; Kidman, 2005).  

Em sintonia com esta perspetiva (humanista), o treinador de êxito 

configura o treino como uma prática de melhoria, baseada na compreensão e 

aplicação concreta da ética e da pedagogia, de forma adequada à natureza 

complexa e dinâmica do desporto (Bergmann-Drewe, 2000; Isidori, 2013; 

Jowett & Cockerill, 2002). Igualmente, o coaching desportivo é sempre uma 

forma de educação, porque implica uma vocação e uma tendência 

deliberada/consciente para a melhoria do atleta, do seu rendimento desportivo; 

mas também porque considera a pessoa envolvida num processo intencional 

de melhoria mútua, através do intercâmbio e promoção de valores. (Isidori, 

2013).  
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Seguindo esta linha de argumentação, o treinador pode ser considerado 

um professor e um educador por duas razões fundamentais: transmite aos 

seus atletas, de forma explícita ou implícita, através das suas atitudes e 

comportamentos, uma série de valores e dirige, gere, guia e acompanha 

grupos de pessoas, com características e contextos específicos. Tal promove 

simultaneamente o desenvolvimento de relações interpessoais de 

comunicação, transmitindo intencionalmente a tal gama de valores já 

mencionada, em situação de interação e reciprocidade (Isidori, 2013; Jowett & 

Cockerill, 2002). 

 

O treinador focado em si próprio 

O modo como os treinadores ensinam/treinam depende da visão que 

têm sobre a aprendizagem e da forma como acreditam que as pessoas podem 

(ou devem) aprender (Cassidy, 2011).  

Embora qualquer prática responda sempre a uma teoria, isto não 

significa que a sua tomada de decisão seja sempre consciente sobre o 

enquadramento que a sustenta, podendo não existir uma articulação clara 

entre princípios e crenças e a ação (Light, 2008). Esta orientação para a ação 

com base em assunções implícitas (ou, pelo menos, subconscientes ou não 

contestadas) é deveras problemática porque: (1) não permite a avaliação da 

qualidade da aprendizagem realizada e os princípios que se defendem são 

dados como garantidos ou normais e (2) a falta de conceitos explícitos dificulta 

o processo reflexivo, ativo, persistente sobre qualquer crença ou suposto 

conhecimento e as conclusões que daí possam resultar (Cassidy, 2011). 

 O conhecimento estratégico do treinador evidencia-se na forma 

deliberada como estrutura o treino, definindo o seu estilo de coaching, usando 

as suas preferências na construção das sessões de treino, na transmissão das 

tarefas e na resolução de problemas, quando os objetivos não são atingidos 

(Souza & Mitchell, 2010). Numa equipa desportiva, o estilo de jogo, enquanto  

produto final obtido, resultará do modo como o treinador planeia e gere os 

contextos de treino (treinos, jogos) e como procede à sua avaliação (Souza & 

Mitchell, 2010). Da mesma forma, os ajustamentos que o treinador promove, 
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em consequência de uma monitorização contínua do trabalho desenvolvido, 

estão em sintonia com o seu estilo preferencial de coaching (Souza & Mitchell, 

2010). 

 A cultura da equipa deriva igualmente da interação que o treinador, 

explícita  ou implicitamente, estabelece com os seus atletas, decidindo se opta 

por comunicar com eles, se os julga em vez de interagir, aspetos que acabam 

por se repercutir na relação entre os jogadores no seio da própria equipa 

(Souza & Mitchell, 2010). 

Com base nas investigações iniciais do tipo processo-produto, surge o 

Modelo de Instrução Direta (MID), tendo como pressuposto o ensino centrado 

na intervenção do treinador e apresentando evidências empíricas da sua 

eficácia quando envolve conteúdos de reduzida complexidade e alunos de 

baixa idade (Mesquita, 2013a; Rosenshine, 1979; Rosenshine & Stevens, 

1986). A utilização do MID foi dominante até meados do século XX e pode 

considerar-se que é, ainda hoje, uma influência marcante no âmbito do treino 

desportivo (Mesquita et al., 2008b). O MID apoia-se em cinco princípios 

(Rosenshine & Stevens, 1986; Housner, 1990): (1) definição clara de objetivos 

e conteúdos; (2) sequência e estrutura da matéria orientada pelo treinador; (3) 

clara explicação da mesma; (4) fomento de expectativas positivas nos atletas; 

(5) orientação e supervisão da tarefa por parte do treinador; (6) a colocação de 

questões visa a obtenção de respostas corretas; e (7) a emissão imediata e 

orientada de feedbacks. 

O MID comporta um fornecimento de instrução com carácter 

essencialmente prescritivo, focado sobretudo em aspetos técnicos, e um uso 

reduzido do questionamento, aspetos que conduzem a uma menor autonomia 

e autorregulação das tarefas de treino por parte dos jogadores, diminuindo o 

seu esforço cognitivo na resolução de problemas e menor criatividade e 

pensamento crítico (Light & Harvey, 2015; Pereira et al., 2011).  

 No âmbito mais específico do ensino dos JDC, a intervenção do 

treinador mais centrada em si próprio (também designada como tradicional) 

apresenta as seguintes características principais (Souza & Mitchell, 2010): (1) 

exercícios de treino e ensino das técnicas frequentemente descontextualizados 
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do jogo; (2) pouco tempo dedicado ao desenvolvimento tático e estratégico  no 

contexto do jogo; (3)  tempo reduzido de ensino/desenvolvimento do 

conhecimento sobre o jogo (estratégico/tático); (4) jogadores demasiado 

dependentes do treinador, com dificuldade na resolução de problemas e 

adaptação ao que o jogo pede sem a sua ajuda; (5) muitos jogadores não 

conseguem levar a cabo ajustamentos estratégicos/táticos rápidos e eficazes 

em competição; (6) o treinador resolve os problemas, retirando aos jogadores a 

possibilidade de desenvolver o seu conhecimento sobre o jogo e diminuindo a 

sua capacidade reflexiva; e (7) o treinador pede que os jogadores expressem 

criatividade, mas não permite que a desenvolvam nos treinos. 

 

O treinador focado no atleta 

O relevo crescente dado às perspetivas construtivistas da aprendizagem 

e desta se desenrolar num contexto situado, entendido como significativo, faz 

mudar o atleta para o centro do processo, dando lugar ao aparecimento de 

novos modelos instrucionais no âmbito do desporto (Allison & Barrett, 2000; 

Chandler & Mitchell, 1991; Turner & Martinek, 1995). 

De acordo com estas perspetivas, existe um processo de transição das 

estratégias instrucionais diretivas explícitas para outras menos diretivas, 

holísticas, com caráter mais implícito, que suscitam a participação proactiva e 

autónoma dos praticantes, com espaço para decidir e regular as tarefas de 

aprendizagem (Mesquita, 2006; Rovegno, 1995; Souza & Oslin, 2008; 

Chambers & Vickers, 2006).  

 Esta visão do coaching mais centrada no jogador encontrará justificação 

no suporte que a investigação confere à importância do desenvolvimento da 

sua  autonomia (capacidade de autogestão, liberdade de escolher e decidir), 

competência, ligação com a atividade (motivação) (Mageau & Vallerand, 2003), 

prazer e significado pessoal na participação e usufruto de interações positivas 

(Kidman & Lombardo, 2010). 

 Os treinadores adotam estratégias que visam a responsabilização e o 

compromisso (accountability) dos atletas e desenvolvem estilos de 

comunicação que procuram criar climas positivos de treino, com predomínio da 
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utilização do elogio, em detrimento da punição (Cushion & Jones, 2001; Potrac 

et al., 2002; Potrac et al., 2007; Mesquita et al., 2008b).  

No decorrer da prática, o treinador regula e monitoriza a atividade dos 

praticantes, orientando a relação que estes estabelecem com o conteúdo 

através da definição de sistemas de responsabilização formais (por exemplo, o 

objetivo a ser alcançado, o resultado ou o rendimento obtido em jogo) e 

informais (as consequências por incumprimento não são claras, assumindo 

relevância, por exemplo, o encorajamento e a punição) (Doyle, 1983; Hastie, 

1995; Siedentop, 1991; Tousignant & Siedentop, 1983). 

A utilização destes sistemas de responsabilização dos praticantes tende 

a fazer com que estes se comportem em conformidade com as indicações do 

treinador na realização de determinadas ações/tarefas, evitando situações de 

conformismo, acomodação, e, com base no compromisso e no diálogo, eleva-

se o empenho na consecução de objetivos individuais e/ou coletivos 

(Balderson & Sharpe, 2005). Entre os benefícios obtidos pela aplicação dos 

sistemas de accountability informal situam-se maiores níveis de participação, 

empenho, rendimento obtido e seriedade na realização das tarefas que são 

solicitadas (Balderson & Sharpe, 2005; Crouch et al., 1997; Hastie, 1995; 

Jones, 1992; Lund, 1992). 

Parece igualmente importante que o treinador seja capaz de negociar as 

tarefas de treino com os seus atletas porque, na ausência do seu controlo, 

aqueles podem incorrer em atividades não significativas, modificando-as em 

função do que pensam ser o mais ajustado ou das suas motivações (Doyle, 

1983; Graça, 1997; Jones, 1992; Lund, 1992; Silverman et al., 1995). 

Em paralelo com a crescente aceitação das teorias cognitivistas e 

construtivistas da aprendizagem, surgem vários modelos de ensino dos JDC 

centrados no jogo, destacando-se como mais proeminentes (Harvey & Jarrett, 

2013): Teaching Games for Understanding (Bunker & Thorpe, 1982),  Play 

Practice (Launder, 2001), Tactical Games Model (Mitchell et al., 2006) e Game 

Sense (Light, 2004). No âmbito particular do ensino do voleibol, merece 

destaque o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo, desenvolvido por 

Mesquita (2006). 
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A elaboração destes modelos visa contrariar uma perspetiva tradicional 

de ensino de técnicas isoladas descontextualizadas do jogo (ignorando a 

complexidade e a espontaneidade que este apresenta) e procura enquadrar o 

desenvolvimento técnico nas situações táticas reais de jogo, as quais legitimam 

e conferem significado à aplicação das habilidades técnicas e, ao mesmo 

tempo, coloca o praticante a tomar decisões e a intervir em situações 

autênticas de prática, tentando resolver os problemas colocados pelo jogo 

(Griffin et al., 2003; Hopper, 2002; Light, 2005, 2008; Mesquita et al., 2005; 

Nevett et al., 2001). 

Esta concepção confere ao praticante um papel proativo, intencional, 

responsabilizando-o pela aprendizagem que realiza e dando-lhe a possibilidade 

de utilizar os seus processos cognitivos para perceber e decidir na situação 

concreta de jogo (Brooker et al., 2000; Graça & Mesquita, 2007; Gréhaigne & 

Godbout, 1995; Rovegno et al., 2001). De acordo com Rink (2001), como 

elemento pertinente na conceptualização destes modelos está a possibilidade 

que estes conferem de adequar o conteúdo de aprendizagem (natureza, 

complexidade e dificuldade, em função das capacidades dos alunos) às 

características dos mesmos, considerando a sua história pessoal e a motivação 

para a aprendizagem. 

 Em síntese, esta perspetiva do coaching, também designada como 

humanista, implica que o treinador adopte um conjunto de estratégias 

destinado a promover respostas, motoras e afetivas, de maior qualidade 

(Kidman & Lombardo, 2010; Light & Harvey, 2015; Souza & Mitchell, 2010): (1) 

ajudar o jogador a desenvolver o seu conhecimento do jogo e tomar melhores 

decisões; (2) conduzir os exercícios de treino em contextos semelhantes ao 

jogo; (3) antes de dar respostas, dar tempo ao jogador para resolver problemas 

e fazer escolhas; (4) promover continuamente a reflexão e a tomada de 

decisão autónomas, para facilitar a leitura do jogo e gerar adaptações, 

sobretudo com grande pressão temporal; (5) criar um ambiente de 

aprendizagem em que o reforço e apoio sejam os pontos focais; e (6) encorajar 

os jogadores a expressar as suas opiniões, valorizando a sua participação. 
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Dando contributos para investigação futura, Oslin e Mitchell (2006) 

sugerem que a aplicação destes modelos no contexto do treino desportivo 

deverá ainda desenvolver-se. Os poucos estudos existentes neste âmbito 

evidenciam a maior motivação percebida pelos jogadores devido ao contexto 

de autonomia e apoio criado pelo treinador (Evans & Light, 2008), o Teaching 

Games for Understanding parece desafiar os valores, crenças e princípios dos 

treinadores e ter potencial para desenvolver a aprendizagem dos jogadores 

(Harvey et al., 2010) e um estudo, realizado no cricket, salienta alguns dos 

dilemas pedagógicos, conceptuais, culturais e políticos que os treinadores 

enfrentam (Roberts, 2011). Estes três trabalhos põem em relevo a necessidade 

de evolução que os treinadores apresentam na melhoria da sua intervenção 

em relação aos aspetos pedagógicos (Harvey & Jarrett, 2013). 

 

2.2.2. Perspetiva psicológica 

O coaching desportivo tem sido exaustivamente estudado no âmbito da 

psicologia, tendo como temas centrais os processos cognitivos complexos dos 

treinadores e a eficácia da interação treinador-atleta, numa tripla dimensão: (1) 

a filosofia do treinador, o estilo de coaching e as repercussões que provoca no 

desempenho dos atletas; (2) a influência que o bem-estar pessoal do treinador 

pode ter na construção de um clima favorável de treino; e (3) a intervenção do 

treinador na melhoria do rendimento dos atletas, nomeadamente no 

desenvolvimento das suas competências psicológicas (Harris, 2010; Jones, 

2000, 2005; Nicholls & Jones, 2013). 

 

A identidade do treinador como elemento central do coaching  

No âmbito do importante trabalho cognitivo que os treinadores 

desenvolvem está a construção da filosofia (coaching philosophy) relativa ao 

desempenho da função, ou seja, o conjunto de valores e princípios que 

perfilham, servindo estes como linhas de orientação para pôr em prática os 

primeiros e funcionando como guia do comportamento do treinador (Sproule, 

2015).  
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 A construção da filosofia do treinador envolve o que pensa e como o 

faz, o que significa o desenvolvimento de capacidades metacognitivas, embora 

exigindo igualmente a consideração da dimensão social, matizada na interação 

que se estabelece entre treinador e atleta e no impacto que possa incidir sobre 

o segundo na sequência da experiência vivida (Sproule, 2015). Neste sentido, 

Schempp et al. (2006b) assinalam que os treinadores peritos refletem 

regularmente sobre as suas concepções como forma de monitorizar  a sua 

prática profissional.  

Num estudo realizado no âmbito do desporto profissional com 

treinadores de diferentes desportos, Bennie e O‟Connor (2010) comprovam 

que a existência de uma filosofia clara, com base na verdade, princípios, 

atitudes e valores, aplicada com consistência, confiança, cooperação, 

compreensão e elevadas expectativas, é um ingrediente-chave para o sucesso 

desportivo. 

A investigação não se tem debruçado com suficiente atenção sobre o 

modo como os treinadores constroem no tempo a sua filosofia, mostrando 

dificuldade em articular esse processo evolutivo e, igualmente, em estabelecer 

uma relação direta entre as suas crenças e a prática efetiva (Nash & Sproule, 

2009).   

A filosofia do treinador é materializada no estilo de comunicação, 

tomadas de decisão, feedbacks fornecidos, definição de objetivos, 

aconselhamento, comportamentos de gestão e relativos a questões de ordem 

disciplinar, etc. (Cross & Lyle, 1999; Robinson, 2010). Em conjunto, estes 

aspetos dão lugar ao estilo de coaching do treinador, a forma como este atua 

no treino e na competição, naturalmente constrangida por influências social e 

culturalmente aceitáveis, por exemplo, o contexto situacional, as necessidades 

dos atletas e a inteligência emocional do treinador (Jones et al., 2003; Lyle, 

2002; Potrac et al., 2000; Sproule, 2015). 

Muito recentemente, alguns estudos têm procurado aprofundar o modo 

como o bem-estar psicológico dos treinadores influencia o seu desempenho e, 

por sua vez, o impacto que este provoca no comportamento dos atletas 



Revisão da Literatura 
_____________________________________________________________________ 

 41 

(Bartholomew et al., 2009, 2011; Hodge & Lonsdale, 2011; Stebbings et al., 

2011). 

Stebbings et al. (2012) indicam que maior segurança no emprego, ter 

oportunidades de desenvolvimento profissional e menor existência de conflito 

na vida e no trabalho são aspetos associados à satisfação de necessidades 

psicológicas que, por sua vez, se relacionam com um processo adaptativo de 

bem-estar e a percepção de apoio à autonomia para com os atletas. Os 

autores concluem que o contexto em que o coaching se desenrola pode ter 

influência na saúde psicológica dos treinadores e no seu comportamento 

interpessoal para com os atletas (Stebbings et al., 2012). O estudo de Pope e 

Hall (2015) põe em evidência a ligação existente entre as necessidades 

psicológicas básicas do treinador, a notoriedade e o afeto e compromisso que 

demonstra. 

Na mesma direção da investigação, Erickson e Côté (2015) reconhecem 

a importância do comportamento interativo do treinador e procuram captar 

explicitamente o tom da sua intervenção (como diz o que diz), desenvolvendo 

um novo sistema de codificação comportamental da interação no desporto com 

jovens. 

Em conjunto, estes resultados reforçam a necessidade de compreender 

melhor a construção da filosofia do treinador e o modo como esta influencia o 

estilo de coaching, os aspetos que rodeiam a vida pessoal e o impacto que 

estes diferentes elementos têm sobre o comportamento e a motivação dos 

atletas (Sproule, 2015). 

 

Desenvolvimento das competências psicológicas dos atletas  

No coaching desportivo, a dinâmica interativa tem igualmente como 

objetivos fundamentais a melhoria do rendimento dos atletas e o seu bem-estar 

psicológico (Nicholls & Callard, 2012), construindo em simultâneo um conjunto 

de experiências positivas de vida (Côté et al., 2011). 

Esta área relacionada com a melhoria do rendimento desportivo dos 

atletas está organizada em redor de cinco grandes temas (Nicholls & Jones, 

2013): (1) identificação das suas necessidades psicológicas; (2) ajuda e 
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desenvolvimento de competências mentais; (3) estimular a consciencialização; 

(4) relações e apoio; e (5) treino com diferentes populações. 

 Para identificar as necessidades básicas dos atletas, os treinadores 

podem recorrer a dois tipos de instrumentos: as entrevistas (Andersen, 2000; 

Giges, 2000; Taylor & Schneider, 1992) e os questionários, procurando através 

destes últimos determinar os níveis de confiança (Vealey, 1986; Vealey & 

Knight, 2002), de resistência mental (mental toughness) (Clough et al., 2002; 

Gucciardi et al., 2009) ou a capacidade de lidar com problemas (Gaudreau & 

Blondin, 2002; Hurst et al., 2011). 

A ajuda proporcionada aos atletas através do treino das suas 

competências psicológicas abrange dimensões como a visualização (mental 

imagery), o fortalecimento da resistência mental, o aumento da confiança, do 

esforço empregue para gerir elevadas exigências externas/internas (coping), a 

prevenção do insucesso desportivo inesperado (choking) e a recuperação do 

atleta lesionado (Nicholls e Jones, 2013). 

A investigação demonstra que a utilização da visualização apresenta 

benefícios ao nível da aquisição (Beauchamp et al., 1996) e aperfeiçoamento 

(Driskell et al., 1994; Pain et al., 2011) técnicos, eleva a confiança dos atletas 

(Callow & Walters, 2005; Nordin & Cumming, 2005), faz aceder a um estado de 

fluência associado a sentimentos de diversão e positividade (Pain et al., 2011) 

e favorece a concentração (Calmels et al., 2004). Tanto o PETTLEP9 (Holmes 

& Collins, 2001), como o modelo aplicado de visualização (Martin et al., 1999), 

parecem apresentar linhas de orientação úteis para intervir junto dos atletas. 

A confiança, entendida como a crença ou o grau de certeza que o atleta 

tem nas suas capacidades para ser bem sucedido na prática desportiva 

(Vealey & Chase, 2008), configura um constructo psicológico de extrema 

importância no desporto de alto rendimento. Os benefícios que promove no 

                                                        
9
 Esta sigla representa os elementos-chave que as intervenções dos treinadores dirigidas à melhoria da 

visualização devem conter: (1) P - Physical, o atleta deve estar envolvido do ponto de vista físico; (2) E – 
Environment, a visualização deve incluir informação sobre o contexto onde o atleta atua; (3) T – Task, os 
atletas devem indicar onde centram a sua atenção na execução e os pensamentos que lhe estão 
associados; (4) T – Timing, a visualização deve ser efetivada em tempo real; (5) L – Learning, representa 
a evolução que os processos de visualização acusam em paralelo com o progresso técnico; (6) E – 
Emotion, corresponde à evocação das emoções associadas à execução técnica; (7) P – Perspective, 
utilização das perspectivas com as quais o atleta se sente confortável (Holmes & Collins, 2001; Murphy et 
al., 2008; Nicholls & Jones, 2013). 
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atleta são: (1) melhor desempenho (Woodman & Hardy, 2003); (2) 

interpretação positiva da ansiedade (Jones & Swain, 1995); (3) maior 

disponibilização para realizar o esforço necessário à obtenção de determinados 

objetivos (Weinberg et al., 1980); e (4) capacidade para inverter fases 

negativas e nunca desistir, aumentando a probabilidade de vencer (Miller & 

Weinberg, 1991; Vallerand et al., 1988). Segundo Hays et al. (2007), os 

elementos que mais podem contribuir para o desenvolvimento da confiança 

são: (1) o coaching; (2) a preparação; (3) a concretização de bons 

desempenhos anteriores; (4) o apoio social, proporcionado por outros 

significativos para o atleta; (5) aspetos inatos; (6) vantagem competitiva, 

derivada do eventual fraco desempenho anterior de adversários; (7) a 

experiência; (8) sentir a confiança de companheiros e equipa técnica, por 

exemplo; e (9) ter a consciência clara do que se pretende atingir e do momento 

que se atravessa. Como meios usados para elevar os níveis de confiança 

contam-se: (1) as estratégias instrucionais utilizadas pelos treinadores (Hays et 

al., 2007; Vargas-Tonsing et al., 2004); (2) o feedback dado pelo treinador 

(Feltz et al., 2008); (3) o treino observacional (Nicholls & Jones, 2013); e (4) a 

visualização (Martin et al., 1999). 

Devido à dificuldade que a vivência do desporto de alto rendimento 

exige, os atletas necessitam de gerir pensamentos e comportamentos que 

visam reduzir o stress ligado à prática (coping) (Nicholls & Polman, 2007). As 

estratégias utilizadas podem visar: (1) a resolução de problemas, através do 

aumento do esforço (Reeves et al., 2009), permanecendo na tarefa (Anshel, 

2001), planeando a gestão do tempo (Gould et al., 1993) e solucionando os 

problemas (Holt & Hogg, 2002); (2) a regulação da resposta emocional ao 

stress, procurando apoio externo (Poczwardowski & Conroy, 2002), usando o 

humor (Crocker & Graham, 1995) e o controlo dos pensamentos (Holt & 

Mandigo, 2004); e (3) o bloqueio (Nicchols, 2007) ou a saída da situação 

perturbadora (Nicchols et al., 2009), desligando-se de forma cognitiva ou 

comportamental (Kowalski & Crocker, 2001), ou ignorar pessoas envolvidas 

(Nicholls et al., 2005). 
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Relação treinador-atleta e coesão da equipa 

Os atletas necessitam de perceber claramente a direção do seu trabalho 

e, como tal, a definição de objetivos e do perfil de rendimento desejado na 

modalidade desportiva ajuda-os a estabelecer metas, monitorizar a evolução e 

o grau de consecução das mesmas e a compreender como se situam face às 

exigências necessárias para ter êxito desportivo (Nicholls & Jones, 2013). 

Entre as formas mais importantes de interação entre treinador e atletas 

está a definição de objetivos, ou seja, os alvos ou o patamar de rendimento 

que se pretendem atingir em relação a uma tarefa específica, dentro de um 

determinado limite temporal (Locke & Latham, 2002). Normalmente, 

especificam-se objetivos em termos do resultado final a atingir, de desempenho 

(confrontando o atleta consigo próprio) e de processo (as ações que 

necessitam de ser realizadas para ter êxito) (Burton et al., 2001). A definição de 

objetivos parece apresentar os seguintes benefícios (Locke & Latham, 2002): 

(1) aumento do rendimento, através da direção da atenção e do esforço que é 

mobilizado na sua consecução; (2) influência positiva na disponibilização de 

energia; (3) desenvolvimento de estratégias para a sua realização; e (4) 

manutenção da persistência, sobretudo em momentos de adversidade. 

Igualmente, Martin et al. (2009) e Kingston e Hardy (1997) apontam o seu 

impacto positivo em equipas (no rendimento e na coesão) e em diferentes 

constructos psicológicos como a autoeficácia, ansiedade cognitiva e confiança. 

Os objetivos definidos devem ser: (1) específicos; (2) mensuráveis; (3) 

orientados para a ação; (4) realistas; (5) estruturados no tempo; e (6) 

preferencialmente autodeterminados (Smith, 1994). No quadro de uma equipa 

desportiva, de acordo com Widmeyer e Ducharme (1997), a definição de 

objetivos deve desenrolar-se em várias etapas: (1) definir primeiro os objetivos 

de longo prazo; (2) estruturar claramente o caminho a percorrer para a sua 

obtenção; (3) envolver todos os membros da equipa na sua definição; (4) 

monitorizar o progresso na sentido da sua realização; (5) recompensar os 

progressos; e (6) fomentar a eficácia coletiva tendo em atenção os objetivos 

que estão definidos. 
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A área da construção da dinâmica relacional abrange tópicos como a 

interação treinador-atleta, a coesão da equipa e o apoio social prestado aos 

atletas (Nicholls & Jones, 2013). 

A relação treinador-atleta pode definir-se como qualquer situação em 

que se interrelacionam pensamentos, sentimentos e comportamentos de 

ambos, num processo dinâmico de mútua influência, que evolui no tempo e 

cuja importância favorece a melhoria do rendimento desportivo e o crescimento 

pessoal dos intervenientes (Jowett & Cockerill, 2002, 2003; Jowett & 

Poczwardowski, 2007). No âmbito da relação, Jowett (2005) identifica dois 

aspetos-chave sempre presentes: (1) sucesso – o grau de êxito que o atleta 

obtém; e (2) eficácia – a forma como treinador e atleta se relacionam.  

A conceptualização da relação treinador-atleta tem sido objeto de várias 

tentativas de elaboração de modelos (Poczwardowski, 1997; Poczwardowski et 

al., 2002b; LaVoi, 2007), sendo a mais visível a desenvolvida por Jowett e 

Poczwardowski (2007). 

Alguns estudos procuram entender a relação treinador-atleta de uma 

forma mais aprofundada, para além dos componentes técnico e instrucional, 

tentam reconstituir detalhadamente os matizes da interação, face aos 

constrangimentos que a realização da tarefa implica, dentro de um dado 

contexto cultural e social, e evidenciam dois aspetos centrais: (1) uma vertente 

sociopsicológica, relativa aos afetos, cognições e comportamentos dos 

intervenientes; e (2) uma vertente espiritual, decorrente das percepções mais 

subtis e crenças da relação  (d‟Arripe-Longueville et al., 1998; Poczwardowski 

et al., 2002b; Saury & Durand, 1998).  

A investigação tem procurado descortinar alguns aspetos que podem 

influenciar a relação: (1) o grau de confiança e compromisso (Jackson et al., 

2011); (2) a paixão do treinador (Lafrenière et al., 2011); (3) o grau de empatia 

existente (Lorimer & Jowett, 2009). Do mesmo modo, Mageau e Vallerand 

(2003) sugerem a aplicação de algumas estratégias que visam melhorar ou 

manter a relação: (1) dar aos jogadores alguma possibilidade (razoável) de 

escolha; (2) explicar as decisões tomadas; (3) reconhecer a expressão de 

sentimentos; (4) aceitar iniciativas por parte dos jogadores; (5) fornecer 
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feedback informativo sem intenção de controlar os atletas; e (6) evitar 

comportamentos dirigidos à exaltação do ego. Também Rhind e Jowett (2010) 

propõem um modelo (COMPASS10) de estratégias de manutenção da relação. 

As equipas desportivas demonstram maior ou menor grau de coesão, 

um constructo dinâmico que reflete a tendência do grupo para se manter junto 

e unido na persecução dos seus objetivos instrumentais e/ou para satisfazer as 

necessidades afetivas dos seus membros (Carron et al., 1998). A coesão do 

grupo pode representar-se por quatro diferentes dimensões (Carron et al., 

2007): (1) atração individual relacionada com a tarefa; (2) atração individual de 

carácter social; (3) integração no grupo relacionada com a tarefa; e (4) 

integração no grupo de natureza social. A partir destes conceitos, é possível 

indicar que a coesão é um constructo multidimensional, dinâmico (devido à 

influência recíproca existente entre as dimensões mencionadas, onde existe 

sempre um motivo específico para o grupo manter a sua unidade, e um 

elemento afetivo, que conduzirá à satisfação individual dentro da equipa 

(Carron et al., 2002).  

Uma equipa desportiva que demonstre níveis mais elevados de coesão 

apresentará os seguintes indicadores: (1) melhor rendimento (Carron et al., 

2002); (2) menor ansiedade dos membros (Eys et al., 2003; Prapavessis & 

Carron, 1996); (3) melhor humor (Terry et al., 1996); (4) maior eficácia dos 

companheiros (Lent & Lopez, 2002; Marcos et al., 2010); (5) menos ciúmes 

(Kamphoff et al., 2005); e (6) maior empenho (Bray & Whaley, 2001).  

O comportamento do treinador e o seu estilo de liderança podem 

influenciar positivamente a coesão social e na realização da tarefa da equipa 

(Callow et al., 2009; De Backer et al., 2011; Westre & Weiss, 1991), mas a 

percepção que os atletas têm sobre a sua relação com o treinador parece ser o 

elemento preditivo isolado mais importante da coesão (Jowett & Chaundy, 

2004).  

                                                        
10 C – Gestão de conflitos através de utilização de estratégias proactivas e reativas; (2) O – Abertura na 

comunicação; (3) M – Demonstrar motivação para continuar a desenvolver o trabalho conjunto; (4) P – 
Atitude positiva; (5) A – Aconselhamento dentro e fora do plano desportivo; (6) S – Demonstração de 
apoio e disponibilidade; e (7) S – Socialização, passando mais tempo em conjunto, fora do contexto 
desportivo (Rhind & Jowett, 2010). 
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O apoio proporcionado pelos treinadores aos atletas pode definir-se 

pelos processos através dos quais estes são ajudados (Nicholls & Jones, 

2013), apresentando a investigação eventuais benefícios que daí se recolhem: 

(1) maior divertimento (Smoll et al., 1993); (2) maior satisfação (Scanlan et al., 

1993); (3) melhor rendimento desportivo (Rees & Freeman, 2009; Rees et al., 

2007); (4) capacidade de ultrapassar adversidades (Morgan & Giaccobi, 2006); 

e (5) positividade acrescida da auto-conversa (self-talk) (Zourbanos et al., 

2011). Enquanto constructo multidimensional, o apoio engloba as seguintes 

dimensões (Rees, 2007; Rosenfeld & Richman, 1997; Rosenfeld et al., 1989): 

(1) tangibilidade, na execução de tarefas; (2) carácter informacional, no 

processo de comunicação; e (3) emoção. Os treinadores devem apoiar os 

atletas considerando as suas necessidades individuais (Horn et al., 2011), a 

idade e o grau de experiência que apresentam (Høigaard et al., 2008) e 

perante cenários de insucesso desportivo (Høigaard et al., 2008). 

 

2.2.3. Perspetiva sociológica 

O estudo do coaching desportivo segundo uma perspetiva sociológica 

explica-se pelo facto de os treinadores serem seres sociais operando num 

contexto social, sempre presente e intrusivo (Jones et al., 2002), sendo a 

grande variabilidade social e cultural inerente às diferentes pressões e 

constrangimentos sociais que influenciam a sociedade em geral e o desporto 

em particular (Potrac & Jones, 1999). A dimensão social do processo está 

presente no reconhecimento que cada situação de treino consiste na 

realização de atividades várias/únicas em diferentes ambientes (Douge & 

Hastie, 1993; Schempp, 1988; Woodman, 1993), onde se torna necessário 

compreender os aspetos práticos que têm impacto direto e indireto nas vidas e 

carreiras dos atletas (Armour & Jones, 2000). Grande parte do trabalho do 

treinador envolve ainda a interação com um vasto número de outros 

significativos dentro desse contexto social e cultural particular, o que justifica 

uma melhor compreensão das inter-relações estabelecidas (Jones et al., 2002). 

Procuram-se também aclarar os elementos problemáticos e integrativos 

da função do treinador, frequentemente definidos como “intuição” ou “arte, 
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originados por impulso e escondidos atrás da sua capacidade discursiva 

(Woodman, 1993). O treinador será muito mais do que um especialista num 

dado domínio e um utilizador de métodos sistemáticos, apresentando como 

competência profissional mais importante a forma como percebe a situação e a 

interação que daí resulta (Jones, 2005), levando os investigadores a procurar 

sair dos limites da investigação bio-científica e estudar o processo 

considerando realmente os fatores sociais contextuais que sobre ele incidem 

(Potrac & Jones, 2009b).  

A perspetiva sociológica recorre então à metateoria11 interpretativa e aos 

desenhos de investigação qualitativa para estudar a prática do coaching, 

fenómeno que qualifica como humano, relacional, situado e holístico (Jones et 

al., 2003; Potrac et al., 2002). Procura compreender a interação que se 

desenrola entre as biografias dos treinadores (Jones et al., 2004) e a sua 

agência e as forças grupais, institucionais, culturais e estruturais intervenientes 

(Cushion, 2001). Para tal estuda as regras, papéis, interações, discursos e 

relações de poder entre as partes envolvidas – treinadores, atletas e outros 

parceiros relevantes (Jones et al., 2003; Cushion & Jones, 2006). 

O coaching desportivo integra uma componente social que envolve uma 

rede interdependente de ligações complexas, fortemente dependente do 

contexto, formando um processo holístico (Cushion et al., 2006; Jones et al., 

2004; Lyle, 2002).  

Esta atividade social terá um carácter concreto, multidimensional 

(necessidade de gerir diferentes situações ao mesmo tempo, envolvendo 

escolhas constantes), simultâneo (muitas situações acontecem ao mesmo 

tempo), imprevisível (devem existir permanentemente alternativas possíveis 

para lidar com o inesperado), público (devido à presença de participantes, 

ainda que sem intervenção direta) e com historicidade subjacente (os 

intervenientes partilham experiências anteriores, reconstruídas no presente e a 

desenvolver no futuro) (Madsen, 2013; Saury & Durand, 1998).  

                                                        
11 Metateoria refere-se aos pressupostos de partida sobre a natureza do mundo social – ontologia, a 

natureza do conhecimento – epistemologia e aos modos de aquisição deste conhecimento – 
metodologia/método. 
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O coaching desportivo não se cinge apenas à realização de algo 

concreto e à transmissão de conhecimentos e técnicas, mas apresenta as 

características de uma atividade social dinâmica, que envolve o treinador e o 

atleta de forma ativa (Cushion et al., 2006; Jones, 2006), dentro de um 

contexto social e histórico que lhe confere estrutura (Cushion, 2007a) e, nesse 

sentido, onde os intervenientes reconstroem as interações, valores e partilham 

significados (Lyle, 2007a). Parece assim poder caracterizar-se como um 

processo intrincado, mas coerente, incorporando miríades de variações 

individuais, conferidas pelos jogadores, treinadores envolvidos e contextos em 

que se desenrola (Cushion, 2007a; Cushion et al., 2006). 

O estudo do coaching desportivo, do ponto de vista sociológico, tem 

relevado sobretudo três grandes temáticas: o desempenho do papel, a 

interação com parceiros relevantes e o uso do poder (Jones et al., 2002; Jones, 

2005; Harris, 2010), cuja confluência faz emergir a capacidade de orquestração 

do treinador, guiando, conduzindo os acontecimentos, através de tomadas de 

decisão que envolvem processos reiterados de planeamento, observação, 

avaliação e reação ao que ocorre no contexto (Jones & Wallace, 2006; Santos 

et al., 2013). 

 

Desempenho  do papel pelo treinador 

Como seres sociais, treinadores e jogadores interiorizam regras e 

normas informais de comportamento que ajudam a manter e desenvolver 

interações nas situações do quotidiano (Goffman, 1974). 

O desempenho do papel incorpora um conjunto de expectativas 

partilhadas sobre o comportamento dos intervenientes em contextos 

específicos que ajuda a estruturar os processos sociais e tornar as interações 

mais previsíveis (Giddens, 1984). Este facto não pode ser entendido de forma 

totalmente determinista, uma vez que existe espaço para a ação individual 

(Goffman, 1959). 

Deste modo, treinadores e jogadores envolvem-se ativamente na 

construção do papel que desempenham, ajustando continuamente, por um 
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lado, as suas personalidades e intenções (agência12) e, por outro lado, as 

exigências da função e as expectativas sociais (estrutura) (Callero, 1994; 

Giddens, 1984), conceitos explorados por Jones et al. (2002), com recurso à 

role theory13 (Callero, 1994) e entendidos como vantajosos na relação com os 

atletas e outros intervenientes (Cushion & Jones, 2006; Jones, 2002; Jones et 

al., 2002). 

Com base nestes trabalhos, Potrac e Jones (2009b) evidenciam ideias 

concordantes com a teoria acima referida ao entrevistar treinadores de elite: (1) 

usam deliberadamente estratégias de manipulação dos jogadores e das 

situações em proveito próprio; e (2) “mentiras inocentes”, humor e 

dramatizações para fazer os atletas acreditar neles e nas suas ações.  

A role distance theory14 de Goffman (1969) pode ajudar a explicar o 

comportamento de um treinador quando se distancia, por vezes, da seriedade 

inerente às suas funções e se diverte, usando a ironia e o sarcasmo na 

tentativa de mostrar o seu lado humano, fora dos limites do papel que ocupa. 

Jones et al. (2002) defendem que este processo permite a emergência da 

personalidade e da individualidade, podendo mesmo distinguir o treinador 

criativo do treinador mediano.  

A noção do eu no desempenho da função (self-in-role) evidencia que o 

indivíduo quer manter o papel que desempenha, valoriza-o e dá-lhe significado, 

e não faz apenas algo que é habitual e necessário (Goffman, 1959).  

Jones et al. (2002) e Potrac et al. (2002) exploram este tema, indicando 

que os treinadores procuram proteger cuidadosamente a sua imagem perante 

                                                        
12 O conceito de agência é geralmente utilizado para referenciar o grau de liberdade exercido pelos 

indivíduos face aos seus constrangimentos sociais (Walsh, 1998; Waters, 2000). Reporta-se à capacidade 
dos atores, face a uma mesma situação, poderem conscientemente agir de forma diferente, tendo como 
referência os seus objetivos e projetos pessoais (Caetano, 2011). 

 
13 Esta teoria indica que o comportamento humano é orientado pelas expectativas sustentadas pelos 

próprios indivíduos e por outras pessoas, correspondentes aos diferentes papéis que as pessoas 
desempenham ou enagem nas suas vidas diárias enquanto pais, amigos ou treinadores. Estes papéis 
consistem no cumprimento de um conjunto de regras ou normas que funcionam como planos ou 
referências orientadoras do comportamento, especificando objectivos, tarefas e níveis de rendimento a 
atingir num dado cenário ou situação. Role theory compara-se ao guião teatral, onde os comportamentos 
que exibimos são frequentemente ditados pelos valores, normas e expectativas das organizações ou 
sociedades em que estamos inseridos (Deutsch et al., 2006). 

 
14 Esta teoria expressa a divergência entre o comportamento implicado no exercício da função e o 

comportamento real (Goffman, 1969).  
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dificuldades contextuais e estão profundamente preocupados com a perda de 

respeito por parte dos seus atletas. Nesta última situação, o treinador estudado 

(Potrac et al., 2002), através do seu comportamento pedagógico, tentou 

conscientemente criar uma imagem idealizada de si próprio aos olhos dos seus 

jogadores: através do uso hábil da instrução, demonstração, louvor e 

reprimenda, procurou criar um vínculo social entre si próprio e os seus 

jogadores, não só baseado no respeito por ele como profissional competente e 

conhecedor, mas também como pessoa. Este comportamento brotou das 

próprias expetativas e da sua percepção sobre as expetativas dos atletas 

acerca do seu modo de exercer a função de treinador (Potrac et al., 2002). 

 

Interação do treinador com parceiros relevantes 

A teoria da interação (Goffman, 1959) postula que o comportamento 

individual não é completamente determinado pelas normas sociais, porque as 

pessoas são capazes de manipular estrategicamente as situações e a 

impressão dos outros sobre si próprias. 

Jones et al. (2002) usaram a metáfora da representação dramática15 e a 

teoria da “fachada” (front theory) para explicar as situações em que os 

treinadores procuram convencer a audiência, controlando efetivamente as 

linhas de comunicação disponíveis, para dar corpo a uma determinada imagem 

particular ou impressão de si próprios ou tentando convencer os seus atletas 

da adequação do seu comportamento à função que desempenham, para os 

influenciar e ao potencial da equipa. 

                                                        
15 A interação é entendida como uma representação em que o ator é moldado pelo contexto e pela 

audiência. O objetivo é fornecer à audiência uma impressão consistente com os objetivos pretendidos 
pelo ator (Branhart, 1994). Este desenvolve a sua identidade (a sua personagem) em função da interação 
com os outros, através de uma troca de informação que lhe permite definições mais específicas da sua 
identidade e comportamento. Esta definição da identidade social aproxima-se do conceito de “fachada” 
(front): a parte da representação individual que funciona de forma geral e constante para aqueles que a 
observam. Como “representação coletiva”, a “fachada” define adequadamente o cenário, a aparência e a 
forma do papel social assumido pelo ator, unindo o comportamento interativo com a imagem pessoal que 
se pretende projetar. O ator, para apresentar uma imagem convincente, é forçado a satisfazer os deveres 
do papel social e a comunicar de forma consistente as atividades e características do papel às outras 
pessoas. Este processo, designado como “realização dramática”, pressupõe atividades de “gestão de 
impressões”, o seu controlo (ou a falta dele) e a comunicação da informação através da representação 
(Goffman, 1959, 1969). 
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Existe evidência da “gestão de impressões”16 no coaching, sugerindo 

que os treinadores induzem a imagem percebida pelos outros, na sequência do 

desempenho da tarefa, para evitar a perda de respeito dos seus atletas 

(Cushion & Jones, 2006; Potrac et al., 2002).  

Estudos recentes sugerem que treinadores recentemente nomeados 

para exercer determinado cargo tentam conquistar e persuadir os jogadores a 

“comprar” os seus métodos de coaching, através do uso de estratégias 

cooperativas com o intuito de fazer os jogadores acreditar neles e nos meios 

utilizados (Potrac et al., 2007). 

Jones (2006b) usa os conceitos de “fachada”, “gestão de impressões” e 

“apresentação de si” como indicadores teóricos para dar sentido à história - um 

relato auto-etnográfico de si próprio na construção de um cenário de jogo. Este 

estudo evidencia a gestão de impressões e a construção da imagem do 

treinador na sua autorrepresentação (no sentido dramático já referido) e na 

gestão das percepções dos outros, incluindo jogadores e membros da equipa 

técnica, controlando as linhas de comunicação, manipulando as relações e 

conciliando a manutenção da imagem desejada com a gestão das impressões 

dos atletas (Jones, 2006b). 

Apoiando-se numa perspetiva micropolítica17, Potrac e Jones (2009a) 

evidenciam que os treinadores, tal como os professores, estão constantemente 

envolvidos num processo de construção e reconstrução de alianças com outros 

contextualmente significativos, manipulando comportamentos e interações com 

fins micropolíticos. 

Na sequência, Potrac e Jones (2009b) salientam os aspetos complexos 

do exercício do poder e iluminam alguns dos aspetos diários do coaching 

                                                        
16 A gestão de impressões é um processo consciente ou inconsciente orientado por objetivos, em que as 

pessoas tentam influenciar as percepções dos outros sobre uma pessoa, objeto ou acontecimento, 
regulando ou controlando a informação durante a interação social. Assim, qualquer indivíduo ou 
organização deve estabelecer e manter impressões congruentes com as percepções que se querem 
transmitir exteriormente. A credibilidade, em consequência, é construída através da verbalização, usada 
pelo ator para definir o seu intento, e da comunicação não verbal, usada pela audiência para verificar a 
honestidade das posições que assume (Piwinger & Ebert, 2001). 

 
17 O termo micropolítica descreve as interações que acontecem entre indivíduos e grupos em 

enquadramentos organizacionais, consubstanciadas no uso formal e informal do poder para conseguir 
atingir os seus objectivos. Em grande medida, as ações políticas resultam das diferenças entre indivíduos 
e grupos, em conjugação com a motivação para usar o poder, influenciando e/ou protegendo, englobando 
a participação de processos cooperativos ou conflituais (Ball, 1987; Blase, 1991; Hoyle, 1982). 
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desportivo relacionados com as ações estratégicas manipuladoras e 

dissimuladas dos treinadores, dadas como inquestionáveis até aqui. 

Exploraram em concreto as estratégias micropolíticas usadas por um treinador 

para persuadir os jogadores, o treinador adjunto e um membro da direção do 

clube onde trabalhava, a “comprar” o seu programa e métodos de treino, 

forjando e reforjando alianças com os parceiros contextuais, cuidando o 

comportamento e gerindo as impressões dos outros, tendo em vista alcançar 

os objetivos desejados (Jones et al., 2013; Potrac e Jones, 2009b). 

 

Uso do poder pelo treinador 

A investigação crescente sobre os aspetos sociais do coaching 

desportivo aumenta também o interesse pela compreensão do tema do poder e 

o modo como é influenciado pelos constructos da interação e do exercício da 

função (Harris, 2010).  

Os estudos que revemos em seguida têm como suporte conceptual o 

modelo de poder social18 desenvolvido por French e Raven (1959) e Raven 

(1992). 

Jones et al. (2002), aproveitando as várias definições de poder, 

concluem que este é um componente essencial sempre presente de qualquer 

atividade social, tanto de natureza produtiva, como repressiva (McDonald & 

Birrell, 1999), operando de forma oculta e única em cada situação e 

possivelmente moldando as vidas de quem o exerce e de quem é sujeito a ele. 

Em consequência, a forma como o poder é exercido nas relações treinador-

atleta será afetada pelas exigências particulares do contexto institucional 

específico e influenciada pela raça, género, sexualidade e pressões políticas 

dos que o detêm e daqueles que estão sujeitos a ele (Shogan, 2007). 

Na busca da eficácia do coaching, os práticos devem estar conscientes 

das várias formas de poder e resistências expressas nas relações treinador-

                                                        
18 O modelo de French e Raven (1959) e Raven (1992) identifica seis tipos de poder social: (1) legítimo, 

investido no desempenho de uma função, (2) relativo à perícia, resultante do conhecimento adquirido 
através da experiência ou da formação académica, (3) de recompensa, dando ao atleta o que pretende 
em troca da realização do que o treinador quer, (4) coercivo, forçando o atleta a fazer algo contra a sua 
vontade e punindo-o pelo incumprimento da tarefa, (5) de fornecer recursos e ajuda a quem deles 
necessita e (6) de atrair os outros e a sua lealdade, com base no carisma e nas relações interpessoais do 
detentor do poder. 
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atleta (Potrac et al., 2002). Conseguir a submissão do grupo, reduzindo a 

resistência oposta através de uma mudança gradual, é uma característica-

chave desta forma de exercício do poder, influenciada não só pelas táticas 

persuasivas que as pessoas usam, mas também pelo tipo e o significado que 

se atribui a quem detém o poder (Hogg & Vaughan, 2008). Deste modo, o 

poder deve ser estudado in situ considerando a resistência oposta ao seu 

exercício, confirmando a ideia de estarmos em presença de um processo 

dialético complexo bidirecional (Jones et al., 2002). 

Jones et al. (2004) sugerem que, para os treinadores serem respeitados 

e exercer eficazmente a sua influência, devem empregar uma ampla gama de 

tipos de poder. 

Potrac et al. (2007), com o recurso a metodologias quantitativas (Arizona 

State University Observation Instrument - ASUOI) e qualitativas, exploraram os 

comportamentos de treinadores de alto nível, tendo concluído que: (1) a 

demonstração e aquisição do poder informacional é essencial para ganhar o 

respeito dos seus atletas, sendo determinante a informação ou argumentos 

lógicos que o treinador pode apresentar para influenciar uma mudança de 

comportamento, provando a sua competência, mantendo ou aumentando o seu 

poder sobre eles; e (2) o uso frequente do louvor ou do “poder de 

recompensar” é consistente com resultados já encontrados na literatura, 

reforçando a noção de que os treinadores de alto nível usam mais o louvor do 

que os seus colegas menos experientes, valorizando os progressos 

conseguidos com interações positivas.  

No mesmo estudo, Potrac et al. (2007) encontraram baixo uso da 

repreensão e do poder coercivo, provavelmente explicado pelas características 

do período de treino em que o estudo foi levado a cabo, eventuais variações 

contextuais (por exemplo, o desporto em que os dados foram coligidos) e 

alegadamente ligado ao medo de que o seu uso excessivo pudesse comportar 

perda de respeito por parte dos jogadores. 

Com base no trabalho de Bourdieu (1987), Cushion & Jones (2006) 

interpretaram dados etnográficos, colhidos num período de 10 meses, 

evidenciando o coaching como ponto de encontro social complexo e 
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demonstrando como se pode definir e manter um discurso autoritário, moldar e 

subsequentemente estruturar o contexto do coaching, de modo a que os 

comportamentos associados sejam percebidos e legitimados por treinadores e 

jogadores. Em contraste com outros estudos (Cushion et al., 2003; Potrac et 

al., 2007), Cushion & Jones (2006) estudaram a relação treinador-atleta em 

termos de poder, estrutura e comunicação dentro do contexto da prática. 

Purdy et al. (2009) usaram a noção de “capital” 19  para examinar o 

exercício, aquisição e transferência do poder nas interações entre um atleta e 

os seus treinadores, através de entrevistas semiestruturadas e métodos de 

observação participada e apresentação dos resultados sob forma de narrativas 

reais, tendo demonstrado: (1) a definição, utilização e negociação de vários 

aspetos do “capital” pelos atores sociais dentro do contexto do desporto de alto 

nível; e (2) a utilidade do uso dos conceitos “capital”, “habitus”20 e “campo”21 

como ferramentas para investigar a prática social, ilustrando por exemplo como 

o “capital” físico dos atletas afeta o clima do coaching e pode entrelaçar-se com 

o “capital” simbólico do programa e das pessoas envolvidas. 

Apoiando-se em Foucalt (1977), Shogan (1999) e Jones et al. (2005), 

estudaram o poder a partir do ponto de vista dos atletas e respetivas formas de 

submissão. Da mesma forma, Cassidy et al. (2004) e Cushion e Jones (2006) 

investigaram as razões que fazem com que os atletas se submetam ao 

                                                        
19 “Capital”: (1) económico – controlo sobre os recursos económicos; (2) social – conjunto de recursos 

atuais ou potenciais ligadas à posse de um rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas 
de conhecimento e reconhecimento mútuos; (3) cultural – formas de conhecimento, competências, 
educação, vantagens que proporcionam um estatuto social mais elevado; (4) simbólico – recursos 
individuais disponíveis baseados na honra, prestígio ou reconhecimento (Bourdieu, 1987). 
 
20“Habitus” é um sistema de disposições (esquemas adquiridos duradouros de percepção, pensamento e 

ação) que o agente individual desenvolve em respostas às condições objectivas que encontra, inculcando 
deste modo as estruturas sociais objectivas na sua experiência mental subjetiva. “Habitus” e “campo” 
existem em relação um com o outro. Apesar do “campo” integrar a participação dos vários agentes (com 
os seus “habitus”), o “habitus” representa a transposição das estruturas objetivas do “campo” para as 
estruturas subjetivas de pensamento e ação do agente. A relação entre “habitus” e “campo” é bidirecional 
(Bourdieu, 1987). 
  
21“Campo” é um espaço social estruturado com as suas próprias regras, esquemas de dominação, 

opiniões legítimas, etc. É relativamente autónomo da estrutura social mais abrangente (“espaço”, na sua 
terminologia), onde as pessoas se relacionam e lutam através de um complexo de relações sociais 
interligadas direta e indiretamente (Bourdieu, 1987). 
 



Revisão da Literatura 
_____________________________________________________________________ 

 56 

exercício do poder pelos treinadores, dando conta da posição privilegiada que 

estes detêm dentro da lógica do discurso dominante do rendimento. 

Com o suporte teórico de Nyberg (1981)22 e Giddens (1984)23, Purdy et 

al. (2008) usaram uma perspetiva auto-etnográfica para estudar o poder e a 

resistência que se lhe opõe a partir do ponto de vista dos atletas, através de 

histórias curtas sobre “incidentes críticos” ou acontecimentos-chave, que 

parecem expressar as emoções que se vão desenvolvendo na interação. 

O processo interativo evidenciado no trabalho de Purdy et al. (2009) ou 

as “mentiras inocentes” já referidas (Potrac & Jones, 2009b), com o intuito de 

captar inicialmente os atletas para a agenda do treinador, podem ter efeitos 

prejudiciais: se aquele mantiver a “fachada” e não gerir eficazmente as 

impressões, os atletas podem ver através da “máscara” do treinador e mostrar 

ressentimento, perda de respeito e, por último, em consequência, de poder.  

Procurando estudar detalhadamente a interação pedagógica entre um 

treinador de futebol jovem e os seus jogadores referente à análise do 

rendimento através da utilização do vídeo, Groom et al. (2012) apoiaram-se 

nos trabalhos de Raven para interpretar os resultados, analisando o 

comportamento do treinador à luz do seu poder social. A análise das interações 

evidenciou que o treinador procurou exercer controlo sobre a organização 

sequencial das sessões, proporcionando oportunidades assimétricas de 

intervenção, controlando o tema em discussão e usando o questionamento 

para selecionar os intervenientes, de modo a reforçar assim os objetivos que 

pretendia obter, aspetos demonstrativos da utilização de uma combinação de 

                                                        
22O trabalho de Nyberg (1981) centra-se na noção do “poder sobre o poder”: a forma como as pessoas, 

em qualquer relação social ou organizacional, consentem o poder exercido sobre elas, antes que tal 
poder seja eficaz. Antes de se submeter ao presumível detentor do poder (no contexto desportivo – o 
treinador), considera-se que aquele está nas mãos da pessoa (ou pessoas) sobre quem o poder é 
exercido (atletas). Os tipos de consentimento, em “continuum”, e as tácticas que os indivíduos utilizam 

quando o retiram parecem ser relevantes neste contexto. 

 
23Para Giddens (1984), o poder é uma característica da vida social e refere-se à capacidade individual de 

transformar (em certa medida) os mundos sociais em que se vive. Os grupos/indivíduos têm recursos 
(impositivos/distributivos) que podem utilizar para mudar a natureza da relação de poder - possibilidades 
de apoio quando sujeitos ao controlo de outros. A obediência às regras sociais acontece na aceitação das 
rotinas da vida quotidiana, resultando e desenvolvendo-se na segurança ontológica individual (sentimento 
de confiança, continuidade e confiança na sociedade, entendida como segurança do ser), sensação 
subjetiva que permite/ motiva a ação e a escolha. 
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poder perito (o treinador sabe mais) e informacional (o treinador explica 

cuidadosamente o comportamento desejado), derivada do seu conhecimento 

pessoal e assente no recurso agencial da credibilidade (Groom et al., 2012).  

A intervenção do treinador desencadeia-se a partir da sua função 

institucional que lhe confere o poder legítimo da responsabilidade (dá-lhe o 

direto de prescrever o comportamento) a que os atletas devem aderir e, do 

mesmo modo, o múltiplo visionamento de rendimentos negativos passados 

pode ser entendido como tentativa de exercer um poder coercivo, punitivo, face 

ao fraco desempenho desportivo obtido (Groom et al., 2012).  

Os resultados apresentados neste estudo reforçam o discurso autoritário 

dominante na relação treinador-atleta numa relação assimétrica de poder, 

legitimada pelo contexto hierárquico institucional, em relação ao conteúdo e à 

agenda que pretende transmitir (Groom et al., 2012). Parecem existir 

igualmente diferenças de experiência, conhecimento técnico e direito de 

expressão que limitam a possibilidade de interação por parte dos jogadores 

dentro do contexto institucional, situação que pode resultar em consequências 

inesperadas para o treinador (perda de respeito, resistência, ausência de 

aprendizagem) (Groom et al., 2012; Nelson et al., 2014). 

 Em oposição a um processo exclusivo de controlo exercido pelo 

treinador, surge o conceito de orquestração24, através do qual se repensa o 

coaching como uma atividade discutida e negociada, onde aquele tem fazer a 

melhor gestão possível. O treinador, em vez de ser predominantemente 

carismático e transformacional, trabalha muito mais fora das “luzes da ribalta”, 

conciliando discretamente, guiando, construindo o desempenho público dos 

atletas, agindo aparentemente “fora de cena” através de estratégias interativas 

desencadeadas para fazer funcionar os contextos sociais (Jones et al., 2011a).  

                                                        
24 O conceito da orquestração surge expresso nos trabalhos sobre a gestão complexa da mudança 

educacional (Wallace, 2001; 2003; Wallace & Pocklington, 2002) e refere-se à atividade coordenada, 
dentro de parâmetros definidos pelos líderes (treinadores), instigando, planeando, organizando, 
acompanhando e respondendo a circunstâncias evolutivas, para melhorar o desempenho individual e 
coletivo dos atletas (Wallace, 2007). Esta ideia implica orientação, por oposição a controlo, um processo 
dinâmico iterativo que envolve em grande parte “mexer cordelinhos fora de cena”, para atingir objetivos, 
constante análise, avaliação e escrutínio, para fazer andar o processo, mantendo uma detalhada visão 
global sobre cada situação (Jones & Wallace, 2005, 2006; Jones et al., 2013). 
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Desta forma, a construção do rendimento é sempre vista como uma 

tarefa plural, onde treinadores e atletas possuem agência suficiente para 

interpretar pessoalmente ações e reações dentro de determinados parâmetros 

definidos pela orquestração (Jones et al., 2013; Wallace, 2007). 

A noção de orquestração não deve ser vista apenas em função do 

desempenho desportivo alcançado e como metáfora flexível para entender o 

que os treinadores fazem bem, mas também no trabalho visível que 

desenvolvem na negociação da prática, construindo alianças com parceiros-

chave (jogadores, dirigentes, outros), conseguindo aceitação profissional ou 

assegurando o cumprimento de uma determinada agenda para gerir contextos 

dinâmicos complexos (Jones et al., 2013; Potrac & Jones, 2009a, 2009b). 

Com o suporte da gestão de impressões (Goffman, 1959), a 

orquestração é uma teoria social que salienta como agimos para conseguir o 

que queremos dos outros, captando de forma mais real como os treinadores 

iniciam e gerem a mudança e situações de conflito, ajudando a reconhecer e 

teorizar os aspectos dissimulados da negociação, compromisso e colaboração 

entre treinadores e outros parceiros (Jones et al., 2013; Potrac & Jones, 2009a, 

2009b). 

Num estudo realizado com treinadores de alto nível, Santos et al. (2013) 

demonstram que aqueles consideram cuidadosa e estrategicamente os seus 

comportamentos, sobretudo os relacionados com a procura da adesão e 

respeito dos outros intervenientes, e, em simultâneo, demonstram que a 

orquestração é um conceito que merece posterior exploração e 

desenvolvimento na compreensão da função do treinador. 

Em ligação com a orquestração, surge o conceito de notar (noticing25), 

desenvolvido por Mason (2002), que parece estar na base da ação do treinador 

dando suporte às suas decisões, como algo que faz constantemente, a maior 

parte das vezes, de forma inconsciente.  

                                                        
25 Noticing (notar) é um ato de atenção, baseado no conceito da elevação da consciência e da reflexão: o 

que é “notado” torna-se subsequentemente elemento de aprendizagem (Mason, 2002). Notar é também 
um ato de observação ligado ao reconhecimento, entendido como uma operação de criação de 
distinções, de capacidade discriminativa e de ir para além do óbvio (Luhmann, 1995). 
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Pretende-se ampliar a capacidade de notar ou trazer à consciência o ato 

intuitivo, embora seja sempre necessária uma alteração ou ressonância (suave, 

como a ondulação de águas calmas, ou, por contraste, um maremoto) de 

algum tipo para o observador discriminar algo em primeiro plano, por contraste 

com o horizonte (Luhmann, 1995). 

Para os treinadores será útil a ideia de aumentar a amplitude e “reduzir o 

grão” do que notam,  questionando em primeiro lugar o que procuram e notam, 

ou seja, pondo em relevo o que desencadeia a sua tomada de decisão e ação 

(Jones et al., 2011a, 2011b). Mas atenção, embora “notar” requeira o 

alargamento da lente perceptiva, tal não significa que o treinador atue em 

função de tudo o que acontece e talvez deva atender em maior medida à 

variação do contexto: o mundo das pequenas realidades pessoais, sociais e 

profissionais, que podem ter um impacto duradouro nos desempenhos 

alcançados (Jones, 2009; Jones et al., 2013).  

 

2.2.4. Evolução das perspetivas de estudo no coaching desportivo 

A investigação e os desenhos investigativos são orientados por 

paradigmas conceptuais que ditam a compreensão, perspectivas e teorias ou, 

operacionalmente, os quadros de referência dos problemas em estudo (North, 

2013).  

Nessa medida, o estudo do coaching desportivo tem estado 

estreitamente ligado às áreas da pedagogia, psicologia e sociologia, tendo 

evoluído de uma orientação mais positivista para aproximações mais 

interpretativas, direção que induziu concomitantemente a transição de 

metodologias quantitativas para as qualitativas (Jones, 2005; North, 2013). 

 

Estudos iniciais – a visão comportamentalista do coaching 

No âmbito pedagógico, as primeiras investigações 26  focaram-se nos 

treinadores, no conteúdo do coaching e na formação dos mesmos, em busca 

                                                        
26 Recorrem aos métodos sistemáticos de observação do seu comportamento (Douge & Hastie, 1993; 

Trudel & Gilbert, 1995), sendo mais frequentemente utilizados três instrumentos de observação: Arizona 
State University Instrument (ASUOI), Coaching Behavior Recording Form (CBRF) e Coaching Behavior 
Assessment System (CBAS) (Mesquita et al., 2008b), os dois primeiros na análise comportamental dos 
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dos critérios de eficácia da sua intervenção (Kirk & Haerens, 2014; 

Quennerstedt et al., 2014; Pope, 2014). 

Este tipo de estudos assenta em dois postulados: (1) o sucesso dos 

atletas é devido, em parte, à eficácia da ação dos seus treinadores e (2) a 

eficácia destes é inferida indiretamente pelo rendimento dos atletas (Cushion et 

al., 2006; Saury et al., 2002; Smith & Smoll, 2007).  

Estes estudos enquadram-se em três tipos de categorias:  

(1) Caracterização do perfil comportamental dos treinadores de sucesso 

isoladamente (Bloom et al., 1999; Claxton & Lacy, 1986; Lacy & Darst, 1985; 

Rodrigues & Ferreira, 1996; Segrave & Ciancio, 1990; Tharp & Gallimore, 

1976) ou por comparação com treinadores de menor sucesso (Claxton, 1988; 

Model, 1983) e pondo em confronto estudos recentes e anteriores (Mesquita et 

al., 2008b); 

(2) Análise do efeito do comportamento dos treinadores na atividade dos 

atletas, através de variáveis supostamente favorecedoras da aprendizagem – 

tempo de empenho na tarefa (Darst et al., 1981; Lacy & Martin, 1994; Trudel & 

Brunelle, 1985; Van der Mars et al., 1991), o seu sentimento de competência, 

estima de si e grau de satisfação (Horn, 1985; Rejeski et al., 1979; Sinclair & 

Vealey, 1989; Smith & Smoll, 1990; Smith et al., 1978, 1979; Smith et al., 1983) 

e os seus comportamentos sociais (Dubois, 1981; Fisher et al., 1982; 

Liukkonen et al., 1996); 

(3) Adaptação comportamental dos treinadores a vários contextos de 

intervenção - tipo de desporto praticado (Claxton & Lacy, 1986), características 

pessoais dos atletas (Chaumenton & Duda, 1988), tipo de situação – treino ou 

competição (Chaumenton & Duda, 1988), contexto escolar ou desportivo 

(Rupert & Buschner, 1989), circunstâncias locais das situações (Trudel, 1997), 

condição de titular ou suplente (Rosado & Mesquita, 2009) e a retenção em 

competição da instrução dada pelos treinadores (Mesquita et al., 2008a). 

Os benefícios resultantes da realização destes estudos traduziram-se no 

desenvolvimento de um vasto corpo de conhecimentos na pedagogia do 

desporto, de natureza essencialmente descritiva, sobre o comportamento do 

                                                                                                                                                                  
treinadores de sucesso e o terceiro instrumento de análise dos efeitos comportamentais dos treinadores 
na atividade dos atletas em relação a diferentes contextos (Horn, 2008). 
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treinador em vários desportos e contextos de treino e competição (Cushion, 

2011; DeMarco et al., 1996, 1997; Mesquita, 2008, 2009, 2010). 

Foi possível verificar que o treinador de sucesso enquadra-se num perfil 

geral típico detentor de: (1) comportamentos instrutivos de forma dominante, 

aconselhamento prévio à ação, correções no decurso da ação e feedback; (2) 

fornecimento de numerosos feedbacks aos atletas de forma pertinente e 

intensiva sobre as suas prestações individuais; (3) propensão para encorajar e 

estimular os atletas – as intervenções mostram uma relação elevada do uso do 

louvor face às reprimendas; (4) escuta dos atletas, colocando frequentemente 

questões e pedidos de clarificação; (5) gestão eficaz das condições de 

organização material das sessões de treino; e (6) comportamento silencioso 

como estratégia deliberada de promoção da aprendizagem, aproveitando o 

tempo para observar, analisar e monitorizar o desempenho (Allen et al., 2012). 

No âmbito da psicologia, sensivelmente até ao ano 2000, a investigação 

baseou-se em conceitos comportamentalistas, educacionais e psicológicos e 

utilizou como métodos mais comuns os questionários, a observação, as 

entrevistas diretas e análises quantitativas, com o objetivo de identificar os 

comportamentos desejáveis dos treinadores, por exemplo, em relação ao 

planeamento, instrução, liderança, observação, feedback e reforço, para 

produzir meios usados na melhoria da eficácia do coaching  (Biddle, 1997; 

McFee, 2005; Morris, 1999; North, 2013). 

Os estudos mais representativos desta fase foram realizados por Tharp 

e Gallimore (1976), Smoll et al., (1978), Chelladurai e Saleh (1980), Côté et al. 

(1999) e Feltz et al. (1999). 

O trabalho efetuado por Chelladurai e colaboradores é especialmente 

relevante devido ao desenvolvimento de um dos modelos originais do coaching 

(Multidimensional Model of Leadership – MML), com base em teorias gerais de 

gestão e liderança, procurando evidenciar os componentes de uma liderança 

eficaz (Chelladurai, 1990; Chelladurai e Carron, 1978; Chelladurai e Saleh, 

1980).  

Também Smoll et al. (1978) levaram a cabo um estudo inovador que 

procurou medir o efeito do comportamento do treinador em atletas jovens, 
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procurando especificar as diferenças individuais, os fatores situacionais e os 

processos cognitivos que medeiam os comportamentos daquele e as reações 

dos atletas. Como corolário, desenvolveram o Mediational Model of Leadership 

(MM) que esteve na origem da elaboração do sistema de observação 

sistemática CBAS (Smoll et al., 1978),  

Estes estudos iniciais, assentes na psicologia e na pedagogia, 

orientados por perspetivas quantitativas, apresentam duas características 

fundamentais: (1) a procura de simplificação e ordenação do objeto de estudo; 

e (2) a redução da influência contextual nos participantes da investigação 

(Baars, 1986; Eysenck & Keane, 2005; North, 2013; Valentine, 1982).  

O primeiro aspeto implica uma concepção objetiva e sistematizada de 

funcionamento, onde se tenta compreender o todo como resultado da soma 

das partes, vendo o comportamento como mensurável, causalmente derivado 

e, portanto, previsível e controlável (Archer, 1998; North, 2013; Wachtel, 1973). 

O segundo aspeto concretiza-se na procura de identificação de princípios 

universais e teorias generalizáveis, que não contemplam a diversidade 

associada às variações culturais e à evolução histórica, eliminando as 

influências individuais e contextuais (Toulmin & Leary, 1985; Stones, 1996; 

Trigg, 2001; Pawson, 2006; North, 2013). 

As críticas que são apontadas à investigação de orientação positivista e 

quantitativa referem: (1) parcialidade; (2) seletividade; (3) excessivo recurso 

aos dados quantitativos para captar a dimensão e a complexidade do processo 

(Côté et al., 1995c); (4) objetivos do treinador insuficientemente analisados 

como suporte justificativo dos dados quantitativos apresentados; (5) a falta de 

sensibilidade em relação ao contexto e à multiplicidade de influências existente 

nos sistemas sociais, até porque muitos aspectos não são observáveis ou 

apresentam uma natureza tácita (Bhaskar, 1998); e (6) a demasiada 

racionalidade, tecnocracia e sequencialidade das soluções apresentadas, sem 

correspondência com a realidade concreta do processo (Abraham & Collins, 

1998; North, 2013).  

Em síntese, o processo do coaching é visto como relativamente simples 

e ordenado, decorrendo daí que os comportamentos do treinador são 
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universais e a aplicação do conhecimento é diretamente usada na modificação 

da sua intervenção (North, 2013). 

 

Transição para a visão cognitivista do coaching 

Em meados do século XX, a orientação comportamentalista da 

psicologia e da pedagogia dá lugar a uma perspetiva cognitivista, tendo como 

consequência uma suavização da estratégia conceptual e metodológica, 

consubstanciada na teorização de mecanismos e processos menos objetivos e 

verificáveis sobre conceitos subjacentes à cognição, em conjugação com o 

recurso a uma ampla gama de métodos e desenhos de investigação 

qualitativos e introspetivos (Benton & Craib, 2001). 

Em resposta às limitações das perspetivas observacionais e 

quantitativas, a ideia central desta linha de investigação é fornecer um quadro 

de referência teórico do conhecimento dos treinadores, racionalizando o 

coaching e identificando as variáveis que influenciam o seu trabalho, com base 

numa visão sequencial da atividade onde a melhoria do rendimento é obtida 

através de um processo sistemático, planeado, coordenado, progressivo, 

embora descontextualizado (Cushion et al., 2006; North, 2013). 

A partir dos anos 90, a investigação de carácter pedagógico dá uma 

atenção acrescida a quem aprende, ocupando-se prioritariamente dos aspetos 

cognitivos, perspetivas pessoais, intervenções individualizadas, com suporte 

nas teorias psicossociais da aprendizagem (Kirk & Haerens, 2014). 

Sob o prisma psicológico, esta orientação mais qualitativa da 

investigação é corporizada pelos estudos de Côté et al. (1995a, 1995b, 1995c), 

Poczwardowski et al. (2002b), Jowett e Cockerill (2003), Abraham et al. (2006). 

Côté et al. (1995c) recorrem aos modelos mentais (Johnson-Laird, 1983) 

e aos métodos qualitativos (Glaser & Strauss, 1967) para descrever o modo 

como os treinadores estruturam e restruturam aspetos do conhecimento 

(organização, treino e competição, características pessoais dos atletas e 

contexto) diante das exigências situacionais específicas do coaching. 

Os trabalhos de Poczwardowski et al. (2002b) e Jowett e Cockerill 

(2003) apoiam-se em conceitos de psicologia social e em métodos qualitativos, 



Revisão da Literatura 
_____________________________________________________________________ 

 64 

para explorar a relação treinador-atleta, tendo o primeiro estudo descrito o 

coaching como uma série de estratégias de construção de relações (avaliar 

necessidades, cuidar, partilhar, negociação, favores) e o segundo sugerido que 

as relações treinador-atleta eficazes podem ser compreendidas através dos 

constructos de proximidade, coorientação e complementaridade, 

desenvolvendo um conjunto de modelos ou conceitos operativos para explicar 

as referidas relações. 

Abraham et al. (2006) apoiam-se nos trabalhos de Anderson (1996) e 

nos métodos qualitativos (Patton, 1990) para descrever o coaching como um 

processo de tomada de decisão, apoiado em tipos específicos de 

conhecimento. 

Por comparação com os primeiros estudos observacionais e 

quantitativos, esta perspetiva mais cognitivista permitiu a elaboração de 

modelos e “esquemas” dando uma visão generalista e compreensiva do 

coaching, evidenciando objetivos, bases do conhecimento, comportamentos e 

processos de tomada de decisão (North, 2013).  

Emergem dois tipos de modelos – “para” e “do” processo de coaching 

(Jones, 2005): (1) os primeiros são representações idealistas que resultam da 

identificação de um conjunto de asserções; (2) os segundos baseiam-se na 

investigação empírica sobre a prática dos peritos e/ou o coaching eficaz. 

(Jones, 2005). 

 Os modelos iniciais27, “para” o coaching, são normalmente objeto do 

seguinte conjunto de observações: (1) demasiada simplicidade, não 

contemplando os elementos essenciais da prática (Cross & Elice, 1997; 

Cushion et al., 2006; Mathers, 1997); (2) contribuição útil, mas limitada 

(Cushion, 2004); (3) atenção insuficiente dada às dimensões sociais (Cushion, 

2004); (4) os estudos empíricos evidenciam que a eficácia do processo 

depende sobretudo da interação entre jogador e treinador e não do processo 

sequencial (Borrie, 1996; Cushion et al., 2006). 

                                                        
27

 Os modelos iniciais foram elaborados por Franks et al. (1986), Fairs (1987), Sherman et al. (1997) e 
Lyle (1996, 1998). 
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 Os modelos “do” coaching28 são analisados da seguinte forma (Cushion 

et al., 2006): (1) apesar do contributo de metodologias qualitativas na sua 

elaboração, enfermam da tradição positivista; (2) embora proporcionando uma 

visão mais abrangente do fenómeno, o processo mantém-se largamente 

implícito e não discutido; (3) os treinadores atuam de forma sistemática e não 

problemática; (4) os atletas são vistos meramente como recetores; e (5) a 

reduzida problematização do processo limita a compreensão sobre ele obtida.  

 Em geral, a elaboração de modelos do coaching desportivo apresenta 

as seguintes características: (1) visa construir um quadro de referência para 

examinar a boa e a má prática (Jones, 2006a); (2) é-lhe reconhecida algum 

valor enquanto descrição dos fatores-chave do coaching (Borrie & Knowles, 

2003); (3)  representa de forma não problemática o fenómeno que procura 

explicar devido às limitações conceptuais da investigação que lhe está 

subjacente (Usher, 1998); (4) evidencia uma perspetiva racionalista que intenta 

definir objetivos claros, incontroversos, sistemáticos, completamente 

mensuráveis, e não ajuda a compreender a natureza complexa e dinâmica do 

coaching, nem orienta a intervenção prática (Jones, 2000; Jones & Wallace, 

2005); e (5) fornece uma visão parcial, rudimentar e aplicável apenas em 

contextos muito específicos (Jones, 2006a). 

Embora exista uma modificação da estratégia metodológica, a 

investigação qualitativa, usada na tentativa de evidenciar a complexidade e a 

contextualização do fenómeno social, é contudo empregue de forma positivista 

(Alvesson & Skoldberg, 2009; Charmaz, 2005), enfatizando a simplicidade, a 

ordem e a utilidade e afastando a tendência para reportar problemas, 

complexidades, diferenças e detalhes da prática (Abraham et al., 2006; North, 

2013). 

 

 

                                                        
28

 Enquadram-se nesta sistematização o Coaching Model (Côté et al., 1995c), o modelo das dimensões 
do desempenho (MacLean & Chelladurai (1995), o modelo da relação treinador-atleta (Jowett & 
Poczwardowski, 2007), o modelo de eficácia do coaching (Horn, 2008) e o coaching schematic (Abraham 
et al., 2006). 
 



Revisão da Literatura 
_____________________________________________________________________ 

 66 

Em busca da compreensão da complexidade – a visão socioconstrutivista 

do coaching 

As críticas que se fazem à elaboração de modelos como forma de 

explicar o coaching evidenciam a incapacidade daqueles em representar 

adequadamente a sua complexidade (o processo é visto como implícito, 

incontestado, sistemático, não problemático, onde os atletas parecem ser 

apenas receptores) sendo necessário encontrar uma solução que forneça uma 

visão contextual e matizada da prática (Cushion, 2007a; Cushion et al., 2006; 

Saury & Durand, 1998).  

Estes dados levam à busca de outros paradigmas de investigação como, 

por exemplo, a análise do curso da ação (Theureau, 1992), da ação situada 

(Suchman, 1987), da teoria da atividade 29  (Leont‟ev, 1978) ou perspetivas 

sociológicas interpretativas (Schön, 1983), capazes de captar na sua essência 

o coaching desportivo (Jones et al., 2011a). 

Com base neste enquadramento, assumem particular relevância os 

estudos de d‟Arripe-Longueville et al. (1998), d‟Arripe-Longueville et al. (2001) 

e Saury e Durand (1998), absolutamente essenciais na mudança de paradigma 

na investigação do coaching desportivo (Harris, 2010). 

d‟Arripe-Longueville et al. (1998) usaram a Grounded Theory 30  para 

estudar a eficácia percebida das interações entre treinadores franceses peritos 

de judo e os seus atletas, aplicando estratégias cognitivas e comportamentais 

específicas na realização dos objetivos de rendimento pretendidos. Os autores 

procuraram compreender mais detalhadamente as interacções e características 

pessoais de treinadores e atletas no seio de uma dada cultura desportiva e o 

                                                        
29

 A teoria da atividade é um quadro de referência filosófico e transdisciplinar que pode ser usado para 
estudar formas de comportamento em que estão interligados os processos individuais e sociais. Os 
aspetos centrais desta teoria focam a evolução situacional e incluem o sujeito (pessoa envolvida na 
atividade), o objeto (algo que motiva que a atividade do sujeito numa direção específica), ações (processo 
consciente orientado para a consecução do objeto) e operações, os quais conjugados permitem criar um 
quadro dinâmico flexível dos atores na realização de uma tarefa específica numa situação particular 
(Leont‟ev, 1978). 
  
30

 Perspetiva metodológica qualitativa de recolha e análise de dados, apresentada por Glaser e Strauss 
(1967), que visa descobrir, gerar teoria a partir dos mesmos, de forma a que as categorias encontradas 
possam ser prontamente aplicadas, sejam significativamente relevantes e expliquem o comportamento 
estudado (Graça, 2013). 
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resultado obtido foi uma visão mais sensível sobre a natureza conturbada e 

problemática do coaching (d‟Arripe-Longueville et al., 1998) 

Saury e Durand (1998) usaram o modelo teórico, oriundo da ergonomia 

cognitiva, da atividade na tarefa e a Grounded Theory para elaborar uma 

conceptualização da prática mais sensível aos constrangimentos e às 

influências contextuais implicadas na realização da tarefa, as condições 

metereorológicas variáveis e as perspetivas de outros intervenientes. O produto 

retratou significativamente a complexidade e o dinamismo do coaching in situ, 

caracterizando-o, por um lado, pela aplicação de um planeamento flexível e 

rotinas padronizadas e, por outro lado, por não se apoiar completamente nem 

na racionalidade, nem no planeamento (Saury & Durand, 1998).  

Num estudo mais recente sobre a análise da organização temporal e 

contextual das interações treinador-atleta, d‟Arripe-Longueville et al. (2001) 

usaram um quadro conceptual teórico adaptado da investigação ergonómica 

para descrever cursos de ação e de que forma estes resultam numa ação 

colectiva coordenada e eficiente. Os autores argumentam que a cognição (ou 

ação) deve ser estudada in situ e devem ser considerados os pontos de vista 

dos intervenientes. São usadas entrevistas de auto-confrontação como 

ferramentas para deduzir a racionalidade dos treinadores nas suas interações. 

Contudo, a recolha de dados focou-se muito na transmissão da informação 

técnica, descurando a interação fora do componente instrucional, emergindo 

em consequência uma visão muito limitada da interação dentro do processo de 

coaching (d‟Arripe-Longueville et al., 2001). 

O produto observável destes estudos é uma imagem in situ do coaching 

significativamente mais focada na complexidade e no dinamismo, evidenciando 

algumas características: (1) a realização da tarefa implica lidar com 

constrangimentos complexos; (2) o uso de procedimentos de rotina coexiste 

com formas flexíveis de planeamento e improvisação; (3) as tomadas de 

decisão apresentam, por vezes, com um carácter pouco racional ou planificado; 

(4) existe uma elevada dependência contextual e situacional, com fortes 

influências sociais e culturais, em função dos níveis de rendimento e das 

modalidades desportivas em presença; e (5) há dificuldade de 
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generalizar/universalizar os aspetos relativos ao conhecimento do treinador, 

apesar de se notarem semelhanças com a investigação antecedente (North, 

2013).  

A pedagogia do desporto, como área de estudo no entrecruzamento de 

conhecimento (curriculum), aprendizes, aprendizagem e treinadores (Armour, 

2011; Armour & Chambers, 2014), suscita a necessidade da investigação se 

debruçar sobre as relações existentes entre estas dimensões, integrando-as no 

contexto em que se desenrolam e referenciando-as ao carácter interdisciplinar 

intrínseco à prática (Armour, 2014; Kirk & Haerens, 2014).  

O dinamismo e a complexidade inerentes à aprendizagem dos 

movimentos desportivos (Davids et al., 2008; Davis & Sumara, 2006; Ovens et 

al., 2013; Renshaw et al., 2010), a aceitação crescente das diferenças 

individuais dos aprendizes (Chow & Atencio, 2014) e a atuação situada e 

emergente destes num dado envolvimento (Chow, 2010; Jess et al., 2011) 

suscitam como resposta a adopção de perspetivas pedagógicas não lineares 

para estudar a sinergia que se desenvolve entre o indivíduo, a tarefa e o 

contexto (Chow, 2013). Se a aprendizagem humana é não linear, então o 

ensino e o coaching deverão ter em conta esta dimensão de não linearidade 

(Chow & Atencio, 2014; Tan et al., 2012). 

O recurso a uma “lente” sociológica para estudar o coaching desportivo 

mostra potencial para desafiar as concepções até aqui dominantes que 

catalogam a prática como demasiado simplista, estável, sequencial e abstrata, 

sem capacidade para fornecer informação útil aos treinadores (Jones & 

Wallace, 2005; North, 2013). 

A perspetiva sociológica apoia-se explicitamente na metateoria 

interpretativa e nos desenhos qualitativos de investigação para compreender e 

teorizar o coaching enquanto fenómeno humano, relacional, situado e holístico 

(Jones et al., 2003; Potrac et al., 2002). Esta orientação justifica-se porque os 

treinadores são seres sociais operando num contexto, sempre presente e 

intrusivo, (Jones et al., 2002), onde existe uma grande variabilidade social e 

cultural inerente aos diferentes constrangimentos e pressões que influenciam a 

sociedade em geral e o desporto em particular (Potrac & Jones, 1999).  
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Neste enquadramento, parece fundamental compreender as biografias 

dos treinadores (Jones et al., 2004), a sua agência e as forças grupais, 

institucionais, culturais e estruturais que sobre eles atuam (Cushion, 2001). Em 

paralelo, importa estudar igualmente as regras, papéis, interações, discursos e 

relações de poder entre os intervenientes (atletas, treinadores e outros 

relevantes e as interações que daí emergem (Cushion & Jones, 2006; Jones et 

al., 2003).  

A dimensão social do processo está também presente no 

reconhecimento que cada situação de treino consiste na realização de 

atividades várias/únicas em diferentes ambientes (Douge & Hastie, 1993; 

Schempp, 1988; Woodman, 1993), onde se torna necessário compreender os 

aspetos práticos que têm impacto direto e indireto nas vidas e carreiras dos 

atletas (Armour & Jones, 2000).  

O olhar sociológico interpretativo põe em evidência a descrição e a 

crítica dos fenómenos estudados, recorrendo à teoria produzida por autores 

como Bourdieu e Foucault, entre outros, e reacentua temáticas como a 

importância da experiência (Cushion et al., 2003; Jones et al., 2004), o acesso 

a ferramentas de reflexão e resolução de problemas (Jones & Turner, 2006) e o 

desenvolvimento orientado, por exemplo, através de mentoria ou comunidades 

de prática (Cushion et al., 2003).   

Toda esta orientação conduz a investigação a sair dos limites bio-

científicos e estudar o processo considerando realmente os aspetos 

pedagógicos, psicológicos e sociais na dependência da idiossincrasia dos 

contextos (Potrac & Jones, 2011), combinando perspetivas para explorar, em 

particular, a relação entre a agência do treinador e as condições estruturais 

(North, 2013).  

A utilização combinada de várias orientações da investigação é já 

evidenciada nos seguintes estudos: (1) de Bowes e Jones (2006), incorporando 

conceitos matemáticos, esquemas relacionais da psicologia social e usando a 

sociologia para descrever o coaching como sistema interpessoal complexo; (2) 

de Jones e Wallace (2005), integrando a gestão, a educação e a sociologia na 

descrição dos treinadores como orquestradores em contextos sociais ambíguos 
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e complexos; (3) de Potrac e Jones (2009a, 2009b), utilizando a micropolítica 

para captar o desenrolar problemático do coaching; ou (4) de Hemmestad et al. 

(2010), usando a ciência social “phronetic”31, para desconstruir o conflito teoria-

prática do coaching, dando ênfase à aplicação contextualizada da sabedoria 

dos treinadores. 

Assim, a investigação no coaching deve, segundo Cushion (2007a; 

2007b), Cushion e Lyle (2011), Gomes et al. (2016) e Santos et al. (2013): (1) 

ultrapassar o desfasamento entre relevância e viabilidade situando-a na prática 

e na comunidade dos práticos; (2) desenvolver o diálogo entre investigadores e 

práticos, demonstrando envolvimento e colaboração; (3) assegurar que as 

questões da investigação sejam suscitadas pela prática, relevantes e 

desafiadoras do trabalho quotidiano do treinador, úteis para a sua formação e 

desenvolvimento e dando contributos para a melhoria e eficácia do coaching; 

(4) acomodar conceptualizações inovadoras e alternativas; (5) captar a 

subjetividade/objetividade da prática; (6) apreender o ajustamento contínuo 

inerente à prática, ponto de configuração entre projeto (plano) e contexto, 

buscando a dimensão da previsibilidade e do controlo no coaching (a 

“improvisação estruturada”) e tentando perceber o “como” e o “porquê” (os 

processos cognitivos), em detrimento do “quê” (os comportamentos 

observados), conduzindo à construção de “novos” paradigmas conceptuais; e 

(7) estudar a prática situada no contexto social enquadrante, ou seja, 

entendendo a prática específica em circunstâncias específicas, dando 

expressão aos processos contínuos de acomodação, integração e 

coordenação entre objetivos e a atualidade, sincronizando histórias pessoais e 

interpessoais dos intervenientes. 

 

 

 

 

 

                                                        
31

 Ciência social “phronetic” estuda os fenómenos sociais com base na interpretação contemporânea do 
conceito clássico grego “phronesis”, traduzido como juízo prático, sabedoria prática, senso comum ou 

prudência (Flyvbjerg, 2004). 
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2.3. O treinador de alto rendimento 

 

2.3.1. Contexto de intervenção 

Em muitos países ocidentais (e de forma crescente, nos países em vias 

de desenvolvimento) o desporto de alto rendimento é uma atividade com 

repercussões culturais significativas, que capta as atenções públicas, em 

particular dos meios de comunicação escritos e audiovisuais (Mallett, 2011). 

O trabalho dos treinadores de alto nível tem-se modificado nas últimas 

décadas em resultado das próprias transformações da sociedade e do 

desporto (Mallett, 2011).  

O coaching de alto nível orienta-se para a produção de rendimentos de 

topo na competição internacional, colocando exigências acrescidas na 

obtenção e transmissão da informação mais avançada (Mallett, 2011). 

A dimensão do envolvimento dos treinadores no processo do coaching 

de alto rendimento (desporto profissional, participação olímpica) depende da 

satisfação de oito critérios-chave (Lyle, 2002; Mallett, 2011): (1) estabilidade 

dos elementos intervenientes, para desenvolver relações sólidas continuadas 

entre treinadores, atletas e equipas de apoio científico, preferentemente em 

prazos dilatados; (2) intensidade do compromisso, assente numa relação 

instrumental orientada por objetivos de rendimento; (3) controlo de inúmeras 

variáveis, relacionado com a consecução dos referidos objetivos; (4) 

planeamento detalhado e monitorização do rendimento no treino e na 

competição, tendo em vista a progressão projetada; e (5) individualização. 

Neste processo, com base no modelo proposto por MacLean e 

Chelladurai (1995), os treinadores podem realizar um conjunto interrelacionado 

de tarefas-chave (Mallett, 2011; Mallett et al., 2013; Rynne & Mallett, 2012) : (1) 

diretas, relacionadas com a aplicação de competências interpessoais e 

estratégias/táticas apropriadas ao desenvolvimento do rendimento individual e 

da equipa como um todo; (2) indiretas, ligadas à identificação de talentos, 

gestão do programa e da equipa de apoio, integração da investigação e 

programação; (3) administrativas, respeitantes à aderência às políticas, 

procedimentos, linhas de orientação financeiras e relações interpessoais com 
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supervisores e parceiros e (4) de relações públicas, ligando atividades do 

programa, a comunidade relevante e outros parceiros externos. 

A partir dos diferentes contributos dispersos relacionados com 

caracterização do coaching no alto rendimento desportivo, podemos discriminar 

algumas facetas importantes. Assim, Woodman (1993) indica que o trabalho 

dos treinadores é organizado, sistemático, deliberado, mas altamente fluído e 

dinâmico, decorrendo essa fluidez da realização de ciclos recorrentes de 

planeamento, monitorização, ação e revisão (Bowes & Jones, 2006; Mallett, 

2011). Envolve permanentes tomadas de decisão sobre um grande número de 

dados recolhidos, procedimentos de análise e gestão e interação extensiva 

com diferentes intervenientes (jogadores, equipa técnica, equipa de apoio) 

(Mallett, 2011). Na sequência, evidencia-se a necessidade do treinador ser um 

especialista na gestão de recursos humanos, de forma direta para liderar e 

gerir o processo de treino e, em simultâneo, garantir a sinergia com uma 

equipa multidisciplinar de para-profissionais (Mallett et al., 2008). 

A estreita ligação ao contexto de intervenção exige aos treinadores uma 

interpretação individual da sua função que a torna idiossincrática, provocando 

em consequência uma enorme variação das tarefas que executam (Mallett et 

al., 2008; Trudel & Gilbert, 2006). Embora os treinadores tentem dominar o 

maior número possível de variáveis, o contexto dinâmico, complexo, incerto, 

imbuído de valores contraditórios, limita o controlo que exercem, ação já 

referenciada como “improvisação estruturada” (Bowes & Jones, 2006; Jones & 

Wallace, 2005; Saury & Durand, 1998). 

Em síntese, o coaching desportivo no alto rendimento exige os mais 

elevados níveis de empenho ao treinador e ao atleta, envolve objetivos 

públicos de prestação, comprometimento intensivo no desenvolvimento e 

implementação de programas de treino, um sistema de competições altamente 

estruturado e formalizado, trabalho a tempo integral, elevada ênfase na tomada 

de decisão e gestão de dados, contacto interpessoal extensivo e critérios muito 

exigentes e restritivos de seleção de atletas (Lyle, 2002; Mallett, 2011; Rynne 

et al., 2010; Trudel & Gilbert, 2006). 
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2.3.2. A importância da filosofia do treinador no alto rendimento 

Definir a filosofia do treinador inclui habitualmente a consideração de 

valores, crenças, premissas, atitudes, princípios e prioridades (Burton & 

Raedeke, 2008; Kidman & Hanrahan, 2011; Nash et al., 2008; Vealey, 2005), 

conceitos aos quais Lyle (1999, 2002) acrescenta os comportamentos, 

salientando a ideia de que pode existir um potencial conflito entre a intervenção 

concreta, as convicções verbalmente expressas e os constrangimentos que os 

valores organizacionais eventualmente criam. 

A filosofia do treinador pode ser entendida como o conjunto pessoal de 

perspetivas sobre o treino, relações interpessoais e temas relevantes do 

desporto (Jenkins, 2011). Esta visão singular evolui no tempo, fruto das 

experiências práticas e educativas vivenciadas, influencia o que fazem e como 

os treinadores atuam no terreno e parece interrelacionar-se profundamente 

com a própria filosofia de vida (Cushion, 2006; Cassidy et al., 2009; Tutko & 

Richards, 1971). 

De uma forma global, a filosofia do treinador delimita as linhas 

orientadoras do coaching prático e identifica os valores nela mais fortemente 

enraizados (Lyle 1999, 2002), comportando igualmente a flexibilidade 

adaptativa necessária para fazer face à complexidade contextual e à 

mutabilidade das circunstâncias (Cassidy et al., 2009).  

Na perspetiva dos peritos, a filosofia do treinador é vista como: (1) 

elemento-chave do seu sucesso (Collins et al., 2009; Frey, 2007; Nash & 

Sproule, 2009), diretamente relacionada com a eficácia de intervenção (Bennie 

& O‟Connor, 2010; Fuoss & Troppmann, 1985); (2) requisito para construir um 

programa bem sucedido (Vallée & Bloom, 2005); (3) elemento importante da 

experiência positiva vivida pelos atletas através do desporto (Collins et al., 

2009; Gilbert & Trudel, 2004a); (4) suporte conceptual da prática (Cassidy, 

2011; Lyle, 2002; Strong, 1992; Wilcox & Trudel, 1998); (5) base do 

comportamento ético (Hardman & Jones, 2011; Robinson, 2010); e (6) aspeto 

determinante na compreensão do comportamento do treinador (Cassidy et al., 

2009; Jenkins, 2011; Jones et al., 2004; Lyle, 2002; McCallister et al., 2000).  
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Em função dos conceitos apresentados, identificar e definir a 

compreensão clara dos fundamentos da ação possibilita ao treinador a 

utilização de atividades práticas que acredita serem as mais eficazes para os 

atletas no contexto complexo do coaching (Burton & Raedeke, 2008; Cassidy 

et al., 2009; Collins et al., 2009; Vealey, 2005). Assim, os valores nucleares 

orientam, de forma intencional e singular, as filosofias dos treinadores, na 

medida em que moldam a atividade prática e o seu comportamento (Camire et 

al., 2012; Carless & Douglas, 2011; Collins et al., 2009).  

Nos JDC, o conhecimento estratégico do treinador parece estar 

profundamente interligado com a definição da sua filosofia pessoal donde, por 

sua vez, deriva o estilo de jogo que prefere, como componente importante da 

definição da estratégia de uma equipa em campo, aplicada através dos planos 

estratégicos e respetiva execução tática, como sugerem Cordes et al. (2012) e 

Carless e Douglas (2011). 

Estes autores procuraram compreender a adesão em competição aos 

planos estratégicos de uma equipa profissional alemã de futebol, a 

consistência existente entre a filosofia do treinador e as estratégias utilizadas 

nos diferentes jogos e o modo como eram realizados os respetivos 

ajustamentos no seu decurso, tendo constatado que os aspetos do jogo 

diretamente relacionados com a filosofia do treinador eram menos suscetíveis 

de variação durante a época desportiva (Cordes et al., 2012). 

As tentativas de descrever a filosofia do treinador são consensuais sobre 

alguns dos seus elementos centrais, como os valores e as crenças, mas não os 

explicam de forma aprofundada ou, então, os investigadores esperam que os 

leitores assumam uma compreensão comum sobre eles (Bennie & O‟Connor, 

2010; Nash et al., 2008). Ainda, Kidman e Hanrahan (2011) propõem incluir os 

objetivos pessoais como componentes da filosofia do treinador e Cassidy et al. 

(2009) e Martens (2012) sugerem a adição dos princípios. Assim, a literatura 

parece oferecer um consenso muito amplo sobre o conceito de filosofia do 

treinador e seus componentes, no entanto, sem apresentar clareza conceptual 

e definições precisas (Cushion & Partington, 2014). 
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Os treinadores não parecem preocupar-se muito com a compreensão do 

estatuto filosófico do coaching ou da explicação teórica da sua prática 

(Partington & Cushion, 2013). Procuram lidar sobretudo com os aspetos mais 

tangíveis do terreno, por exemplo, a organização e o conteúdo da sessão de 

treino (Nash et al., 2008), preferindo, por isso, basear a sua ação segundo uma 

perspetiva de senso comum (Carr & Kemmis, 1986; Cushion, 2013), em que se 

desenvolvem sobretudo a experiência e a prática, em detrimento da 

compreensão e conhecimento reflexivos (Cushion et al., 2003). A experiência 

adquirida e o corpo informal de conhecimento produzidos, tomados como 

garantidos ou normais, são designados por Cassidy (2011) como as teorias da 

prática. 

Para além disto, a linguagem do coaching está orientada para o 

rendimento e para a perícia (Cassidy et al., 2009), com treinadores e atletas a 

orientarem-se para os objetivos e meios de os atingir (Johns & Johns, 2000). 

Em consequência, o coaching é guiado por posições pessoais 

autorreferenciadas sobre a prática, com base no que funciona e ajuda a obter 

resultados (Cushion, 2013). Esta perpetiva fortemente implícita apoia-se na 

tradição, circunstância e autoridade externa (Tinning, 1988), tornando 

dogmáticos e imóveis os intervenientes porque se protegem e resistem à crítica 

interna ou à sua ausência (Piggott, 2012).  

Os dados apresentados mostram um processo de investigação muito 

mais descritivo do que analítico, evidenciando e aceitando acriticamente as 

preferências pessoais dos treinadores (Burton & Raedeke, 2008; Cushion & 

Partington, 2014; Vealey, 2005). Do mesmo modo, estão longe de se poderem 

enquadrar numa visão filosófica 32  e, pelo contrário, reproduzem sobretudo 

retóricas, banalidades e ideologias portadoras de valores (Bennie & O‟Connor, 

2010; Collins et al., 2011; Schempp et al., 2006a).  

As ideologias, enquanto sistema de ideias, crenças, valores, posições, 

padrão de pensamento e prática social, atuam dialeticamente entre indivíduos 

e estrutura para reproduzir e manter as características sociais (Devís-Devís, 

                                                        
32

 Uma posição entendida como filosófica deve inscrever-se em três grandes temáticas: (1) ontológica, 
relativa às questões metafísicas ligadas à natureza da realidade; (2) epistemológica, relacionada com a 
natureza do conhecimento; e (3) axiológica, subdividida em ética e estética,

 
referente ao valor (Morgan, 

2006).
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2006). Por um lado, elas funcionam como um sistema partilhado de símbolos e 

prática social, sem as quais qualquer situação seria incompreensível e, por 

outro lado, esse sistema está impregnado de relações de poder e formas 

sedimentadas de pensamento sobre a vida quotidiana que distorcem a 

comunicação e a compreensão (Devís-Devís, 2006). 

Parecendo natural, óbvio e de senso comum, o coaching conjuga um 

sistema social de crenças, estruturas e práticas e ideologias, exercendo assim 

uma influência sistemática sobre a construção social do conhecimento dos 

treinadores e ajudando a produzir formas particulares de discurso (Cushion & 

Partington, 2014). Desta forma, o coaching: (1) retém uma cultura persistente e 

resiliente tacitamente usada (Cushion & Partington, 2014); (2) cria um discurso 

altamente contextual que reforça a ideia de uma forma correta de treinar 

(Cushion, 2013; Cushion & Jones, 2014); (3) autentica certos tipos de 

conhecimento coletivo através de um discurso que legitima as práticas 

(Cushion et al., 2003; Cushion & Jones, 2014); (4) valida uma imagem 

reforçada pelas crenças estabelecidas e tradições (Potrac et al., 2007); e (5) 

alimenta e mantém a ideologia impondo a linguagem, significados e sistemas 

simbólicos (Cushion, 2013). 

Assumindo que a filosofia do treinador é sobretudo uma ideologia, 

aquela evidencia um sistema de representações através do qual os agentes 

sociais expressam uma forma particular de lidar com a realidade, codificar 

informação e processar os resultados obtidos (Torres, 1999). Esta posição 

implica uma visão padronizada segundo a qual os treinadores, ao seguirem os 

mesmos passos na aquisição da filosofia, vão chegar ao mesmo ponto, não 

reconhecendo deste modo os efeitos da socialização, poder, história e cultura 

na subjetividade e sobrevalorizando a agência, o poder, ação consciente e a 

reflexividade (Cushion & Partington, 2014; Jones et al., 2016).  

Em simultâneo, a ideologia referente à filosofia do treinador também 

assume que a prática é uma atividade totalmente consciente e, como tal, 

disponível para o exercício da reflexão (Cushion & Partington, 2014). No 

entanto, aspetos como a aquisição de competências culturais práticas e da 

identidade social, o sentido prático/lógico relativo à experiência de jogo ou a 
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improvisação existente no coaching, demonstram um funcionamento fora do 

controlo consciente e do acesso à linguagem (Cushion & Jones, 2014; Jenkins, 

2002), pelo que será um erro ver as ações dos treinadores como totalmente 

conscientes (Cushion & Partington, 2014).       

Em síntese, a investigação empírica sobre a filosofia do treinador até 

agora efetuada é confusa e apresenta incoerência conceptual, aproximando-se 

mais do conceito de ideologia do que assumindo um efetivo carácter filosófico 

(Cassidy et al., 2009). Desta forma, através da ideologia, é sobrevalorizada a 

agência do treinador, a sua ação consciente e reflexividade, em detrimento do 

significado da estrutura social nas posições assumidas e da dimensão 

inconsciente da prática (Cushion & Partington, 2014). 

 Assim, o aprofundamento da investigação sobre a filosofia do treinador 

deve: (1) procurar compreender as biografias dos treinadores, incorporando a 

dimensão temporal porque as crenças se arreigam com o passar dos anos 

(Armour, 2004; Cassidy et al., 2009); (2) utilizar as narrativas e a identificação 

de incidentes críticos (Carless & Douglas, 2011; Jenkins, 2011); (3) aproximar-

se da prática, estudando-a, porque a única forma de perceber as teorias é 

através da observação das práticas, incorporando a temporalidade como 

característica central em estudos longitudinais (Jenkins, 2002; Tsangaridou & 

O‟Sullivan, 2003); e (4) usar diferentes métodos, para evidenciar e ir além das 

percepções subjetivas dos treinadores (Cushion & Partington, 2014).    

 

2.3.3. A liderança como elemento essencial do treinador de alto 

rendimento 

As características da preparação que contribuem para o sucesso do 

desempenho olímpico são segundo Olusoga et al. (2012): (1) a visão 

estratégica (clareza de objetivos); (2) as opções de vida (manter a energia); (3) 

a experiência anterior (para compreender os acontecimentos); (4) o 

planeamento contingencial (considerar os “ses”); (5) a preparação da equipa 

(contribuição das unidades mais pequenas para o benefício mútuo); e (6) a 

preparação dos atletas (contribuir para o seu desenvolvimento).  
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Com base na teoria da liderança transformacional33, Arthur et al. (2012) 

procuraram delinear como os treinadores de alto rendimento inspiram os seus 

atletas, tendo em vista a participação olímpica: (1) criando uma visão 

inspiradora do futuro; (2) fornecendo o apoio necessário para realizar essa 

visão; e (3) criando o desafio para materializar a visão. 

 Um componente-chave do sucesso é a visão, ou seja, o modo como os 

atletas definem uma imagem futura significativa, inspiradora de si próprios 

como desportistas (Bucci et al., 2012; Fletcher & Arnold, 2011). Parece 

igualmente que a motivação inspiradora prediz o esforço extra e a coesão do 

grupo, com o treinador a desempenhar um papel fundamental na inspiração 

dos seus atletas, partilhando uma visão positiva do futuro (Arthur et al., 2011; 

Callow et al., 2009). 

 Para perceber que a sua visão é realizável, os atletas necessitam de 

apoio, de natureza emocional, informacional ou em termos de apreço, 

objetivável na medida em que é claramente fornecido ou é percebido como 

estando disponível, se necessário (Arthur et al., 2012). Com base nas teorias 

das trocas sociais 34 , os comportamentos transmitidos pelo líder, de 

consideração individual, motivação inspiradora e referência a seguir, 

corresponderão ao conceito de “apoio”, ou seja, quanto mais os treinadores 

assumam estes comportamentos, mais os atletas se sentirão apoiados (Arthur 

et al., 2012). 

 O desafio colocado pelo treinador define-se pela compreensão do que 

necessita de ser feito para conseguir atingir os objetivos e ultrapassar a 

distância entre o estado atual e futuro, com a assunção implícita de que quanto 

maior for a discrepância, mais desafiados serão os atores (Arthur et al., 2012).  

                                                        
33 Burns (1978) descreve o líder transformacional como alguém que procura motivos potenciais nos 

seguidores, tenta satisfazer necessidades de nível mais elevado e envolve totalmente a pessoa do 
seguidor. Por sua vez, Bass (1985) define a liderança transformacional como o processo que eleva a 
consciência do seguidor sobre questões de consequência, influencia os seguidores a transcenderem o 
seu interesse pessoal e a trabalharem mais do que esperavam em proveito do grupo. 

 
34  Esta teoria trata as interações entre indivíduos através de trocas mútuas e contingentes para 

compreender a formação de padrões de início, manutenção e fim de uma relação. Estas trocas 
consecutives de benefícios de várias naturezas, quando recíprocas, tornam os indivíduos fortemente 
interdependentes, estabelecendo mútua confiança, comprometimento e fortificando os laços sociais (Blau, 
1964; Gouldner, 1960).  
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 A perspetiva teórica que suporta este conceito identifica dois tipos de 

stress no trabalho: (1) ligado ao obstáculo, inclui a ambiguidade da função, 

conflito de papéis e dificuldades, aspetos negativamente relacionados com o 

rendimento; e (2) ligado ao desafio, comporta as exigências da tarefa e do 

empenho necessário à sua realização, elementos positivamente relacionados 

com o desempenho (LePine et al., 2004; Podsakoff et al., 2007).  

De acordo com esta concepção, os líderes que têm elevadas 

expetativas de rendimento e definem objetivos ambiciosos para os seus 

seguidores desafiam-nos, aumentando a dimensão da discrepância entre o seu 

estado atual e o estado futuro desejado (Podsakoff et al., 2007). Assim, 

existirão bons motivos para crer que o desafio motivará os atletas a treinar com 

mais empenho para irem de encontro às suas aspirações de rendimento 

(Arthur et al., 2012). 

Na atividade do treinador perito, o desenvolvimento do seu 

conhecimento estratégico permitir-lhe-á distinguir o importante do acessório na 

prestação dos seus atletas, realçando o fim último (the big picture) da sua 

intervenção em detrimento de objetivos de curto prazo e regras rotineiras (Chi 

et al., 1988; Ericsson et al., 2006). O domínio deste tipo conhecimento permitirá 

ao perito, por exemplo, ignorar ou flexibilizar regras habituais e tradições em 

função da forma como analisa e estabelece prioridades na situação que está a 

ocorrer (Schempp & McCullick, 2011). 

Quando o treinador perito coloca a prioridade da sua ação na obtenção 

do rendimento, poderá usar o feedback com diferente forma e conteúdo sem se 

preocupar com aspetos relativos à autoestima dos atletas ou com a criação de 

uma atmosfera positiva de trabalho, por exemplo: o uso do louvor, em certas 

circunstâncias, poderá transmitir baixas expetativas, sendo preferível aplicar a 

crítica construtiva como meio de obter um rendimento superior (Schempp & 

McCullick, 2011). 

A mestria na utilização do conhecimento estratégico fornece ao treinador 

a sabedoria sobre o que dizer e quando (Schempp & McCullick, 2011). A 

aquisição deste saber requer uma combinação de experiência, conhecimento 
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dos atletas, do desporto e do processo de treino (Schempp, 2003; Schempp et 

al., 1998a).  

Examinando atentamente a carreira dos treinadores peritos, verificamos 

que o sucesso não foi imediatamente obtido e que algum relativo fracasso 

tipicamente precedeu o êxito, tendo a evolução acontecido através da 

experimentação e da procura da informação, tornando o treinador hábil para 

saber o que fazer e quando (Schempp & McCullick, 2011). 

 

2.3.4. Atributos do treinador de alto rendimento 

 A investigação tem procurado distinguir os aspetos que caracterizam 

práticas de excelência no domínio do coaching, como modo de elevar a sua 

qualidade e encontrar indicações para melhorar os programas de formação dos 

treinadores (Allen et al., 2012). 

Num estudo realizado na Grã-Bretanha, envolvendo treinadores, atletas, 

dirigentes e pais, com o objetivo de identificar as características do coaching de 

excelência ao longo da carreira desportiva dos atletas, Allen et al. (2012) 

identificaram quatro orientações essenciais e respetivas  tarefas na atividade 

do treinador de alto rendimento: (1) direção, orientada para os resultados, 

através da criação de um contexto desafiador da aprendizagem, em que o 

treinador assume um papel determinante na gestão de um vasto espectro de 

responsabilidades (the big picture); (2) contexto social, onde se procura 

construir um clima positivo de trabalho, com elevados níveis de compromisso 

de todos os envolvidos, dando exemplos de comportamento consistente no 

desempenho da função e promovendo relações abertas e honestas; (3) gestão 

e organização, com a exigência de apresentar altíssima qualidade na gestão 

do programa de treino, com elevada intensidade e relacionada com o jogo; e 

(4) implementação, evidenciando a capacidade de tomar “boas” decisões, 

através da comunicação clara de objetivos e expetativas e da utilização de uma 

gama eficaz e variada de estilos. 

Ao estudar as competências, qualidades, comportamentos e atitudes 

comuns dos treinadores peritos, Cross e Walsh (2008) identificaram as 

seguintes facetas-chave: (1) agilidade, enquanto capacidade de flexibilizar a 
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atuação face a diferentes situações e atletas; (2) orientação para o atleta, 

demonstrada através da ideia de silenciar uma voz interior que emite juízos ou 

dá respostas; (3) identidade clara como treinador, evidenciada na construção 

de valores, ética e motivações; (4) orientação para o alto rendimento, com base 

na prática reflexiva e no desenvolvimento contínuo; e (5) aplicação eficaz do 

conhecimento, dando significado a quadros de referência, modelos, técnicas e 

usando as ferramentas adequadas nos momentos certos. 

DeWeese (2012) identificou cinco aspetos que caracterizam as 

perspetivas e crenças dos treinadores de elite que atuaram no movimento 

olímpico dos Estados Unidos: (1) o treinador “conhecedor”, possuindo 

conhecimento técnico para se sobrepor aos adversários e identificar e agir em 

função das necessidades individualizadas dos atletas; (2) o treinador “em 

evolução”, alguém que se desenvolve ao longo da carreira, continuando a 

refinar o seu conhecimento em interação com outros treinadores experientes 

ou aproveitando oportunidades educativas informais ou autodirigidas; (3) o 

treinador como comunicador eficaz, dando informação logística e relacionada 

com o alto rendimento, de forma regular com o atleta; (4) o treinador fidedigno, 

astuto, que ganha a confiança dos atletas sob a sua supervisão; e (5) o 

treinador bom professor. Estes cinco fatores podem circunscrever-se em duas 

dimensões: uma que valoriza as relações interpessoais (o treinador como bom 

professor, fidedigno, criador de um contexto de treino positivo, bom 

comunicador e capaz de construir relações de confiança) e outra relacionada 

com o desenvolvimento dos seus conhecimentos (de nível avançado, 

interpretando significativamente as suas experiências formativas e de terreno, 

fomentando relações de mentoria e com os pares, sabendo como procurar 

respostas para questões difíceis e estando motivado para o fazer) (DeWeese, 

2012). 

O treinador de alto rendimento necessita de possuir conhecimentos e 

competências ligados à construção de dinâmicas relacionais positivas com os 

seus atletas e outros significativos (DeWeese, 2012), capacidade de ler o 

enquadramento contextual (Allen et al., 2012; Olusoga et al., 2012) e flexibilizar 
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a intervenção face diferentes situações, atletas e contextos (Allen et al., 2012; 

Cross & Walsh, 2008). 

No desporto de elite, recorrendo a uma perspetiva fenomenológica, 

Becker (2009) procurou entender as experiências dos jogadores acerca de um 

coaching de excelência e evidenciou que uma das seis dimensões mais 

importantes encontradas era o “sistema”, conceito que descreve o quadro de 

referência que os treinadores utilizam para implementar a sua filosofia, tendo 

em consideração as características cognitivas dos jogadores. 

Os treinadores de alto nível possuem estratégias de gestão que incluem 

formas extensivas de planeamento e organização, usam o apoio social e 

tentam manter relações positivas com os atletas (Olusoga et al., 2010). 

Manifestam igualmente um conjunto de atributos psicológicos (características, 

capacidades), relativos à preparação (escolhas e estratégias utilizadas) e à 

gestão dos acontecimentos (estratégias específicas  para lidar com os 

elementos stressores) que influenciam o êxito do coaching na participação 

olímpica (Olusoga et al., 2012).  

No âmbito dos atributos psicológicos dos treinadores distinguem-se: 

controlo emocional (sem demasiado envolvimento), percepção (capacidade de 

ler os atletas), confiança (nas próprias decisões), foco no atleta (partilha do 

mesmo objetivo), comunicação (saber o que dizer e quando), foco (capacidade 

de ver a “big picture”), paixão (ser um motivador), apoio (um “ombro” para 

chorar), consistência (manter rotinas) e boa disposição (criar uma atmosfera 

agradável) (Olusoga et al., 2012).  

Na gestão do acontecimento (os jogos olímpicos, no estudo em questão) 

são identificados os seguintes aspetos essenciais: estratégias específicas do 

treinador (assegurar previamente o apoio da equipa técnica), apoio da equipa 

(sentir o apoio das pessoas certas), ter tempo livre, socializar e uso de técnicas 

psicológicas (rotinas) (Olusoga et al., 2012).   

Apesar de reconhecerem a existência de muitos critérios mensuráveis e 

quantificáveis do desempenho, Lee et al. (2012) indicam que o coaching de 

alto rendimento é uma prática moral, sobre a natureza e a qualidade de 
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relações humanas sustentáveis, com implicações nos valores, atitudes, 

comportamentos e regras de desportivismo perfilhados pelos treinadores.  

Nesta dimensão, os autores identificam quatro atributos necessários: (1) 

paixão, como base de motivação, impulso, dedicação, compromisso, mesmo 

obsessão; (2) positividade, para desenvolver frutíferas relações com os atletas, 

através da assunção de posições realistas, otimistas, para extrair o seu 

rendimento máximo; (3) persistência, ligada à determinação para dar o melhor 

esforço na persecução do objetivo, não importando o que possa acontecer pelo 

caminho; e (4) poder, na tripla acepção de poder para fazer alguma coisa, 

poder sobre alguém, como forma de exercer controlo sobre outra pessoa com 

base na autoridade formal e na posição ocupada, e o poder com, que 

testemunha o equilíbrio para satisfazer as necessidades dos outros e realizar 

os seus objetivos em parceria, conjugação de esforços, sem exercer 

dominação (Lee et al., 2012). 

Os treinadores peritos são capazes de sintetizar o seu conhecimento em 

informação significativa para que os atletas a compreendam e apliquem 

(Siedentop & Eldar, 1989), dispondo de um espectro mais alargado de opções 

na apresentação da informação sobre as técnicas, o conhecimento e o 

rendimento dos atletas (Bian, 2003).  

O treinador perito está muito preocupado com a eficácia da sua 

comunicação, reconhece quando o atleta não compreende a sua explicação 

inicial e proporciona-lhe informação alternativa, ajuda e outras estratégias de 

comunicação (Schempp & McCullick, 2011). 

Alguns estudos evidenciam claras diferenças entre treinadores peritos e 

não peritos, sob o prisma comunicacional (Webster, 2006), com os primeiros a 

individualizar a instrução (Jones, 2006a) e a procurar entender a perspetiva do 

jogador, desenvolvendo os níveis de empatia desejáveis para encontrar formas 

e selecionar estratégias de comunicação mais adaptadas (Webster, 2006). 

Os treinadores não peritos mostram frequentemente mais confiança nos 

seus conhecimentos e ações do que os peritos, contudo, estes são de longe 

melhores a reconhecer os limites do seu conhecimento e capacidades e 



Revisão da Literatura 
_____________________________________________________________________ 

 84 

sentem tal paixão pelo que fazem que querem sempre aperfeiçoar as suas 

competências (Schempp et al., 1998b). 

Através de estratégias de auto-monitorização, os treinadores peritos 

controlam de forma exaustiva as coisas que fazem bem e as que acreditam 

poder fazer melhor, identificando áreas específicas de evolução, objetivos e 

ações destinadas a incrementar o seu desempenho (Schempp et al., 2007). 

A necessidade de aprofundar continuamente a sua formação e a 

exigência permanente a que se sujeitam, conduzem os treinadores peritos a 

investir significativamente na aprendizagem de tudo o que é relevante sobre a 

sua matéria, os atletas e o treino (Schempp et al., 1998a,1998b, 2006a, 2007). 

Apesar da aprendizagem obtida a partir da experiência, os treinadores 

procuram recolher informação nova em âmbitos exteriores ao treino desportivo, 

reconhecem que existe novo conhecimento continuamente disponível e, face a 

informação não familiar, tomam medidas para compreender o tema, em 

benefício próprio ou dos seus atletas (Schempp et al., 1998b, 2006b; Schempp 

& McCullick, 2011). 

 

2.3.5. Competências do treinador de alto rendimento 

O conceito de competência inclui o conjunto de atitudes, conhecimentos 

e habilidades necessárias à atuação eficaz num dado contexto mutável e 

imprevisível de prática (Batista et al., 2008; Kirschner et al., 1997; Mesquita, 

2010). A manifestação de competência por parte de alguém implica, portanto, o 

domínio de conhecimentos, mobilizados de forma intencional e estratégica na 

seleção da forma de fazer mais ajustada a uma realidade contextual particular 

(Batista et al., 2008; Mesquita, 2010; Westera, 2001). 

 

Competências preditivas 

Na elaboração do planeamento estratégico, os peritos evidenciam 

capacidades preditivas, reconhecem semelhanças cruzando situações e, 

porque viveram repetidamente casos similares, predizem potenciais resultados 

com elevado grau de precisão a partir dos acontecimentos correntes (McCullick 

et al., 2006).  
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Os treinadores peritos, tal como os professores, possuem capacidades 

preditivas, demonstradas pela investigação no ténis (Woorons, 2001), na 

natação (Leas & Chi, 1993) e no voleibol (Bian, 2003) e assim analisam com 

vantagem a situação, concebem alternativas e possíveis resultados obtidos em 

função de cada escolha, tendo planos de contingência prontos, se necessário, 

meio este que os treinadores menos peritos nunca apresentam (Fincher, 1996).  

A capacidade de prever resultados é útil ao treinador perito na definição 

de opções, porque só escolhe as ações e as estratégias de jogo que têm maior 

probabilidade de sucesso (Leas & Chi, 1993).  

Ter visto tantas situações e acontecimentos e ter analisado o produto 

das suas decisões no decorrer dos anos, dá ao treinador perito uma noção 

sobre as decisões e ações com maior probabilidade de sucesso futuro e ajuda-

o a perceber a razão pela qual foi bem-sucedido no passado (Ericsson et al., 

2006). Tal como os peritos em qualquer área, a experimentação constante, a 

reflexão sobre as decisões e ações passadas, a comunicação com outros 

treinadores e a paixão por tentar sempre encontrar uma solução melhor para 

os desafios do treino são aspetos que conduzem o treinador ao 

desenvolvimento das suas capacidades preditivas (Ericsson et al., 2006). 

 

Automaticidade na execução de tarefas  

A experiência extensiva e o treino constante para melhorar 

competências são pré-requisitos importantes no desenvolvimento do 

comportamento automático do treinador perito, principalmente na execução 

das suas rotinas diárias, atividades repetitivas realizadas regularmente com 

pouco ou nenhum pensamento consciente, necessitando de pouco 

planeamento, treino ou pensamento prévio (Baker et al., 1998). 

De acordo com Sternberg (2003), os peritos apoiam-se num reportório 

bem desenvolvido de conhecimentos nos seus domínios respetivos para 

responder aos problemas específicos, os quais tendem a tornar-se 

processuais, provocando respostas instintivas às diferentes situações. À 

medida que se desenvolve a perícia dos treinadores, obtida através da 

experiência diária na resolução de problemas concretos, eles parecem não 
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conseguir explicar as suas ações, em particular sob pressão competitiva, 

podendo realizar eficazmente tarefas muito complexas e dinâmicas em 

contextos altamente mutáveis, tomar decisões, resolver problemas, operando a 

um nível automático, instintivo (Schempp & McCullick, 2011). 

O comportamento automático do perito é atribuível à sua capacidade de 

identificar previamente a informação e responder rapidamente (Siedentop & 

Eldar, 1989). A análise da memória de trabalho dos treinadores peritos revelou 

que, quando são confrontados com uma situação familiar, respondem não só 

com um elevado volume de evocações, mas também essas evocações incluem 

o que parece ser a informação mais relevante captada a partir da situação 

(McCullick et al., 2006). 

O comportamento automático é mais rapidamente identificado nas 

tarefas de rotina, as quais ajudam a rentabilizar o tempo no treino ou em 

competição, gastando menos tempo na gestão de situações administrativas ou 

organizativas (Schempp & McCullick, 2011).  

As rotinas organizativas utilizadas pelos treinadores reduzem a carga 

cognitiva da situação e criam um modo de envolvimento na tarefa que liga a 

vivência corrente às experiências anteriores (reflete uma forma de 

conhecimento grandemente implícita), possibilitando a flexibilidade e 

adaptabilidade a tarefas novas, inesperadas ou problemáticas (Saury & 

Durand, 1998). 

 

Competências adaptativas e de resolução de problemas 

Devido às suas capacidades perceptivas, os treinadores peritos 

adaptam-se melhor às situações quando, por exemplo, em tarefa de 

observação, se sentem confortáveis quando tudo decorre como previsto e 

agem quando detetam uma anormalidade, alguma ocorrência atípica, que 

chama a sua atenção, ligam-na a outras diferenças (após uma análise mais 

atenta), atribuem-lhe significado e imediatamente iniciam um plano corretivo de 

ação (Woorons, 2001). 

O perito distingue o atípico devido à familiaridade íntima e substancial 

que desenvolve com o contexto e com os atletas, com base no seu 
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conhecimento extensivo altamente organizado, para filtrar eficiente e 

economicamente a informação que determina o conjunto sucessivo de ações 

(Bian, 2003; Woorons, 2001).  

Esta ideia de referenciação dos acontecimentos atípicos identifica-se 

com o conceito de noticing, apresentado no âmbito da investigação de 

natureza sociológica aplicada ao coaching desportivo (Jones et al., 2013). 

Esta capacidade de atender ao atípico faz poupar tempo e energia ao 

treinador, mas também permite identificar e responder aos aspetos críticos do 

desempenho de forma muito mais precisa que os treinadores menos peritos 

(Schempp & McCullick, 2011; Woorons, 2001). 

Os treinadores peritos veem as mesmas coisas que todos vemos, mas 

interpretam o que veem de forma diferente, são capazes de discernir o que é 

importante e, com base no conhecimento extensivo e na experiência, detetam 

subtilezas no contexto desportivo que têm importância significativa no 

desenrolar dos acontecimentos, sabem reconhecer quando alguma coisa não 

funciona no desempenho do jogador, no treino ou na competição. (Woorons, 

2001). 

O treinador mantém o foco na observação do desempenho individual, 

ajustando-se às suas necessidades e níveis técnicos, enquanto controla todo o 

treino ou jogo, num processo dinâmico em que estão envolvidos 

simultaneamente muitos atletas (Schempp & McCullick, 2011). 

Com base na maior experiência e conhecimento dos componentes 

críticos do desempenho individual, os peritos distinguem o essencial e o 

acessório nas suas observações, fornecem informações e promovem 

atividades que contribuam para a maior evolução possível do atleta no menor 

espaço de tempo, veem para lá dos sintomas, identificam a causa dos erros ou 

do desempenho abaixo do esperado e prescrevem a correção adequada 

(Woorons, 2001). 

Através do treino deliberado, os treinadores aceleram o desenvolvimento 

das suas capacidades perceptivas ao identificar os indicadores contextuais 

mais pertinentes no desempenho dos jogadores (Schempp & McCullick, 2011). 



Revisão da Literatura 
_____________________________________________________________________ 

 88 

Igualmente, os treinadores peritos espelham a sua capacidade 

adaptativa na forma como enfrentam múltiplos desafios, a vários níveis, com 

muitas situações problemáticas e na qualidade das soluções que encontram, 

notavelmente melhor por comparação com os não peritos (Ericsson et al., 

2006; Schempp & McCullick, 2011).  

Do mesmo modo, os peritos parecem aceder ao conhecimento 

organizado (conhecimento “sobre” e conhecimento “como”), esboçando 

quadros de referência sobre o contexto, criam simulações, a partir de exemplos 

prévios, sobre o novo contexto experienciado, pensam “adiante” sobre as 

potenciais consequências das ações a efetuar, ou seja, conseguem prever de 

forma mais precisa, modelar o futuro (Lipshitz et al., 2001). 

A partir desta caracterização pode reconhecer-se que a eficácia do 

coaching engloba a implementação sem modificações de um conjunto de 

planos cuidadosamente trabalhados e considerados, mas também implica um 

processo globalmente flexível, ajustado ao minuto, nas sessões de treino, 

semana a semana, mês a mês, com os objetivos e os meios de realização a 

serem sujeitos a um refinamento constante durante todo o processo (Abraham 

& Collins, 2011b). 

O treino pode então ser visto como uma série contínua de resolução de 

problemas (objetivos), onde a tomada de decisão ocorre através de um 

processo de pensamento integrado (nested thinking) nos níveis macro (social-

político-estratégico), meso (social-tático-motivacional) ou micro (idiossincrático-

tático), onde os refinamentos ligados à realização de objetivos podem 

acontecer de forma sistemática (Abraham & Collins, 2011b; Lyle, 2002) e não 

sistemática (Saury & Durand, 1998).  

Os constrangimentos dinâmicos das condições reais em que decorrem 

as sessões de treino e as competições forçam os treinadores a ter que decidir 

entre poder cometer erros, com base numa análise superficial dos 

acontecimentos, ou analisar cuidadosamente a situação, para encontrar a 

solução mais apropriada, e arriscar-se a reagir demasiado tarde (Saury & 

Durand, 1998). 
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O contexto de treino incerto e imprevisível obriga o treinador a agir e a 

tomar decisões em função do mesmo, improvisando a partir das oportunidades 

que ocorrem e gerindo as situações complexas e as contradições inerentes 

(Saury & Durand, 1998). 

O melhor rendimento resultará de manter firmemente o rumo mas 

variando o percurso para lá chegar, explorando totalmente os desafios e a as 

oportunidades que dele emergem (Abraham & Collins, 2011b). 

Os peritos investem mais tempo na identificação, definição e análise do 

problema antes de procurar uma solução e, embora parecendo mais lentos nas 

fases iniciais de resolução, esse tempo será bem gasto porque, no final, 

resolvem-no mais rapidamente, com maior precisão e consistência (Chi et al., 

1981).  

Os treinadores menos experientes pensam numa solução, tentam-na, 

declaram que não funciona e passam para outra solução mal fundamentada, 

assumindo que o tempo de resolução é a questão essencial, enquanto os 

peritos acreditam que a precisão é o que mais importa, pois gastam mais 

tempo juntando todos os factos antes de tomar decisões (Bell, 1997; Chi et al., 

1981). 

Os treinadores peritos gastam um tempo significativo a analisar o 

problema, tentando identificar todas as facetas e componentes da situação e 

juntar todos os factos primeiro, num esforço para ligar ocorrências específicas 

do treino aos objetivos do jogador ou da equipa, criando uma ordem lógica 

permitirá compreender a natureza global do problema e, daí, derivar a solução 

(Schempp & McCullick, 2011).  

 

2.3.6. O papel da experiência no treinador de alto rendimento 

A literatura refere que a acumulação de experiência do treinador sucede 

também em consequência da vivência anterior enquanto jogador e treinador, 

processo designado como aprendizagem por observação (apprenticeship of 

observation) (Cushion et al., 2003; Jones et al., 2004; Sage, 1989).  

As aquisições que daí decorrem parecem suceder-se no percurso 

enquanto atleta, muitos anos antes de existir uma decisão consciente de ser 
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treinador, aspeto mencionado em diferentes estudos (Abraham et al., 2006; 

Eriksson et al., 2008; Irwin et al., 2004, Jones et al., 2003, 2004; Lemyre et al., 

2007; Salmela, 1995; Schempp et al., 1998a; Wright et al., 2007), entendendo 

regras, procedimentos, exercícios (Bloom et al., 1998, Lemyre et al., 2007), 

observando e aprendendo com diferentes treinadores (Lemyre et al., 2007; 

Wright et al., 2007).  

Esta experiência permitiu-lhes ainda perceber como os atletas sentem o 

rendimento (Irwin et al., 2004; Schempp et al., 1998a) e relacionar-se melhor 

com eles, construindo empatia com a sua forma de ver as coisas (Irwin et al., 

2004; Jones et al., 2003; Schempp et al., 1998a). 

Combinando estes resultados com os da literatura geral sobre os 

aspetos cognitivos da perícia, sugere-se que os indivíduos com experiência 

considerável são mais capazes de (Vergeer & Lyle, 2009): 

(1) definir o problema e pesar as opções (Hershey et al., 1990; Klein, 1998); 

(2) ajustar-se à informação mais relevante (Araújo et al., 2005; Jones et al., 

1995; Lyle, 1999); 

(3) perceber os problemas de forma integrada, ligando-os melhor com os 

guiões mentais/esquemas já armazenados resultantes da experiência pessoal 

(Galanter & Patel, 2005; Klein, 1998; Wiggins & O‟Hare, 1995); 

(4) agir prospetivamente devido à confiança na capacidade de ler a informação 

significativa enquadrada num contexto mais alargado (Araújo et al., 2005); 

(5) integrar as suas decisões num plano hierárquico de objetivos de processo, 

produto, de longo, médio e curto prazo (Abraham et al., 2006); 

(6) reduzir situações complexas em partes significativas (Abraham et al., 2006; 

Galanter & Patel, 2005); 

(7) integrar conhecimento proveniente de diferentes (por vezes, contraditórias) 

fontes (Abraham et al., 2006); 

(8) considerar as consequências da decisão e entender que esta só pode ser a 

“mais ajustada” (Abraham et al., 2006). 

Em contraste, os menos experientes num dado domínio evidenciam um 

conhecimento experiencial limitado (Galanter & Patel, 2005) e falta-lhes o 

conhecimento relevante para se ajustarem às fontes de informação mais 
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salientes, por isso, apoiam-se mais na exploração imediata da situação (Araújo 

et al., 2005) e na informação superficial (Galanter & Patel, 2005; Wiggins & 

O‟Hare, 1995).  

Não se atinge a perícia sem acumular uma experiência substancial, 

sendo através e em consequência dela que as técnicas e o conhecimento se 

unem para definir o nível de competência e rendimento do treinador e 

comprovar a perícia na prática concreta do treino (Tan, 1997). 

Os treinadores de topo reconhecem a importância da construção da 

experiência própria e a observação da dos outros como oportunidades sem 

paralelo para aprender e avaliam, criticam continuamente a qualidade do seu 

desempenho para perceber o que pode ser melhorado na sua prática (Vickers, 

2007).  

A exposição a maior diversidade de experiências de treino e competição 

(diferentes pessoas, situações, objetivos) representa a oportunidade de aplicar 

técnicas e conhecimentos de forma única, de os modificar e adaptar a 

exigências contextuais diversas, tornando o seu desempenho mais robusto e 

seguro e fazendo crescer a profundidade da sua base de conhecimento, 

evidenciando uma relação clara entre experiência e conhecimento (Schempp, 

2003).  

Contudo, a experiência, por si só, não aumenta a perícia e o registo de 

sucesso do treinador, nem garante a aquisição do conhecimento (Bates, 2007; 

Gilbert & Trudel, 1999; Saury & Durand, 1998). Apenas a mudança deliberada, 

sistemática e contínua traz as melhorias que conduzem ao rendimento perito e, 

apesar da experiência ser crítica, esta não constitui a única chave para 

desenvolver a perícia (Ericsson et al., 2006).  

 

2.3.7. Particularidades dos JDC 

 

Interdependência e partilha 

A condição humana envolve o estabelecimento de redes de 

interdependência porque, em quase todas as atividades, os indivíduos  

envolvem-se em situações onde as ações e objetivos de uma pessoa 
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influenciam reciprocamente os das outras (Evans & Eys, 2015; Keohane & Nye, 

2001). No contexto social, a interdependência é um elemento central já que 

proporciona a estrutura que orienta a interação, definindo o modo como a ação 

de uma pessoa terá provavelmente impacto noutra (Johnson & Johnson, 2005). 

Serve igualmente para distinguir um grupo de um conjunto aleatório de 

indivíduos (Forsyth, 2014), uma vez que as relações no seu seio são 

construídas tendo por base interdependências que orientam e determinam a 

forma como os membros agem uns em relação aos outros (Saavedra et al., 

1993). 

 As estruturas da interdependência (características da tarefa, regras, 

atribuição de recursos, objetivos individuais e de grupo) são aqueles aspetos 

intrínsecos ao grupo que determinam o modo como as ações dos membros 

influenciam e são influenciadas pelas dos outros, assumindo particular relevo a 

interdependência relativa à tarefa, cuja consecução implica o desenvolvimento 

de interações pessoais que comportam a ajuda mútua e a melhoria das 

relações e a harmonia (Johnson & Johnson, 1989; Van der Vegt et al., 1998; 

Bertucci et al., 2011). 

 A interdependência coletiva ligada ao objetivo a atingir é igualmente um 

conceito fundamental e refere-se ao grau de dependência que os membros da 

equipa sentem entre si, diretamente relacionado com a obtenção de 

determinado produto final (Johnson & Johnson, 1989). Esta partilha de 

objetivos está associada a um maior envolvimento social, a uma maior 

responsabilidade perante o trabalho dos outros e a um desempenho individual 

melhorado (Van der Vegt et al., 1998; De Dreu, 2007). Quando pode existir 

partilha de recursos ou recompensas em consequência do resultado obtido, a 

interdependência pode gerar uma conjuntura mais cooperativa de trabalho 

(Buchs et al., 2004; Johnson & Johnson, 2005). 

 A interdependência baseia-se na estrutura atual de funcionamento do 

grupo e a sua relevância depende do grau de percepção que os membros têm 

sobre ela (Van der Vegt et al., 2001), o qual delimita o modo como os 

resultados a atingir e as ações estão ligados aos companheiros (Wageman & 

Gordon, 2005). Esta percepção evoluirá com o tempo e em função dos 
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atributos dos membros e das interações que se vão gerando, bem como das 

mudanças que podem ocorrer na estrutura organizacional (Evans & Eys, 2015). 

 A coesão do grupo, processo que está positivamente ligado com o 

rendimento (Carron et al., 2002) e a intenção de aderir à equipa, está muito 

relacionado com a interdependência (Spink et al., 2010). 

A interdependência existente numa equipa desportiva materializa-se em 

trabalho coletivo e tomadas de decisão eficazes, uma vez que a ação individual 

encontra a sua razão de ser na finalidade comum (Cannon-Bowers et al., 1993; 

Eccles & Tenenbaum, 2004; Filho & Tenenbaum, 2012).  

Numa equipa de elite, as linhas de orientação coletivas podem ser 

conceptualizadas através do constructo modelo mental partilhado (MMP), 

entendido como a estrutura do conhecimento, desenvolvida pelos membros da 

equipa (treinador, jogadores), que lhes possibilita construir expetativas e 

fundamentação precisas em relação à tarefa e, em consequência, coordenar 

ações e adaptar comportamentos às exigências que o funcionamento dos 

outros membros e a tarefa colocam (Giske et al., 2015). Dito de outra forma, o 

MMP é a compreensão partilhada entre os componentes da equipa sobre as 

tarefas, respetivo contexto e estratégias, padrões coletivos de interação e 

características pessoais de personalidade (Xinwen et al., 2006).  

Nos JDC, um modelo, partilhado pelo treinador e jogadores, promoverá 

melhor compreensão das ações sincronizadas, consistentes e coordenadas 

dos jogadores em jogo, funcionando como base para a seleção das mesmas 

(Giske et al., 2015). À medida que aumenta o nível de interdependência exigido 

pela tarefa, também as equipas encontram suporte numa maior coordenação 

para manifestar um funcionamento eficaz (Tesluk et al., 1997). 

De acordo com Filho e Tenenbaum (2012), apesar das dificuldades de 

conceptualização do MMP, parece existir consenso sobre alguns aspetos que 

lhe estão subjacentes e que apresentamos de seguida. 

Os seus objetivos parecem ser de dupla ordem: um principal, o de 

fornecer um mapa heurístico aos jogadores de uma dada equipa, acelerando a 

coordenação do trabalho coletivo e otimizando as tomadas de decisão (Salas & 
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Klein, 2001); o outro, secundário, que permite aos jogadores a capacidade de 

prever a coordenação e o rendimento obtido (Eccles & Tenenbaum, 2007).  

 Os membros da equipa evidenciam três tipos de conhecimento 

(desenvolvidos mais adiante): (1) declarativo, sobre “o que fazer”, expresso 

oralmente, de forma escrita ou de qualquer forma reconhecível, cuja 

importância reside na identificação concreta do que se deve efetuar para 

melhorar o rendimento da equipa (Mohammed et al., 2010); (2) processual, 

observável na realização da tarefa e ligado ao modo como os jogadores 

coordenam as suas ações com o objetivo de melhorar o desempenho (Klimoski 

& Mohammed, 1994); e (3) estratégico, contextual e aplicado, de dimensão 

macro (por exemplo, o plano de jogo) e referente àqueles aspetos que se 

discutem previamente para a equipa se organizar (Gréhaigne et al., 1999). 

 Ward e Eccles (2006) sugerem que o MMP apresenta um micro nível, 

contendo modelos de atuação imediata e situacional (também designados 

como perfis do acontecimento corrente35), que configura o conhecimento tático 

individual e coletivo, aplicado sob forte constrangimento temporal, e um macro 

nível, no qual constam os planos táticos e estratégicos gerais (denominados 

como perfis do plano de ação36). 

 O MMP apoia-se no conhecimento que os jogadores possuem: (1) 

específico da tarefa; e (2) relativo à equipa (Cooke et al., 2000). O primeiro está 

diretamente ligado à tarefa a realizar, está idiossincraticamente distribuído 

pelos membros da equipa e refere-se ao que precisa de ser feito em concreto 

por cada um deles (Cooke et al., 2000; Mohammed et al., 2010). O segundo diz 

respeito à compreensão coletiva existente sobre uma dada configuração de 

                                                        
35  Estruturas da memória com informação ativa relevante de acontecimentos passados, correntes e 

possivelmente futuros, contendo guiões táticos e protótipos da situação na memória de longo prazo que 
guiam a construção e modificação de conceitos pertinentes (passados, correntes ou futuros) para que os 
jogadores possam controlar o acontecimento competitivo e os ativem ou atualizem quando a necessidade 
surge (McPherson & Kernodle, 2003). Construir um guião dos acontecimentos de jogo pode permitir ao 
perito fácil acesso e recuperação de informação importante para tomar decisões durante a competição 
(Ericsson & Kinsch, 1995), para compensar ações e fazer ajustamentos em momentos de 
constrangimento temporal (McPherson & Kernodle, 2003). 

 
36 Estruturas da memória usadas para ativar respostas do plano de ação baseadas em regras gerais, 

contendo protótipos governados por regras armazenados na memória de longo prazo, cujo objetivo é 
ajustar certas condições correntes com ações visuais/motoras apropriadas. Estas condições guiam a 
seleção de ações e são tipicamente indicadores explícitos do contexto ou estratégias gerais de jogo, 
adaptados aos seus níveis técnicos atuais (estilo de jogo, padrões de possíveis ações) (McPherson & 
Kernodle, 2003). 
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jogo e envolve procedimentos coletivos, estratégias e planos de contingência e 

respetivo trabalho de coordenação exigido (Cooke et al., 2000; Mohammed et 

al., 2010). 

 O MMP constitui-se assim como um importante património da equipa 

como fonte de partilha, acordo, complementaridade ou, mesmo, discordância 

entre os elementos que a compõem (Filho & Tenenbaum, 2012). Deste modo, 

o conhecimento da equipa pode: (1) ser partilhado ou sobrepor-se, como base 

comum para decidir sob pressão temporal (Eccles & Tenenbaum, 2004; 

Johnson & O‟Connor, 2008; Mascarenhas et al., 2005); (2) ser similar, 

especialmente quando se refere aos objetivos e regras da equipa, ao estilo 

preferido de liderança e ao plano geral de jogo, porque ajuda a definir o 

processo de integração dos jogadores no coletivo, ligando os pontos de vista 

individuais e o foco comum (Carron & Dennis, 1993; Mohammed et al., 2010); e 

(3) ser heterogéneo/idiossincrático, que facilita o rendimento através da 

promoção de um sentido particular de diferenciação, na origem de perspetivas 

criativas de resolução de situações (Mohammed et al., 2010). 

O estudo de Evans e Eys (2015) demonstra que as tarefas partilhadas, 

os resultados coletivos e a competição entre os membros da equipa estão 

relacionados com a sua percepção de interdependência, com reflexo na 

coesão, satisfação e competitividade que demonstram. Esta evidência abre ao 

treinador a possibilidade de influenciar a estrutura de interdependência no 

grupo, tendo em consideração a estrutura existente, para promover a 

construção de uma equipa mais coesa (Evans & Eys, 2015). 

De acordo com Reimer et al. (2006), o MMP parece ser um constructo 

útil para analisar as percepções dos jogadores sobre a preparação da equipa e 

o comportamento do treinador, uma vez que o processo de treino visa defini-lo 

e refiná-lo. Nos JDC, ao nível da elite, o maior desafio para o treinador é a 

definição do MMP, baseada na sua percepção sobre a forma como a equipa 

deve jogar, conceito que Martens (1987) designa como filosofia do jogo (game 

philosophy) (Giske et al., 2015). 

Nos JDC, os objetivos atribuídos aos membros da equipa na execução 

das distintas sub-tarefas das situações de jogo complexas e dinâmicas 
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requerem competências e técnicas específicas, com o processamento da 

informação das cognições partilhadas a desempenhar um papel crucial na 

tomada de decisão dos jogadores (Reimer et al., 2006; Richards et al., 2012). 

Nesta medida, o MMP parece ser útil na compreensão do modo como as 

equipas coordenam as suas ações em contextos altamente dinâmicos (Reimer 

et al., 2006; Richards et al., 2012) e, na sequência de estudos nos âmbitos 

militar, educacional, médico, industrial e tecnológico, aumenta a eficácia 

coletiva e evidencia uma relação fortemente positiva entre a cognição da 

equipa e o seu processo comportamental, estados motivacionais e rendimento 

(DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010). Este conceito foi igualmente explorado 

em equipas universitárias de basquetebol (Webber et al., 2000), numa equipa 

universitária de futebol (Gershgoren et al., 2013) e em árbitros de râguebi 

(Mascarenhas et al., 2005). 

 Assim, o treinador de elite nos JDC deve tentar controlar as variáveis 

influenciadoras do rendimento, coordenando as ações dos jogadores ao definir 

o conhecimento necessário à sincronização de movimentos e o conteúdo de 

treino adequado à sua consecução, reforçando estes aspetos com a utilização 

de meios (feedback, reuniões, vídeo) que suscitem a reflexão (na ação e sobre 

a ação) dos jogadores para clarificar e desenvolver o MMP (Lyle, 2002). 

 

Comunicação e coordenação  

O conceito de sistema de memória transativa 37  parece facilitar a 

compreensão  dos processos de coordenação da equipa porque postula a ideia 

de os jogadores, no decorrer do tempo, construírem consensos sobre a 

distribuição da sua perícia relativa e sobre a confiança nessa mesma perícia, 

através de um sistema informacional que permite o armazenamento, 

codificação e evocação de conhecimento relativo à tarefa e à equipa (Brandon 

& Hollinghead, 2004; Smith-Jentsch et al., 2009; Zhang et al., 2007). Alinhados 

com este conceito, Bourbousson et al. (2010) indicam que a consciência mútua 

(mutual awareness) é um elemento nuclear na definição das redes de 

                                                        
37

  Sistema de memória transativa é o modo como os grupos coletivamente codificam, armazenam e 
evocam conhecimento (Wegner et al., 1985). 
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coordenação que suportam o funcionamento coletivo de equipas de 

basquetebol. 

A comunicação é um elemento de ligação destes sistemas de memória 

transativa, através do desenvolvimento de conexões implícitas e explícitas, as 

primeiras referem-se à articulação de ações coletivas sem necessidade de 

recorrer à comunicação verbal e as segundas apoiam-se na verbalização para 

facilitar a organização do trabalho entre os jogadores (Eccles & Tenenbaum, 

2004, 2007; Hutchins, 1995; Klimoski & Mohammed, 1994; Salas et al., 2005; 

Ward & Eccles, 2006). O desenvolvimento da coordenação no seio da equipa 

assenta nos processos de comunicação verbais e não-verbais (Lausic et al., 

2009). 

 A coordenação e o rendimento manifestado pela equipa parece estar 

dependente do contexto, apresentando este variáveis que parecem influenciar 

os processos coletivos e o desempenho obtido (Balmer et al., 2003; Dennis & 

Carron, 1999; Driskell & Salas, 2006; Janz et al., 1997). Estes aspetos 

corroboram o conceito de que a cognição é situada e, assim, o MMP está 

ligado indelevelmente ao envolvimento onde é construído, tendo como 

consequência que o trabalho eficaz de uma equipa pode não ser transferível 

para outro domínio (Levine et al., 1993; Eccles & Tenenbaum, 2007; Ericsson & 

Kintsch, 1995; Salas et al., 2006; Webber et al., 2000). 

 Os processos de coordenação de uma equipa desportiva podem 

desenvolver-se: (1) antecipadamente, por exemplo, através dos objetivos 

compartilhados e dos planos de jogo, em paralelo com a definição clara dos 

papéis sociais; (2) durante a ação, reforçados pela comunicação verbal e não-

verbal, decorrem normalmente em contextos de elevada pressão temporal, 

requerem decisões eficazes, são influenciados pelos fatores situacionais 

específicos, o que caracteriza o MMP como algo dinâmico e probabilístico, em 

vez de estático e determinista; e (3) após a ação, socorrendo-se da avaliação 

como instrumento de desenvolvimento no tempo do conhecimento partilhado, 

confrontando o conhecimento genérico e específico sobre a tarefa e a 

satisfação dos requisitos exigidos pela mesma (Bourbousson et al., 2010; 
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Eccles & Tenenbaum, 2004; Filho & Tenenbaum, 2012; Lee & Johnson, 2008; 

Johnson & O‟Connor, 2008; Zhang et al., 2007). 

 Em concreto, segundo Eccles (2010), as ações coletivas devem 

sincronizar-se na tarefa a realizar, no tempo e no espaço. Assim, os processos 

coordenativos da equipa devem contemplar a possibilidade de antecipar ações 

de outros intervenientes, preparando a realização de acontecimentos futuros, 

desenrolam-se no tempo certo (evitando o “tarde demais” ou o “demasiado 

cedo”) e situam-se num espaço específico (Filho et al., 2014a).  

Nos processos prévios de coordenação, é bem patente que a 

especificação clara das funções, os planos mentais partilhados e a definição de 

objetivos específicos promovem nas equipas uma repartição eficaz da 

informação (Cannon-Bowers & Salas, 2001; Fiore et al., 2003; Klimoski & 

Mohammed, 1994).  

No andebol e hóquei no gelo de elite, pode perder-se a coordenação da 

equipa se os jogadores não compreenderem claramente as suas funções 

individuais, pelo que o treinador tem a autoridade de lhes atribuir diferentes 

tarefas e clarificar expetativas (Beauchamp et al., 2005). 

Num estudo realizado com um treinador de Andebol, sobre a estrutura 

do conhecimento da relação entre os postos específicos de primeira linha e o 

pivot, dos pontos de vista do treinador e dos jogadores que desempenhavam 

essas funções, foi possível concluir que os efeitos da especialização funcional 

se manifestam diferentemente na organização da estrutura do conhecimento, 

de jogadores e treinadores, apresentando estes o conhecimento organizado de 

forma mais estratégica do que tática apoiado nos princípios gerais do jogo e 

analisando as ações de jogo de modo menos dependente do contexto 

(Chabaud et al., 2011; Gréhaigne et al., 2001). 

Diferentes estudos (Feltovich et al., 2006; Gréhaigne et al., 2001) 

reforçam que os jogadores preferem mencionar o conhecimento operacional e 

tático, fortemente associado à sua função específica de jogo, criando 

numerosas ligações entre o contexto defensivo específico, informação sobre os 

defensores e ações do jogador e analisam cada ação como uma sequência 
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específica de jogo que decorre de um treino mais tático orientado para 

objetivos específicos. 

Alguns estudos sublimham a influência que os jogadores líderes 

parecem desempenhar na coesão e na eficácia da equipa, devido à sua 

motivação, competitividade e consistência (Holmes et al., 2008; Loughead & 

Hardy, 2005; Price & Weiss, 2011). Estes  jogadores comunicam eficazmente 

com os seus companheiros (Murai & Inomata, 2010), contribuem para a coesão 

na tarefa e facilitam a dinâmica de grupo devido à capacidade de comunicar 

informação relacionada com a tarefa e com a equipa (Hardy et al., 2008), 

conseguem fornecer feedback instrucional relevante aos colegas (Wright & 

Côté, 2003), são percebidos por estes como modelos a seguir (Murai & 

Inomata, 2010) e persuadem os companheiros, o que os torna uma fonte 

credível de informação sobre a eficácia coletiva para a equipa (Bandura, 1977).  

 Em sintonia com estes resultados, Filho et al. (2014a) evidenciam, no 

voleibol, o papel afetivo, comportamental e cognitivo que uma jogador líder 

desempenhou na sua equipa, contribuindo para a manutenção da motivação 

em momentos críticos do jogo, coordenando a organização defensiva e 

funcionando como canal de comunicação, aspetos que de alguma forma 

contribuem para a definição e consolidação do MMP.   

 Num estudo realizado no futebol, Filho et al. (2014b) evidenciam: (1) que 

os aspetos sociais e o MMP podem representar vantagem competitiva entre as 

equipas de ranking mais elevado; (2) que os treinadores devem estar atentos 

às diferenças culturais e expetativas competitivas que os jogadores podem 

apresentar; e (3) que as diferentes funções que desempenham em campo 

influenciam diversamente o rendimento da equipa. Estes resultados suportam a 

ideia de considerar as características dos jogadores e os seus atributos 

funcionais no estudo da relação entre os processos coletivos (coesão, MMP) e 

o rendimento desportivo (Carron et al., 2007; Eccles & Tenenbaum, 2004).  

Em síntese, estes dados parecem evidenciar claramente que o 

rendimento em equipas é impossível de obter sem coordenação na execução 

da tarefa e interação eficaz entre os seus membros, tendo como pré-requisito a 

dimensão cognitiva (Bourbousson et al., 2010; Eccles & Tenenbaum, 2004).  
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Estratégia e tática 

Na preparação das equipas, dos jogadores e das competições nos JDC, 

o conceito de estratégia refere-se a todos os planos, princípios de jogo ou 

guias de ação, decididos antes do jogo para organizar a atividade da equipa e 

dos jogadores durante o mesmo, englobando as grandes opções gerais de 

jogo, resultantes das escolhas estratégicas gerais, ou especificando a 

intervenção dos jogadores em diferentes categorias do mesmo (Bouthier, 1988; 

Gréhaigne & Goodbout, 1995).  

Aproximando-nos da gestão da competição desportiva, uma estratégia é 

um plano de ação, através do qual – tendo em conta as regras de jogo, os 

pontos de força, as carências próprias, as formas possíveis de comportamento 

dos adversários e das condições previstas de competição – são antecipadas 

mentalmente e preestabelecidas potenciais decisões relativas ao 

comportamento competitivo e às ações de competição em geral (Barth, 1994). 

Existe uma relação muito estreita entre os conceitos de estratégia e 

tática, semelhante à de programa e subprograma, equiparando geralmente a 

segunda com as medidas de realização e também com a modificação 

pretendida de diversas estratégias (Barth, 1994). Enquanto os aspetos 

estratégicos assentam na concepção do jogo, os aspetos táticos são 

fundamentais na regulação do mesmo, uma vez que se baseiam nas 

sucessivas decisões tomadas em sintonia com a evolução da ação (Gréhaigne 

et al., 1999).  

A relação temporal é outra diferença fundamental entre estratégia e 

tática: (1) a estratégia surge associada a processos cognitivos mais elaborados 

que correspondem a decisões tomadas com base na reflexão sem 

constrangimentos temporais e (2) a tática opera sob fortes constrangimentos 

temporais, implicando não só a escolha mais apropriada entre as várias 

soluções à disposição dos jogadores, mas também a sua velocidade da 

tomada de decisão, concebendo soluções face ao determinismo e às 

ocorrências aleatórias do jogo (Barth, 1994; Gréhaigne et al., 1999). 

A tática envolve todas as ações individuais e coletivas voluntariamente 

executadas pelos jogadores durante o jogo para se adaptarem às exigências 
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imediatas requeridas pelas novas configurações de jogo e à circulação da bola, 

ou seja, a adaptação à oposição, as ações espontâneas ou organizadas 

através da estratégia predeterminada (Barth, 1994; Bouthier, 1988; Gréhaigne 

& Goodbout, 1985). 

Nos JDC, consideram-se: (1) a tática individual, para designar a ação e 

o comportamento de cada jogador, (2) a tática coletiva, como interação racional 

dos jogadores de uma equipa ou de parte dela, para realizar finalidades 

tácticas, (3) a tática de grupo, para definir formas de interação entre partes da 

equipa e (4) a tática de equipa, para configurar as ações de ataque e de defesa 

em cuja realização participa toda a equipa (Barth, 1994). 

Os níveis de decisão estratégica e tática têm por base o conhecimento 

necessário à regulação da ação para extrair informação a partir do jogo, 

esboçar uma representação adequada da situação, pesar contingências e 

elaborar cenários, chegando ao conhecimento operativo das configurações de 

jogo que permite aos jogadores reconhecer restrições, regularidades e 

invariantes, captando e investigando o acontecimento inesperado, ou seja, 

transformando-o em informação (Barth, 1994; Gréhaigne et al., 1999). De 

algum modo, o conhecimento tático usa a certeza, a estabilidade e a 

constância para reconhecer e solucionar inesperadas configurações de jogo 

(Barth, 1994; Gréhaigne et al., 1999). 

A elaboração dos planos estratégicos e táticos tem sobretudo em 

consideração o estilo de jogo do adversário, com saliência para o seu sistema 

tático, jogadores mais fortes e variantes de jogo mais comuns (Cordes et al., 

2012). Nesse sentido, os mesmos autores elaboraram um modelo de 

construção da estratégia de jogo, com eventual aplicabilidade no desporto e a 

situações mais gerais. O modelo divide-se em duas direções do fluxo da 

informação ou correntes de informação: (1) uma de recolha de informação 

(feedforward), cujos elementos centrais são as fases de planeamento e 

decisão, onde são necessárias informações sobre o opositor, a própria equipa 

e, predominantemente, a filosofia do treinador, combinadas com últimos 

resultados competitivos e a antecipação da forma de jogar do adversário e 

geram a construção de estratégias aplicáveis, ajustadas por modificações de 
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curto prazo; e (2) outra, de processamento da informação (feedback), onde a 

realização da estratégia em competição abre caminho à tática e dá início à 

corrente de retroação (Cordes et al., 2012). 

Com base nos estudos acima referenciados, somos levados a afirmar 

que, no quadro da preparação de uma equipa desportiva, deverá existir um 

processo coerente e global que coloque em sintonia a missão, a visão e os 

objetivos gerais da organização desportiva (federação desportiva, clube), a 

filosofia do treinador e o modelo de jogo, aspetos que configuram uma atitude 

geral sobre a conjugação das diferentes variáveis em interação dinâmica, com 

implicação direta na definição dos planos estratégicos e sua execução tática 

(Carless & Douglas, 2011; Cordes et al., 2012). 

 

2.4. Conhecimento estratégico do treinador 

 

2.4.1. Conhecimento declarativo e processual 

 O conhecimento (cuja palavra originária cognoscere provém do latim, 

significando ato de conhecer) é o efeito de conhecer leis, factos, é um saber, 

instrução ou capacidades científica, é informação ou noção adquiridas pelo 

estudo ou pela experiência, é uma consciência de si mesmo, é o domínio 

teórico/prático de uma determinada área (Dicionário de Língua Portuguesa, 

2014). 

Em sentido mais lato, o conhecimento pode então definir-se como um 

ato ou efeito de abstrair uma ideia ou noção de alguma coisa ou, em sentido 

mais estrito, como uma representação da estrutura complexa do conhecimento 

declarativo (saber) e do conhecimento processual (fazer) (Anderson, 1982, 

1987). 

De acordo com Kirschner et al. (1997), existem diversas designações 

para o conhecimento: declarativo, conceptual, proposicional, verbal ou 

substantivo. Todos estes termos têm em comum estarem relacionados com a 

representação de factos, conceitos, princípios, procedimentos e/ou teorias em 

determinado domínio (assunto ou disciplina) e, apesar da variação da 

amplitude e natureza dos diferentes tipos de conhecimento (por exemplo, 



Revisão da Literatura 
_____________________________________________________________________ 

 103 

factos em oposição a procedimentos), todos se caracterizam por terem sido 

objeto de aprendizagem, evocação e/ou reprodução e não por implicarem 

processos cognitivos de ordem superior, com o conhecimento a ser o elemento 

substantivo (específico do conteúdo) desse domínio (Kirschner et al., 1997).  

Por sua vez, Alexander e Judy (1988) e Anderson (1982) definem o 

conhecimento declarativo como o conjunto de atributos e características 

relativas a um objeto, acontecimento ou ideia, o conceito que se tem de algo,  

identificando-se com o “saber”, o “saber explicar”, o “saber porquê”, tendo 

como característica principal a possibilidade de ser verbalizado, declarado, é 

de tipo rotineiro, podendo incluir informação imediatamente disponível sobre 

conceitos e elementos e relação entre eles. 

O conhecimento processual refere-se ao modo de realizar tarefas, 

englobando as regras, passos ou atividades que se aplicam na execução das 

mesmas, é um “saber fazer”, envolve a compilação do conhecimento 

declarativo em unidades funcionais e a sua expressão em procedimentos de 

atuação, podendo assumir um carácter geral ou específico, em função do grau 

de ligação a um dado domínio de intervenção (Alexander & Judy, 1988; 

Anderson, 1982; De Jong & Ferguson-Hessler, 1996). Dentro do conhecimento 

processual, Anderson (1982) distingue um âmbito mais lato, que permite 

perspetivar problemas semelhantes de forma padronizada, e uma dimensão 

mais específica, ligada a uma apenas ou a poucas situações. A característica 

essencial deste tipo de conhecimento é a necessidade do ator realizar 

operações cognitivas de ordem superior com o conhecimento adquirido 

(Kirschner et al., 1997). 

Esta sistematização entre conhecimento declarativo e processual é 

importante porque explica a existência de um sem ter o outro, por exemplo, 

quando o treinador faz alguma coisa (processual) sem saber porquê 

(declarativo), ou seja,  sendo o conhecimento declarativo inexistente a ação 

realiza-se sem verdadeiramente ser compreendida (Abraham & Collins, 2011a). 

É o conhecimento declarativo relativo à compreensão de situações que 

possibilita a utilização das regras processuais abrangentes na procura da 

solução mais apropriada a cada circunstância (conhecimento processual 
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específico) e, nesta medida, o conhecimento declarativo contribui então 

decisivamente para a capacidade de transferir aprendizagens de um contexto 

para outro, suportando a possibilidade de inovar com consistência (Abraham & 

Collins, 2011a; Pennington et al., 1995).  

O conhecimento declarativo pessoal desenvolve-se através das 

elaborações explícitas cognitivas efetuadas a partir da experiência. De igual 

modo, a teoria e a investigação representam fontes comparativamente válidas 

e fiáveis de conhecimento declarativo que, depois de experimentadas na 

prática, desafiadas, refletidas e elaboradas, podem resultar numa base de 

conhecimento altamente eficaz para usar em decisões futuras (Abraham & 

Collins, 2011a). 

Existe um outro tipo de conhecimento declarativo, mas de nível superior 

– o conhecimento metacognitivo, que permite consciencializar, analisar e 

avaliar como se conhece e pensar sobre o próprio pensamento (Ruiz & Arruza, 

2005). 

 

2.4.2. Conhecimento implícito versus explícito 

É igualmente considerado um tipo de conhecimento implícito ou tácito, 

não verbalizável mas expresso nas ações, que consiste na realização de uma 

aprendizagem praticamente independente da intenção consciente de aprender, 

não envolvendo a construção de conhecimento explícito sobre o que foi 

adquirido e correspondendo a um conjunto de regularidades ou 

particularidades adquiridas através da observação de objetos e pessoas, 

dando origem à elaboração de teorias que, estando para lá do concreto, 

permitem formar conceitos implícitos sobre a natureza e a organização do 

mundo exterior (Nash & Collins, 2006; Pozo, 2006).  

O enraizamento das normas sociais é um exemplo desta forma de 

aprendizagem quase inconsciente e automática, que ocorre apenas por agir e 

imergir em enquadramentos sociais, contribuindo para a sustentação de muitas 

convicções e crenças sobre as quais não se está particularmente consciente 

(Strean et al., 1997). 
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Deste modo, importa perceber que o conhecimento implícito integra: (1) 

os processos automáticos ou procedimentos integrados através da repetição 

de tarefas habituais e (2) as sequências de ação (saber profissional) incluídas 

no contexto de execução (Nash & Collins, 2006; Saury & Durand, 1998). 

O conceito de conhecimento implícito coloca-se em oposição ao de 

conhecimento explícito - descritivo, teórico e declarativo, facilmente 

verbalizável e comunicável (Nash & Collins, 2006). Ligando os dois conceitos, 

constata-se que o conhecimento explícito só terá impacto no comportamento 

individual na medida em que o estabelecimento de conexões com crenças e 

convicções pessoais apenas é conseguido devido à aprendizagem implícita: só 

trazendo-as à consciência se pode assumir uma posição reflexiva crítica para 

aplicar nas decisões explícitas, ou seja, trata-se de construir novo 

conhecimento declarativo a partir da explicitação e reflexão sobre o 

conhecimento tácito (Abraham & Collins, 2011a; Strean et al., 1997). 

Com um sentido muito próximo ao do conhecimento implícito/tácito, 

surge na literatura a referência ao conhecimento intuitivo, definido por Harteis 

et al. (2008) como a capacidade de agir ou decidir apropriadamente sem pesar 

alternativas deliberada ou conscientemente, sem seguir uma certa regra ou 

rotina e, possivelmente, sem recorrer a um processo consciente e permitindo 

ações rápidas (por exemplo, reagir a uma situação desafiante) e de surpresa, 

dando respostas fora do comum em termos da forma ou nível de desempenho 

exigidos.  

No campo de discussão sobre os processos intuitivos incluem-se: (1) o 

significado atribuído à primeira impressão espontânea em contextos 

profissionais, derivada do conhecimento implícito e desenvolvida e enriquecida 

por anos de experiência (Gladwell, 2005; Raab & Johnson, 2008), (2) o 

conceito que “agarra” o conhecimento tácito ou implícito, com base em padrões 

cognitivos complexos (Myers, 2002) e (3) as teorias que indicam as formas de 

pensamento intuitivas e racionais como sistemas operativos paralelos e 

permanentes (Davis & Davis, 2003; Hogarth, 2001; Klein, 2003). 

As decisões intuitivas (em oposição às deliberadas) baseiam-se na 

percepção de um padrão de informação que está frequentemente ligado de 
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forma automática a uma ação específica ou conjunto de ações, não se 

devendo confundir o comportamento de rotina com os processos intuitivos, 

embora estes possam estar na base do primeiro, sobretudo na ausência de 

aspetos criativos e emocionais, não alinhados com uma perspectiva de 

processamento automático da informação (Raab & Johnson, 2008).    

 

2.4.3. Conhecimento estratégico  

Alguns autores (Alexander & Judy, 1988; Chi, 1978) categorizam o 

conhecimento estratégico como um tipo particular de conhecimento processual, 

referindo-se às regras e fórmulas gerais de atuação que ajudam as pessoas a 

organizar um processo de resolução de problemas e a definir as fases do seu 

plano geral de ação (De Jong & Ferguson-Hessler, 1996; Posner & McLeod, 

1982).  

Por sua vez, a estratégia é um procedimento visando realizar um 

objetivo (ou objetivos) de forma planeada e intencional e ajuda a regular, 

executar e avaliar a realização da tarefa, podendo circunscrever-se à sua 

efetivação simples ou cruzando domínios de duas formas: (1) limitando-se a 

atingir um objetivo em vários domínios ou (2) relacionando atributos de uma 

situação com algo anteriormente acontecido (Alexander & Judy, 1988). Se um 

indivíduo possui determinadas capacidades que se apoiam em rotinas 

cognitivas para executar tarefas específicas, as estratégias são meios de 

selecionar, combinar, redesenhar tais rotinas cognitivas, escolhendo uma ação 

de entre um número de ações disponíveis (Kirschner et al., 1997).  

O conhecimento estratégico abarca, assim, saberes relativos ao 

planeamento, descrição, impacto, predição, avaliação e geração de 

estratégias, tendo uma vertente explícita, relativa a toda a informação 

necessária ao desenrolar do processo, e uma vertente tácita, a experiência 

acumulada pelos decisores em percursos anteriores de formulação e decisão 

(Miranda, 2004).  

O conhecimento estratégico é então usado para decidir a ação a realizar 

numa dada situação, quando tem consequências observáveis para quem a 

executa, e está na base da perícia em domínios onde a gestão do processo de 
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resolução de problemas e da escolha entre ações possíveis é um aspeto 

essencial (Gruber, 2013).  

A formulação de estratégias consiste no processo de desenvolvimento 

da reflexão, resultante de uma elaboração cognitiva (diagnóstico, avaliação das 

alternativas, escolhas, implementação), que sofre a influência de fatores 

contextuais, e mesmo das próprias emoções, e precede a própria tomada de 

decisão estratégica, integrando os fins (objetivos estratégicos) e os meios 

(ações estratégicas) e sendo influenciada pelos limites cognitivos dos decisores 

e a complexidade do problema tratado (Miranda, 2004). 

Na perspetiva organizacional, Mintzberg (1987a) define a estratégia 

como: (1) plano (forma de ganhar um jogo com regras pré-estabelecidas, 

através de um processo formal, com forte carácter analítico e de certa maneira 

determinístico), (2) padrão (consistência de comportamentos, jogo entre atores 

internos e externos, processo de aprendizagem, incrementalismo e 

construtivismo, modelo de adaptação evolutiva), (3) posição (ajustamento entre 

o exterior e o interior da empresa, definindo o que se deve fazer e o que não se 

deve fazer), (4) perspetiva (modo próprio de ver o mundo, agindo de acordo 

com essa visão com um espírito coletivo) e (5) artimanha (manobra intencional 

ou não intencional, modo de ação pré-determinado ou emergente). 

 Seguindo uma perspetiva económica, a gestão estratégica deriva do 

pensamento estratégico, que deve assumir um carácter sistémico, abrangendo 

as realidades interna e externa (da empresa), procurando entender a interação 

que estabelecem e, daí, depreender em antecipação como o todo reage no 

futuro em resposta às ações empreendidas, tarefa necessariamente difícil 

devido à complexidade e à imprevisibilidade do contexto estratégico (Carvalho 

& Filipe, 2014). 

As estratégias podem conceptualizar-se como deliberadas ou 

emergentes: as primeiras derivam de um processo consciente de decisão, em 

que o pensamento precede a ação e resulta de sistemas de decisão 

centralizados; nas segundas, existe menor racionalidade (pelo menos, nas 

emergentes puras), os resultados obtidos são por vezes inesperados, emanam 

de organizações que fomentam a experimentação e a aprendizagem 
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organizacional e geram frequentemente inovações radicais (Mintzberg & 

Waters, 1985; Mintzberg et al., 1998). Nestas condições, este tipo de estratégia 

é implementada pelos gestores de topo mas, acima de tudo, pelos níveis mais 

baixos da hierarquia organizacional e as decisões tomadas resultam da 

interpretação da estratégia planeada e visam a adaptação às constantes 

mudanças contextuais, assumindo papel de relevo a experiência, os erros e a 

mutabilidade decorrente do envolvimento. (Burgelman & Grove, 1996; 

Mintzberg & McHugh, 1985). Resumindo, as estratégias mais deliberadas 

enfatizam a direção central e a hierarquia, as emergentes abrem caminho à 

ação coletiva e ao comportamento convergente (Mintzberg & Waters, 1985).  

A grande questão que se coloca é qual o grau de importância a atribuir à 

deliberação, como modo de prever o caminho estratégico a seguir, e à 

emergência, que surge de forma algo espontânea, no desbravar desse mesmo 

caminho, porque se verifica que os resultados obtidos na sequência da 

aplicação de uma estratégia deliberada (apenas 10 a 30% é de facto aplicada) 

não coincidem com a estratégia efetivamente implementada e constata-se a 

existência simultânea e constante de uma estratégia emergente (70 a 90%) 

(Mintzberg & Waters, 1985). Estas formas de elaboração estratégica divergem, 

sobretudo, pelo modo como é realizada a monitorização: (1) com sobreposição 

das fases de análise e implementação (no caso da estratégia emergente) ou 

(2) com a análise e a implementação a existirem de forma mais espaçada e a 

longo prazo (na situação da estratégia prescritiva ou deliberada) (Lynch, 2003). 

Numa organização, a capacidade de englobar e equilibrar as vias 

deliberadas ou emergentes da estratégia designa-se por ambidestreza 

organizacional (Bodwell & Chermack, 2010; Tushman & O‟Reilly, 1996).  

O pensamento estratégico pode, assim, ocorrer através de uma via 

mecanicista (coloca-se o problema, recolhe-se e ordena-se a informação e 

procura-se chegar a uma solução lógica), uma via intuitiva (resulta da 

experiência, do conhecimento acumulado, dos recursos disponíveis, podendo 

daí resultar soluções originais, mas não convergentes entre a pesquisa 

realizada e a solução obtida) e, ainda, por uma via estratégica (inventariam-se 

e selecionam-se elementos úteis à resolução do problema, criam-se estruturas 
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com esses elementos e procura-se a solução mais pertinente que satisfaça 

critérios de inovação e sustentabilidade a prazo) (Ohmae, 1991). 

O pensamento estratégico parece realizar-se com base na utilização de 

duas dimensões complementares, conceitos desenvolvidos na área 

económica: a intenção estratégica (Hamel & Prahalad, 1994; Penrose, 1959) e 

o ajustamento estratégico (Pepall et al., 2008; Porter, 1980, 1985). 

A intenção estratégica parte de uma lógica de “dentro para fora” e de 

“baixo para cima”, foca-se na criação de um conjunto único, durável e não 

imitável de recursos (competências, técnicas, saberes, tecnologias). Tal 

permitirá à empresa (no plano desportivo, à equipa) a adaptação dinâmica à 

evolução do mercado e da competição e determinará o percurso estratégico, 

utilizados em função das oportunidades que surgem no envolvimento (Hamel & 

Prahalad, 2005). 

O ajustamento estratégico surge em resultado de uma lógica de “fora 

para dentro”, em que o envolvimento cria os constrangimentos do problema 

que se enfrenta e os limites das soluções possíveis. Neste caso, a estratégia 

desenvolve-se na sequência do ajustamento da empresa ao envolvimento, 

utilizando metáforas com “estrada” e “paisagem” para definir o modo prioritário 

de chegar ao destino (Carvalho & Filipe, 2014; Porter, 1980, 1996). 

O planeamento estratégico faz surgir a intenção estratégica, procurando 

construir uma visão em que o futuro é previsível e detalhado, através de 

processos de pensamento analítico, lógico, sistemático, convencional, 

prescritivo e convergente (Cardeal, 2014; Graetz, 2002; Liedtka, 1998).  

Da responsabilidade da gestão de topo, a formulação e a 

implementação da estratégia são fases distintas do processo e, com base nas 

informações obtidos nos níveis mais baixos da hierarquia, conduzem à 

elaboração de um plano, posteriormente comunicado à empresa para 

aplicação (Cardeal, 2014; Graetz, 2002; Liedtka, 1998).  

Este tipo de funcionamento assenta numa lógica de controlo através de 

formas de medição que supostamente avaliam as distintas variáveis, com 

rapidez e precisão. Igualmente, parece existir um modo de gestão em que 

existem conhecimentos parcelares ligados aos diferentes setores da empresa 
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que determinam objetivos e sucessos parcelares (Cardeal, 2014; Graetz, 2002; 

Liedtka, 1998). 

O pensamento estratégico caracteriza-se por ser criativo, divergente, 

intuitivo, inovador e sintético e fundamenta o conceito de ajustamento 

estratégico, baseado em previsões onde as tendências do futuro são vagas, 

incompletas e pouco estruturadas (Graetz, 2002; Liedtka, 1998).  

Neste sentido, a definição da estratégia está diretamente ligada à 

mudança e à elaboração e implementação de novas opções, aspetos mais 

complexos e importantes que a sua avaliação, onde todos os intervenientes 

são chamados a desempenhar um papel na resposta oportuna à mutabilidade 

do envolvimento: (1) evidenciando o contributo estratégico individual e grupal 

dentro da organização; (2) dificultando a mensuração e o controlo por parte do 

topo hierárquico, (3) construindo a identificação com o papel estratégico que a 

empresa deve assumir; e (4) consciencializando a interligação entre os seus 

diferentes componentes (Cardeal, 2014; Carvalho & Filipe, 2014; Liedtka, 

1998). 

Mais do que estando em oposição, planeamento e pensamento 

estratégico são conceitos que devem ser entendidos de modo complementar e 

interligado, devendo reforçar-se a importância do segundo dentro da 

organização, assente na criatividade e na intuição e conferindo flexibilidade e 

agilidade na adaptação à mutabilidade envolvente (Cardeal, 2014; Heracleous, 

1998).  

 

2.4.4. Elementos da estratégia 

 

2.4.4.1. Papel da previsão na estratégia 

A definição de estratégias têm por base previsões e probabilidades de 

concretização, análise rigorosa dos custos, riscos, verosimilhança do sucesso 

do emprego dos meios disponíveis, ponderação criteriosa e exaustiva das 

alternativas em presença e cuidada comparação das respetivas vantagens e 

desvantagens (Ribeiro, 2010; Santos, 2008). 
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A elaboração de previsões apoia-se na tentativa de conhecer a 

realidade, com base na atualidade, no passado (acontecimentos relevantes 

que marcaram determinados momentos) e em tendências, que indiciam factos 

futuros (Carvalho & Filipe, 2014). 

Este esforço de previsão deve assentar na consciência clara das suas 

limitações e do papel, quantas vezes determinante, dos imprevistos, pelo que 

devemos estar precavidos sobre a falácia da mesma e não desenvolvermos 

uma confiança exagerada sobre as conclusões que daí retiramos (Carvalho & 

Filipe, 2014). 

A escassa margem de previsibilidade dos factos pode ter origem em três 

diferentes aspetos: (1) a existência de causas ínfimas, que podem provocar 

efeitos de grande dimensão; (2) a multiplicidade de causas, conhecidas ou não, 

que só permitem tratamento estatístico; (3) a intervenção de causas 

desconhecidas ou mal avaliadas; e (4) pelo potencial desfasamento temporal 

existente entre as ações e respetivos efeitos (Forrester, 1961; Kahneman et al., 

1982; Poincaré, 1907). 

O exercício da previsão exige então a plena consciência dos 

pressupostos que lhe estão subjacentes, rigor nos métodos, aplicação cuidada 

e apresentação clara das limitações (Modis, 1992). 

Previsões mais rigorosas devem enquadrar-se em horizontes temporais 

precisos, tendo consciência que a previsibilidade é muito maior no curto prazo, 

embora existam as chamadas megatendências (variáveis que se mantêm 

estáveis em períodos alargados de tempo), e salientando-se a influência que 

pode ter o acaso puro e simples, no desafio dos limites da previsão (Modis, 

1992). 

De acordo com De Meyer et al. (2002) podem caracterizar-se algumas 

situações típicas de turbulência que delimitam a escala temporal associada à 

previsão: (1) estado estacionário, situação de evolução lenta com padrões de 

acontecimentos definidos e reconhecíveis, que mantem a variabilidade de 

reduzida amplitude e permite previsões com elevado grau de fiabilidade e 

aplicabilidade; (2) incerteza com possibilidade de antecipação, situações 

evolutivas em que é possível antecipar e reconhecer um número limitado de 
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alternativas, que podem ocorrer ou não, nas quais será adequado aplicar o 

método dos cenários e a modelação sistémica (Schwartz, 1996; Sterman, 

2000); (3) incerteza, caracterizada pelas surpresas e os imprevistos, de 

natureza não antecipável, cuja probabilidade de ocorrência é mínima, mas cujo 

impacto pode ser considerável (Taleb, 2008), condição que pede uma gestão 

orientada pela navegação à vista, em que a aprendizagem individual e 

organizacional é importante na consecução de sucesso (De Geus, 2002); e (4) 

turbulência ou caos, situação de enorme variabilidade, com mudança constante 

do envolvimento, mas rara e de curta duração, em que se recomenda uma 

intervenção semelhante à da incerteza, mas com maior flexibilidade e 

capacidade de adaptação (Brown & Eisenhardt, 1998). 

Nas situações de incerteza antecipada e incerteza, alguns autores 

mencionam que definir políticas e procedimentos robustos, construir cenários 

possíveis e usar o planeamento com forma de aprendizagem, fixando-se nos 

objetivos e agindo de forma flexível, é mais eficaz para enfrentar factos 

imprevistos do que tentar prever o futuro, levando à asserção de que o melhor 

modo de o prever é construí-lo (Hamel, 1996; Simon, 1990; Sterman, 1991).  

 

2.4.4.2. Natureza do pensamento e decisão estratégica  

A formulação da estratégia pode ser feita de forma implícita ou explícita 

(Ansoff, 1991; Mintzberg, 1980, 1987a, 1987b). Em particular, em contextos 

onde é difícil e desafiador prever o futuro, a formulação explícita da estratégia é 

usada para compensar a imprevisibilidade (Steiner & Schöllhammer, 1975), 

dado o perigo de se pensar o futuro com base na extrapolação do passado 

(Ansoff, 1991). 

Se a estratégia for entendida como um plano, um caminho que liga o 

estado atual a um estado projetado no futuro, apresenta duas características 

essenciais: (1) baseia-se em previsões e pressupostos; (2) desenvolvidos 

consciente e propositadamente (Mintzberg et al., 1998; Mintzberg, 1994b). Ora, 

se comparamos a estratégia pretendida com a que foi efetivamente 

implementada, verificamos que existirá uma diferença entre o visado e o 

realizado, resultando que a estratégia posta em prática é o conjunto da 
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estratégia deliberada (intenções alcançadas) e a estratégia emergente, cujos 

padrões não foram objetivamente expressos (Mintzberg, 1987a).  

A decisão estratégica apoia-se nos processos de pensamento 

estratégico38 que se articulam em quatro fases, a partir dos acontecimentos 

que sucedem externamente (inputs) (Voros, 2003): (1) análise da eventual 

relevância; (2) interpretação, conferindo-lhes importância e significado; (3) 

prospecção de ações futuras que sejam exequíveis e ofereçam as melhores 

possibilidades de sucesso; e (4) formulação da estratégia, definindo o que 

fazer e como. 

O pensamento estratégico deve assentar em cinco características 

essenciais (Liedtka, 1998): (1) apoiar-se numa visão sistémica, ligando os 

contextos interno e externo, compreendendo inter-relações e acedendo a 

múltiplos olhares; (2) a ação deve orientar-se pela intenção, sendo esta a visão 

do futuro que cativa a adesão das pessoas; (3) aproveitar inteligentemente as 

oportunidades, deixando em aberto a possibilidade de emergência de novas 

estratégias, em resposta à mutabilidade externa; (4) considerar o tempo, ao 

estabelecer a ligação entre o passado, o presente e o futuro, sem esquecer a 

memória institucional e a história como elementos-base; e (5) orientar-se por 

hipóteses, desenvolvendo-as e testando-as de forma criativa e crítica. 

Devemos igualmente estar atentos a aspetos que podem limitar o 

pensamento estratégico, impedindo ou limitando a visão sobre os sinais 

externos de mudança (Day & Schoemaker, 2006): (1) os nossos filtros mentais, 

enquanto respostas integradas e padronizadas, que reduzem a nossa 

capacidade de ver o mundo; (2) o excesso de confiança, que nos leva a 

estarmos demasiado seguros sobre a forma como o mundo evolverá; (3) a 

preferência por confirmar, em vez de desafiar o que se crê estar certo; (4) a 

aversão à ambiguidade, por preferirmos certezas; e (5) o acordo do grupo, no 

apoio a uma decisão com a qual se discorde. 

                                                        
38

 Pensamento estratégico define-se como o modo de identificar, imaginar e compreender possíveis e 
plausíveis alternativas de futuros para a organização, usando o conhecimento ganho na sustentação da 
reflexão sobre potenciais opções para definir uma posição eficaz no contexto externo no futuro, com o 
intuito de tomar decisões melhor informadas e mais robustas sobre a ação a implementar hoje (Conway, 
2014). 
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A estratégia deve permitir aproximações sucessivas ao objetivo e 

adaptações rápidas a mudanças conjunturais imprevistas, o que pode implicar 

a decomposição do objetivo principal em objetivos parcelares e a possibilidade 

de optar por outros objetivos, para fazer face a problemas não previstos, 

explorando com oportunidade as diferentes eventualidades (reversibilidade, 

sensibilidade à evolução e sensibilidade ao insucesso) (Ribeiro, 2010). 

A ação estratégica constrói-se num esquema dialético com a previsão 

da reação adversária (ação própria versus reação contrária; ação – reação – 

retroação) e a vantagem estratégica adquire-se: (1) focalizando-se na área 

crítica do opositor, (2) edificando a superioridade relativa, (3) agindo 

agressivamente; e (4) explorando os graus de liberdade da ação (Beauffre, 

2004; Ribeiro, 2010; Santos, 2008). 

A procura da liberdade de ação é a essência da estratégia, através da 

qual se pretende proteger a nossa (segurança), privar o opositor da dele 

(agindo com surpresa e tomando a iniciativa) (Beaufre, 2004). 

A liberdade de ação materializa-se na aquisição, manutenção, 

exploração da iniciativa, pelo maior tempo e área possível, definindo a agenda 

estratégica, colocando o adversário em condições que não são da sua escolha, 

nem da sua conveniência, modificando mesmo as estratégias eficazes e 

atendendo sempre à situação em que se encontra o adversário, obrigando-o a 

adaptar permanentemente as suas operações, impossibilitando-o de retomar a 

iniciativa ou interferir nos nossos planos, ações, relações e sistemas 

estratégicos (Beauffre, 2004; Gréhaigne et al., 1999; Ribeiro, 2010). 

Deve-se avaliar a oportunidade da realização da ação, o que implica 

escolher o momento certo para a desencadear, adotando a duração 

(estritamente necessária), a velocidade de realização e o ritmo adequados 

(Gréhaigne et al., 1999; Ribeiro, 2010).  

Deste modo, é importante não desvendar intenções, nem deixar prever 

movimentos, procurar manter o adversário sob pressão, não o deixando 

recompor-se, atraí-lo, repeli-lo, desgastá-lo, inventar novos meios e diferentes 

táticas, impedir a criação de alvos fixos, evitar a estagnação e a rotina (Ribeiro, 

2010; Santos, 2008), tal como refere Sun Tzu (2009, p. 107)…”não repitas 
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táticas que te deram a vitória, deixa que os teus métodos sejam ditados pela 

infinita variedade das circunstâncias”. 

Procurar ter a iniciativa exige: (1) ajustar os planos em execução; (2) 

cautela, porque um êxito inicial pode conduzir a aplicação do esforço em 

sentido diverso do objetivo pretendido; (3) atender ao cansaço físico e moral 

e/ou à euforia que se seguem a uma ação bem sucedida, porque normalmente 

tendem a produzir uma satisfação paralisante, impedindo o aproveitamento dos 

resultados alcançados; (4) a não adoção de comportamentos extremados; e (5) 

superioridade de informações, porque quando se conhecem as disposições, os 

movimentos ou planos do contendor, pode conceber-se um plano que não seja 

contrariado (Ribeiro, 2010). 

Há que minimizar a vulnerabilidade dos planos, ações, relações e 

sistemas estratégicos próprios à manipulação e interferência do adversário, 

preservando os elementos que podem ser objetivos do contrário, tomando as 

medidas de segurança que protegem intenções e a informação e usando a 

contrainformação e a contra-dissimulação (Santos, 2008). 

 

2.4.4.3. Planeamento e adaptação estratégica39 

 A construção do plano estratégico engloba três componentes essenciais 

(Armstrong, 1982; Hopkins & Hopkins, 1997): (1) formulação, que comporta a 

definição da missão, dos objetivos, a monitorização dos contextos externo e 

interno e a avaliação e seleção de estratégias alternativas; (2) implementação; 

e (3) controlo.  

O sistema de planeamento estratégico utilizado deve ajustar-se às 

características particulares que cada organização apresenta, de forma a dispor 

judiciosamente, empregar, articular e aplicar adequadamente os meios 

disponíveis para materializar, num dado tempo, o objetivo prioritário fixado 

(Ribeiro, 2010; Steiner, 1997). 

 Embora existam diferentes modelos para a elaboração do planeamento 

estratégico, optámos pelo Modelo Aplicado de Planeamento Estratégico 

                                                        
39

 O planeamento estratégico é o processo através do qual os membros líderes de uma organização 
perspectivam o futuro e desenvolvem os procedimentos e as operações necessários para o realizar 
(Goodstein et al., 1993). 
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(Applied Strategic Planning Model), desenvolvido por Goodstein et al. (2008) 

devido à sua abrangência, assente nos seguintes aspetos: (1) é o processo e a 

gestão do mesmo que, em conjunto, desenvolvem a estratégia; (2) evidencia a 

importância de aprender a pensar estrategicamente; (3) engloba a aplicação 

direta dos resultados que vão emergindo das operações efetuadas, em vez de 

esperar pela sua concretização final; (4) os valores pessoais e da organização, 

e a respetiva cultura organizacional que daí resulta, devem estar identificados e 

clarificados, para servirem de suporte às tomadas de decisão; e (5) o modelo 

permite uma visão criativa acerca do futuro estado desejado. 

O modelo engloba dois aspetos contínuos, que acompanham de forma 

constante toda a execução do plano: (1) a monitorização da informação e do 

conhecimento sobre os contextos interno e externo à organização; e (2) a 

informação de retorno, levando a intervenções de carácter corretivo, como 

resposta a ameaças e oportunidades resultantes da monitorização do contexto 

(Goodstein et al., 2008). 

As fases sequenciais do modelo são as seguintes (Goodstein et al., 

2008): (3) planear o plano, o que implica compreender se a cultura da 

organização sustenta a sua elaboração, como e quando deve iniciar-se, quem 

é chamado a intervir diretamente na sua execução, aspetos que em conjunto 

determinam o grau de prontidão e empenho necessários à concretização; (4) 

expressar (publicamente) os valores e a cultura que resultam da influência 

recíproca existente os decisores e a própria organização; (5) formulação e 

clarificação da missão, com o propósito de elucidar a direção futura da 

organização, comunicar com os parceiros e espelhar as competências 

diferenciadoras da organização; (6) modelação operacional estratégica, através 

da identificação de ferramentas tangíveis e mensuráveis, procedimentos, 

especificações, formas de controlo, etapas intermédias e a forma de mudança 

e adaptação da estrutura organizacional e cultural, que suportam a 

concretização da visão e do desejado estado futuro; (7) controlo do 

desempenho, para examinar detalhadamente o grau de execução do plano, 

tendo como linha orientadora a capacidade da organização em atingir o futuro 

projetado; (8) análise da divergência entre a visão projetada e a capacidade 
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momentânea da organização e forma de compensação da mesma; (9) 

finalização da direção estratégica e integração dos planos de ação, tendo em 

vista continuar ou retroceder na execução do plano e favorecer o controlo e a 

sintonia da implementação das várias operações, também nos quadros 

temporais previstos; (10) plano de contingência, para prevenir a possibilidade 

de reexaminar e modificar a estratégia já elaborada, embora esta tenha sido 

selecionada pela probabilidade elevada de ser eficaz; (11) execução do plano, 

necessariamente acompanhada de processos de comunicação para elucidar 

os processos operacionais em curso.    

 O planeamento estratégico inscreve-se num continuum cujos extremos 

são, por um lado, a inexistência de plano e, por outro, os processos claramente 

definidos de planeamento formal40 (Brinckmann et al., 2010; Robinson Jr. & 

Pierce, 1984; Schwenk & Shrader, 1993). 

 O sistema de planeamento formal desenvolve-se e apoia-se num 

conjunto de procedimentos que definem (Steiner, 1997): (1) quem está 

envolvido; (2) as linhas orientadoras e as instruções sobre quem faz o quê e 

quando e o que acontecerá com a informação disponível; (3) explicitamente o 

processo, designando os objetivos de longo prazo, os procedimentos para 

desenvolver e avaliar estratégias alternativas e o sistema de monitorização e 

controlo dos resultados, na sequência da implementação do plano. 

 O processo formal de planeamento estratégico implica a execução das 

seguintes tarefas (Armstrong, 1982): (1) especificar objetivos, de forma clara, 

desafiadora, que se traduzam na prática de forma mensurável e possibilitem a 

sua comunicação aos parceiros envolvidos (Latham & Yukl, 1975, 1976; 

Tolchinsky & King, 1980); a explicitação dos objetivos está ligada a níveis mais 

elevados de satisfação entre os membros da organização (Arvey et al., 1976; 

Ivancevich, 1977); (2) gerar estratégias, detalhadamente formuladas para 

permitir a sua avaliação, abrangentes, englobando todos os elementos 

importantes e elencando os recursos necessários, tempo, dinheiro, instalações, 

de forma a preparar para a incerteza e a flexibilizar a aplicação (Brinckmann et 

                                                        
40 O planeamento estratégico formal é o processo organizacional utilizado como meio de determinar a 

missão, os objetivos principais, estratégias e políticas que governam a aquisição e afetação de recursos 
para atingir os fins organizacionais (Pearce et al., 1987). 
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al., 2010; Grant, 2003; Schoemaker, 1993); (3) avaliar estratégias alternativas, 

hierarquizadas em função dos objetivos definidos, de modo a enfrentar 

sistematicamente as modificações contextuais (Ansoff, 1982; Brinckmann et al., 

2010); (4) monitorizar os resultados obtidos (sobretudo das seguintes variáveis 

– modificações contextuais, alteração dos pontos fortes e fracos da 

organização e dos competidores, ações realizadas pela organização e 

competidores e os produtos obtidos), confrontando-os com os objetivos 

traçados, para determinar se a aplicação da estratégia definida está a ser 

eficaz (Delmar & Shane, 2003; Miller & Friesen, 1977; Wiltbank et al., 2006).  

 O processo de planeamento deve apoiar-se na procura do envolvimento 

e compromisso dos seus intervenientes, sobretudo fomentando a participação 

na sua elaboração e recorrendo a um sistema de monitorização que possibilite 

um feedback preciso e ajude a manter os níveis de adesão (Armstrong, 1982). 

 No âmbito desportivo, os objetivos definidos devem ser compatíveis com 

os diferentes níveis da ação estratégica, de forma a garantir a coerência da 

ação, desde a concepção à execução, com base na harmonia do desempenho 

dos jogadores no cumprimento da sua função dentro da equipa e na coesão 

coletiva (Gréhaigne et al., 1999).   

O planeamento estratégico deve prever a criação e manutenção de um 

fluxo contínuo eficaz de informações de alta qualidade (Ribeiro, 2010): (1) 

construindo um entendimento claro e comum do objetivo; (2) difundindo 

atempadamente os planos, ordens, relatos e outra informação essencial; e (3) 

definindo uma terminologia comum, para clarificar processos e informações, 

devido à necessidade operacional de rapidez na decisão e na ação, e 

aumentar o sincronismo da direção, a eficácia e a eficiência estratégicas e a 

possibilidade de operacionalização com êxito. 

 A grande questão que se coloca à utilização de sistemas de 

planeamento formal é a de saber em que medida são necessários quando a 

organização é gerida por decisores que se apoiam em processos intuitivos 

(Steiner, 1997). 

 Com base no conceito de estratégia emergente, já mencionado, 

Mintzberg (1990) estabelece algumas críticas aos processos formais de 
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planeamento estratégico: (1) as estratégias tendem a emergir em 

circunstâncias não estruturadas que se alteram rapidamente, pelo que a sua 

formulação explícita pode obstruir a visão periférica; (2) o planeamento 

estratégico demasiado explícito pode ser contraproducente, tornando-se 

excessivamente rígido, e por isso restringindo, o pensamento estratégico 

(Inkpen & Choudhury, 1995; McIlqhuam-Schmidt, 2011; Mosakowski, 1997); (3) 

podem existir conflitos entre a formalidade e a informalidade do planeamento 

estratégico, sobretudo quando existem decisores eficazes que se apoiam na 

intuição para decidir, embora sejam processos que se podem complementar 

mutuamente (Mintzberg, 1994b; Steiner, 1997). 

 Sejam utilizados ou não processos formais/informais de planeamento 

estratégico, alguns elementos devem ser claramente evidenciados (Berry, 

1998; McIlqhuam-Schmidt, 2011): (1) determinar a visão e a missão; (2) 

monitorizar o contexto; (3) conhecer os competidores e as suas atividades; (4) 

analisar os recursos internos; (5) avaliar pontos fortes e fracos; (6) avaliar e 

controlar o desempenho; e (7) rever e reformular os planos. 

 O processo de planeamento estratégico tem de adaptar-se às 

circunstâncias relevantes e, por isso, exige estratégias flexíveis e criativas 

(Ansoff, 1991; Grant, 2003). 

 Em contextos estáveis, será suficiente apoiar o planeamento estratégico 

em estratégias eficazes extrapoladas do passado, uma vez que o futuro é 

previsível com elevado grau de certeza e os planos de longo prazo podem ser 

elaborados com bastante detalhe (Ansoff, 1984; Wijnolst & Wergeland, 2009). 

Nos contextos turbulentos, a organização enfrenta alteração contínua dos 

elementos estratégicos eficazes, o que desafia a gestão a reconhecer e 

adaptar-se às modificações, sendo mais importante definir a direção do que ter 

um plano detalhado, usufruindo de estratégias flexíveis apoiadas num visão 

abrangente, que possibilitem a adaptação a um contexto mutável (Ansoff, 

1984; Mintzberg, 1994a; Wijnolst & Wergeland, 2009). 

 Ansoff (1984) agrupa cinco tipos de turbulência em dois tipos essenciais: 

(1) turbulência crescente, em que as mudanças contextuais seguem a 

evolução lógica dos processos históricos e onde o ritmo das modificações é 
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mais lento que o tempo de resposta da organização; e (2) turbulência 

descontínua, onde as modificações sucessivas não seguem as precedentes e 

a velocidade da mudança é maior que o tempo de resposta da organização. 

 Em contextos turbulentos e imprevisíveis, Grant (2003) identifica formas 

de ajustamento do planeamento estratégico: (1) planeamento com base em 

cenários, identificando perspetivas alternativas de futuro relacionadas com as 

variáveis-chave contextuais e definindo formas de pensamento estratégico que 

conduzem à partilha e síntese de diferentes conjuntos de conhecimentos, os 

quais colocam em discussão os modelos mentais e os princípios implícitos (De 

Geus, 1988; Grant, 2003; Schoemaker, 1993); (2) reforçar a intenção 

estratégica e a função da visão, com o intuito de clarificar a direção 

enquadrada na flexibilidade necessária a curto prazo, mais em sintonia com a 

coordenação global das decisões estratégicas do que com ações específicas, 

ou seja, articulando os objetivos estratégicos de longo prazo com os propósitos 

definidos pela visão e a missão (Grant, 2003; Van der Heijden, 1993); (3) 

procurar inovar estrategicamente, explorando alternativas que não constam 

das experiências anteriores e rompendo com preconceitos conservadores 

(Burgelman, 1996; Grant, 2003; Hamel, 1996); e (4) os contextos complexos e 

auto-organizados favorecem a adopção de estratégias informais, não 

sistemáticas e orgânicas, com base em estruturas que, por um lado, definem 

planos, padrões e responsabilidades e, por outro lado, permitem liberdade de 

ação, através de formulação de regras simples que definem um quadro de 

referência com limites mas, em simultâneo, possibilita a adaptação (Brown & 

Eisenhardt, 1997; Davis et al., 2009; Eisenhardt & Sull, 2001). 

 Na literatura sobre o tema da estratégia, existe a preocupação crescente 

de saber como os planos de longo prazo se adaptam às condições mutáveis 

geradas por um elevado grau de incerteza (Walker et al., 2013).  

 O maior desafio colocado à construção de planos sustentáveis é a 

exigência de aceitar, compreender e gerir a incerteza, sabendo que (Walker et 

al., 2013): (1) nem toda a incerteza sobre o futuro pode ser eliminada; (2) 

ignorá-la pode significar a limitação da capacidade de correção futura, caindo 
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em situações que poderiam ter sido evitadas; e (3) ignorá-la pode resultar na 

perda de possibilidades e oportunidades. 

 Poderemos definir um elevado grau de incerteza quando existe uma 

situação sobre a qual existe desconhecimento ou desacordo por parte dos 

analistas, que conduz à incapacidade de ordenar possibilidades acerca da 

probabilidade ou plausibilidade da sua ocorrência (Kwakkel et al., 2010). 

 Nestas condições, a elaboração de um plano sustentável deve garantir a 

sua robustez, ou seja, a capacidade de apresentar um desempenho satisfatório 

num conjunto alargado de futuros, e adaptabilidade, ajustando-se às condições 

mutáveis e imprevistas encontradas no futuro à medida que nova informação 

se vai tornando disponível (Haasnoot et al., 2011). 

 Após reverem diferentes perspetivas na construção de planos 

sustentáveis, Walker et al. (2013) estabelecem os seguintes princípios-chave 

para a sua elaboração: (1) explorar em permanência de forma dinâmica uma 

ampla variedade de incertezas relevantes, que podem resultar da variabilidade 

natural, das modificações externas ou das respostas próprias entretanto 

operacionalizadas; (2) ligar os objetivos de curto prazo aos de longo prazo; e 

(3) realizar ações de curto prazo, mantendo opções abertas para o futuro. 

 

Entre a gestão do risco e a surpresa 

 Em sentido lato, o conceito de risco refere-se à possibilidade de 

ocorrência de todos os acontecimentos e condições não desejados 

relacionados com as atividades humanas, noção a que é inerente a incerteza 

de virem a suceder ou não os tais factos/condições indesejados  (Klinke & 

Renn, 2001). 

 Para uma compreensão global do risco devem identificar-se os 

perigos/ameaças (acidentes agudos, tensões/impactos contínuos, ações 

intencionais de sabotagem e quebra de regras e padrões éticos aceites), os 

valores por eles postos em causa (humanos, ambientais, materiais, produtivos, 

informacionais, de mercado) e as diferentes categorias de perdas que daí 

podem derivar (relacionadas com a vida humana, poluição, danos materiais, 

produtividade, de dados/informação, de reputação) (Hokstad & Steiro, 2006). 
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 No entanto, o conceito de risco só se pode definir ou gerir se o situarmos 

no contexto cultural, sociológico e psicológico onde pode existir, subordinando-

o a questões éticas, uma vez que diferentes perspetivas valorativas 

condicionam as prioridades atribuídas a cada situação  (Hokstad & Steiro, 

2006; Sandin et al., 2002).  

 A análise de potenciais riscos implica: (1) abertura para perceber 

diferentes opiniões e respetivas subjetividades (Sjöberg, 2001); e (2) entender 

as relações de poder existentes entre os intervenientes na sua apreciação, o 

modo como partilham/dividem responsabilidades e estabelecem prioridades de 

ação (Hokstad e Steiro, 2006). 

 A gestão estratégica do risco inclui a avaliação de custos/benefícios41 e 

a quantificação de probabilidades de ocorrência e possíveis consequências 

(Klinke & Renn, 2001, 2002). Qualquer que seja a estratégia utilizada, o seu 

objetivo último é o de transformar riscos inaceitáveis em aceitáveis, não os 

reduzindo a zero, mas colocando-os numa dimensão de normalidade, onde as 

rotinas de gestão e análise de custos/benefícios se torna suficiente para 

assegurar a segurança e a integridade global (Klinke & Renn, 2002). 

 De acordo com Hokstad e Steiro (2006), Klinke e Renn (2001, 2002), 

são apresentadas três estilos de gestão estratégica do risco: (1) perspetiva 

baseada no risco (risk-based approach), usada quando a incerteza, em relação 

às consequências e às possibilidades de ocorrência, não é demasiado elevada; 

(2) o princípio da precaução, aplicado quando existe um grau elevado de 

incerteza em relação às consequências e possibilidade de ocorrência, exige 

maiores margens de segurança por se desconhecer qual é a sua dimensão 

real, requer monitorização constante, investigação contínua e  desenvolvimento 

de opções suplementares; e (3) princípio da racionalidade, através do qual se 

procuram obter consensos sem o recurso ao uso formal das análises do risco, 

devido ao elevado grau de ambiguidade existente entre os diversas visões, 

porque tanto a probabilidade de ocorrência, como as consequências possíveis, 

à luz do conhecimento atual, são baixas.  

                                                        
41

 Os benefícios medem-se através da redução do risco e os custos (eficiência) representam aquilo que é 
necessário fazer para implementar medidas para reduzir o risco (Hokstad & Steiro, 2006).  
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 A surpresa define-se como o ato ou efeito de surpreender, através do 

acontecimento de factos inesperados, repentinos, imprevistos, não anunciados 

previamente (Dicionário de Língua Portuguesa, 2014). Este conceito remete-

nos para acontecimentos raros, descontínuos, que nos levam a fazer 

inferências a partir de poucos casos e a cometer erros de cálculo (Lampel & 

Shapira, 2001; Tversky & Kahneman, 1971). 

 A surpresa estratégica resulta dos seguintes elementos essenciais: (1) a 

execução do ataque contraria as expetativas do adversário; (2) é provocada 

uma falha nos seus sistemas de alerta; (3) põe em claro a ausência de 

preparação adequada; e (4) os efeitos psicológicos causados, perturbando 

decisões e contramedidas (Kam, 1988; Parker & Stern, 2002; Ribeiro, 2010). 

 Os princípios estratégicos que suportam a surpresa do ataque têm 

essencialmente a ver com o momento, o impacto ou ponto onde é perpetrado 

(Grabo, 2002). Normalmente estes aspetos são utilizados em conjunto com 

ações de engano, induzindo o adversário a fazer uma escolha errada (Grabo, 

2002). Neste caso, a estratégia passa por desenvolver uma ou mais 

alternativas plausíveis como engodo, levando o adversário a sentir-se bastante 

seguro, muito decidido e errado (Whaley, 1982). Se esta atuação ideal não 

puder realizar-se, deverão gerar-se alternativas que servirão para confundir o 

adversário e obrigá-lo a dispersar esforços de forma a responder de forma, 

pelo menos parcialmente, incorreta (Grabo, 2002; Kass & London, 2012; 

Whaley, 1982). 

No plano desportivo, a surpresa pode ser obtida de duas formas: (1) 

criando um engodo que obriga o opositor a cometer um erro ou a interpretar 

mal as configurações de jogo, numa base individual (exemplo, a finta) ou 

coletiva, neste caso, necessitando de grande ligação entre os jogadores; ou (2) 

através da execução de ações inesperadas, aproveitando as oportunidades 

que o desenrolar do próprio jogo oferece ou com intuitos previamente definidos 

(Gréhaigne et al., 1999). 

A rentabilização do efeito-surpresa pode ser conseguida através da 

utilização dos seguintes aspetos (Ribeiro, 2010): (1) velocidade de execução; 

(2) aplicação de um potencial ofensivo inesperado; (3) domínio de informações, 
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que ajudam a conhecer com rigor o estado do adversário; (4) utilização da 

contrainformação para confundir o opositor sobre os nossos planos; (5) 

variação dos processos táticos, sobretudo de carácter ofensivo; e (6) os ardis, 

para induzir o adversário em erro, realizando manobras de diversão, 

simulações, indiciadoras de falsas intenções e dissimulando as próprias 

capacidades e propósitos. 

 O melhor estratagema é então aquele que consiste na criação de um 

conjunto de sinais de aviso suscetíveis de levar a interpretações alternativas, 

ou melhor, opcionais, em que a solução projetada não corresponde à 

experiência e conhecimento do adversário, conduzindo à construção de falsas 

soluções, derivadas da surpresa causada pela insuspeição sobre o engano 

usado (Grabo, 2002; Kass & London, 2012).  

O secretismo é um elemento central da surpresa porque deixa o 

adversário inseguro quanto à situação e às nossas verdadeiras intenções e 

deve conjugar-se com uma estratégia de ataque mais fluída e elástica, com 

ações subtis e sem padrões definidos ou facilmente caracterizáveis (Santos, 

2008).  

 Quem é surpreendido tem a percepção que os acontecimentos não são 

suficientemente ressonantes para se tornarem ameaça, pode haver incerteza 

ou improbabilidade na sua concretização ou é bastante plausível o seu carácter 

ameaçador mas não existe capacidade de resposta (Levite, 1987; Möller, 

2012). 

 As surpresas estratégicas explicam-se quando são inconsistentes com 

as expetativas e suposições do surpreendido, existem falhas no seu sistema de 

alerta ou dificuldade na resposta (Kam, 2004). Os erros que o surpreendido 

comete estão ligados aos processos de engano usados por quem surpreende, 

problemas de informação ou deficientes análises sobre se, quando, onde e 

como será consumado o ataque (Betts, 2007; Handel, 1989; Heuer, 1999).   

 A situação de ser surpreendido pode dever-se a alguns aspetos de 

ordem psicológica, em que motivações, necessidades e estados emocionais 

podem afetar percepções e juízos, distorcendo o processamento da informação 

e as tomadas de decisão daí decorrentes (Janis & Mann, 1977; Bovens & Hart, 
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1996). Neste sentido, evidenciam-se como elementos perturbadores: (1) a 

sobreavaliação de sucessos anteriores; (2) excesso de confiança nos 

processos seguidos; (3) insensibilidade em relação aos insucessos e avisos da 

estratégia utilizada; (4) pensamento orientado pelo desejo ou esperança sobre 

o que irá acontecer; (5) sobrecarga cognitiva e ambiguidade em relação aos 

sinais e ruídos recebidos; e (6) fadiga receptiva, derivada da repetição de 

falsos alarmes e incidentes (Janis & Mann, 1977; Lebow & Stein, 1994). 

 Por parte do pretenso surpreendido, a melhor defesa contra potenciais 

planos de engano assentará no seu estado de alerta e preparação (Grabo, 

2002). 

 

2.4.4.4. Papel da tomada de decisão no conhecimento estratégico do 

treinador 

 

Tomada de decisão do treinador  

O exame da investigação recente na área da prática do coaching revela 

que direta (Abraham & Collins, 1998; Cushion et al., 2003; Lyle, 2002; Strean et 

al., 1997) ou indiretamente (Côté et al., 1995b; Potrac et al., 2000) o coaching 

é, fundamentalmente, um processo de tomada de decisão (Abraham et al., 

2006). 

A tomada de decisão parece assim desempenhar um papel importante 

na prática quotidiana dos treinadores e é um componente significativo da sua 

perícia (Nash & Collins, 2006; Abraham et al., 2006; Lyle, 2011; Vergeer & 

Lyle, 2009; Allen et al., 2012), resultando de uma atividade predominantemente 

cognitiva (Côté, 1998; Vergeer & Lyle, 2007), embora a sua organização não 

seja ainda um campo coerente (Gilbert & Trudel, 2004b).  

Existem inúmeros exemplos de situações concretas de intervenção do 

treinador, sob pressão, em resposta a uma reação do atleta ou no controlo da 

situação competitiva, manifestações visíveis da capacidade decisória do 

treinador em momentos-chave que podem inverter a iniciativa do jogo, embora 

se possam considerar igualmente as decisões cumulativas, talvez mais 
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reflexivas, na gestão contínua do processo de treino, porventura ainda mais 

cruciais para atingir o sucesso (Lyle, 2011).  

Assim, a tomada de decisão do treinador poderá tipificar-se de 

diferentes modos: (1) deliberativo, quando envolve aspetos da prática em que o 

treinador tem tempo e espaço para considerar opções, pesar a evidência 

relevante e decidir o curso de ação mais apropriado; (2) não deliberativo, talvez 

mais evidente nas situações de competição em que o treinador enfrenta 

considerável pressão temporal (também designada como tomada de decisão 

“reativa”); e (3) semideliberativo, enquadra grande parte das intervenções do 

treinador no treino, em competição e nas interações pessoais, sob pressão 

temporal, em que o treinador utiliza parcialmente o processamento consciente 

(Lyle, 2011). 

Abraham e Collins (2011b) distinguem dois tipos de tomada de decisão: 

a clássica (TDC) e a naturalista (TDN).  

A TDC parece ajustar-se bem à atividade do treinador com aplicação em 

momentos de planeamento, implementação e revisão de etapas de treino, para 

fazer progredir os atletas em direção aos objetivos definidos, mas não explica 

adequadamente as decisões tomadas quando se enfrentam problemas mal 

definidos, contextos dinâmicos incertos, mudança, objetivos conflituais e pouco 

precisos, ciclos de ação/feedback, pressão temporal, múltiplos intervenientes 

ou objetivos e normas organizacionais (Currey & Botti, 2003; Montgomery et 

al., 2005; Randel et al., 1996).  

Estas últimas condições conduzem à consideração do modelo de TDN, 

proposto por Klein e colaboradores (Klein & Hoffman, 1993; Montgomery et al., 

2005), baseado na observação de situações de elevada pressão, em que se 

evidencia a capacidade de ligar elementos reconhecidos no contexto e 

métodos de ação (semelhante à noção de conhecimento processual específico 

desenvolvida por Anderson, 1982). Esta descrição parece ajustar-se bem ao 

contexto do treino desportivo, onde a tomada de decisão rápida e eficaz é vital 

em competição, mas também no treino e nos contactos diários com os atletas 

(Bowes & Jones, 2006; Cushion, 2007a; Vergeer & Lyle, 2007). 
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Com base na investigação realizada sobre TDN para além do âmbito 

desportivo, é possível individualizar um conjunto de dados, que parecem 

ajustar-se bem às características identificadas nos peritos e desportistas de 

elite e fornecem muitas indicações que podem ser úteis no esclarecimento do 

processo de tomada de decisão dos treinadores: 

(1) A escolha de ações apropriadas às necessidades situacionais fundamenta-

se na estrutura do conhecimento específico do domínio considerado e do 

contexto, com a atenção centrada no conteúdo semântico atribuído à situação 

(Lipshitz, et al., 2001); 

(2) A avaliação situacional permite ao indivíduo experiente gerar imediatamente 

respostas apropriadas com base em experiências anteriores, através do 

reconhecimento de padrões que elimina a necessidade de considerar múltiplas 

alternativas (Klein, 1993, 1998); 

(3) Os decisores lidam com a pressão temporal reconhecendo padrões 

específicos, decompondo situações mal estruturadas e complexas e 

convertendo-as em atributos identificáveis e geríveis, encontrando um 

compromisso entre a velocidade e a precisão  (Devine & Kozlowski, 1995; 

Mascarenhas & Smith, 2011; Payne et al., 1996); 

(4) Os decisores reagem à pressão temporal acelerando o processo, tornando-

se mais seletivos na recolha da informação ou mudando a estratégia de 

decisão (Payne et al., 1996); 

(5) Em situações ameaçadoras, é escolhida uma opção predefinida, ou seja, 

uma ação genérica abrangente (cobre muitas circunstâncias), à qual só é 

prestada maior atenção quando não funciona (Orasanu, 1997; Lipshitz & 

Strauss, 1997); noutras situações, não são consideradas todas as opções 

disponíveis antes de decidir (Payne et al., 1993) ou só se atendem potenciais 

soluções até encontrar uma considerada satisfatória (Eysenck & Keane, 2005), 

ou ainda, é escolhida a primeira opção, em vez de se compararem alternativas 

(Johnson & Raab, 2003); 

(6) Os peritos demonstram elevada consciência situacional, com base num 

reportório mais alargado de possíveis soluções, evocando padrões 

significativos e específicos, integrando indicadores, conhecimento e 
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visualização, modelando situações, identificando os indicadores mais 

relevantes e ignorando os irrelevantes (Randel et al., 1996; Kaempf et al., 

1996; Cannon-Bowers & Bell, 1997); 

(7) A explicação que fundamenta a TDN reside no acesso ao conhecimento 

organizado, uma mistura de saber “sobre” e “como”, que permite a 

generalização a partir de exemplos prévios e simulações mentais sobre o novo 

contexto (Currey & Botti, 2003; Lipshitz et al., 2001; Tenenbaum, 2003); 

(8) O perito pensa proativamente sobre as potenciais consequências das ações 

a realizar, controlando o desenrolar das circunstâncias, à medida que as 

respostas e reações dos outros se vão clarificando (Beckett, 1996); 

(9) O raciocínio do perito, aparentemente intuitivo e muitas vezes 

subconsciente, depende do acesso a quadros de conhecimento referentes ao 

contexto, o que significa um domínio do conhecimento específico ligado ao 

mesmo, desenvolvido através da experiência e significativo para a pessoa 

apenas nesse contexto (Dreyfus & Dreyfus, 1980; Isenberg, 1985; Lipshitz et 

al., 2001; Lyle, 2011; Roth, 1997). 

 

Natureza social da tomada de decisão do treinador 

Na tentativa de desconstruir os processos de tomada de decisão dos 

treinadores, ligados a uma conceptualização cognitivista acima referenciada, 

Jones & Corsby (2015), apoiando-se nos trabalhos de Garfinkel (1967), tentam 

desafiar as ideias e os significados entretanto elaborados e esclarecer porque 

e como decidem. 

Como ponto de partida para a compreensão da natureza social da 

tomada de decisão, importa perceber que esta não se desenrola apenas no 

presente ou em círculos próximos da individualidade, mas apoia-se no passado 

devidamente partilhado e amplamente concertado (Crossley, 2011; Engström, 

2000). Nesta medida, o presente é indissociável do passado, pelo que a ação 

humana atribui significado e atua sobre uma compreensão compartilhada de 

circunstâncias e contexto e, desta forma, a tomada de decisão do treinador, 

situada nas suas raízes e relações sociais, é trazida para o domínio da 

realidade social (Jones & Corsby, 2015). 
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Apesar do contexto e da individualidade promoverem a agência, as 

decisões que os treinadores tomam não são elaboradas no vácuo ou a partir 

de uma gama ilimitada de opções, antes respeitam as características rotineiras 

da ordem social, indissociavelmente ligadas à interação em que se integram, 

tomando como exemplo as convenções que regulam a comunicação 

significativa entre atores ou um conjunto de normas tidas como corretas 

(Crossley, 2011; Rawls, 2002).  

Com base na avaliação de quais jogadores são dignos de receber que 

tipo de informação, do seu ordenamento social (uns requerem mais atenção 

que outros) ou da definição de que medidas são mais importantes e quando, os 

treinadores no quotidiano devem decidir sobre o que sucedeu ou parece ter 

sucedido em qualquer acontecimento ou momento, identificando o cerne do 

problema e situando a sua relevância face à tarefa em execução, para de 

seguida: (1) avaliar o que é importante dizer a alguns atletas ou ao grupo; (2) 

ajuizar se o conselho deve incidir sobre o que idealmente acontecerá ou sobre 

o que naquele contexto provavelmente sucederá; e (3) escolher a quantidade 

de informação que satisfaça as necessidades, mas não seja demasiada, 

optando entre a especificidade (acontecimento passado) e a generalidade 

(futuramente aplicável) (Jones & Corsby, 2015). 

 A complexidade deste processo de tomada de decisão resulta da 

adesão a esquemas relacionais aceites e conduz à escolha de uma opção com 

mais probabilidade de ter êxito, produzindo no tempo uma história cronológica 

e um conjunto de relações empíricas e gerais que legitimam as expetativas e 

decisões dos treinadores e possibilitam a elaboração de modelos de senso 

comum (Garfinkel, 1967), as estruturas experienciais existentes, como 

designam Bowes & Jones (2006), guiões ou quadros, mapas cognitivos que 

ajudam os indivíduos a navegar no mundo social (Fiske & Taylor, 1984). Em 

paralelo, os treinadores representam um papel atuando na medida do que a 

audiência percebe como expectável no exercício da função, aspeto que 

confirma a existência de padrões culturais, aos quais se deve aderir, e uma 

percepção de significado partilhado com alguma consistência (Jones et al., 

2004; Jones & Corsby, 2015).  
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A partir destas considerações, parecem existir ordens normativas da 

interação que orientam a tomada de decisão eficaz (Garfinkel, 1967): (1) o 

enquadramento temporal para decidir; (2) a inexistência do exercício da dúvida; 

(3) é desnecessária a adoção de uma atitude neutral para as relações 

quotidianas; (4) o treinador apoia-se na aceitação “garantida” de conhecimento 

e funções contextuais, sobretudo relacionados com a distribuição habitual da 

autoridade, competência e conhecimento no seio do grupo; e (5) os outros 

atores assumem a partilha dos mesmos modelos sociais de senso comum. 

Existe outro conjunto de uniformidades que traduz uma linha expectável 

mais ou menos formal de comportamento dos bons treinadores com impacto 

nos processos de tomada de decisão dos treinadores: (1) as escolhas são 

independentes da simpatia, ou seja, revestem-se de racionalidade; (2) a 

decisão apoia-se na evidência socialmente aceite; (3) a visão do leigo e do 

treinador são semelhantes; e (4) existe uma posição de neutralidade que 

confere objetividade à opção (Garfinkel, 1967). 

Confrontados com estes constrangimentos de ordem social, os 

treinadores também são agentes na medida do que efetivamente realizam na 

sua prática, desafiando, embora raramente, as regras sociais (Chesterfield et 

al., 2010; Piggott, 2012). Mais concretamente, nas decisões difíceis tendem a 

voltar às fórmulas tentadas e testadas na vida diária (Chesterfield et al., 2010).  

A perspetiva racionalista da tomada de decisão, que assume o 

pressuposto da certeza do produto final obtido, está em aparente contradição 

com uma visão contextualizada da ação, a qual considera que o coaching se 

desenrola numa dada situação, onde as interações geram significados e a 

participação é fundamental na estruturação do pensamento (Jones et al., 

2011a; Jones et al., 2016).   

Embora a influência cultural seja considerável na construção do 

conhecimento dos treinadores, este é ativamente gerado e produzido por eles, 

no modo como o interpretam e manipulam (Jones & Corsby, 2015). A evolução 

é obtida quando se revisita ou que funciona (ou funcionou), expandindo o 

quadro de referência sobre o qual assentarão futuras decisões, servindo como 

guia do fazer, e dando sentido ao acontecimento a que se aplica (Goffman, 
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1974). Igualmente importante na evolução do conhecimento do treinador é o 

conceito de “keying”, segundo o qual algo já significativo se organiza num novo 

padrão, diverso do quadro inicial (Goffman, 1974). Estas noções sustentam a 

possibilidade inerente à atividade dos treinadores, apesar do evidente 

determinismo social, de restruturar rotinas, redefinir contextos e 

acontecimentos e assumir tomadas de decisão inovadoras  (Jones & Corsby, 

2015). 

  

2.4.5. Conhecimento estratégico e utilização de meios auxiliares de treino 

A utilização do treino observacional através dos meios mencionados 

(vídeo, visualizações estáticas e dinâmicas) terá como objetivo facilitar o 

reconhecimento de padrões, regularidades, que surgem nas diferentes 

situações de jogo, para que os jogadores antecipem e tornem mais rápidas e 

eficazes as suas respostas estratégicas/táticas durante as mesmas. Assim, o 

treinador fará uso do seu conhecimento estratégico, na medida em que aplique 

adequadamente os meios indicados, contribuindo para melhorar o rendimento 

individual e coletivo da sua equipa. De seguida, analisaremos o suporte 

científico que a investigação nos apresenta, como possível fundamentação 

para a atuação do treinador neste âmbito. 

 

2.4.5.1. Papel do treino observacional 

No contexto desportivo, a demonstração é um método extensivamente 

usado pelos treinadores para ensinar os atletas a executar novas tarefas 

motoras, através da apresentação de um modelo que lhes mostra o modo de 

executar a ação que se deseja aprender (Al-Abood et al., 2001; Buchanan & 

Dean, 2010; Hodges & Williams, 2007; Lago-Rodríguez et al., 2014; 

Rohbanfard & Proteau, 2011). Assim, é necessário que quem aprende 

transforme a informação visual observada em comandos motores que 

possibilitem a execução correta da ação (transformação visual-motora) 

(Hodges et al., 2007; Lago-Rodríguez et al., 2014; Maslovat et al., 2010). 

A aprendizagem observacional motora decorre a partir da demonstração 

do modelo de execução, combinando a observação da ação e a execução, 
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para adquirir os novos padrões motores (Hodges et al., 2007; Maslovat et al., 

2010).  

A aprendizagem observacional motora pode desencadear-se de duas 

formas: (1) através do treino observacional, executando a tarefa que se acabou 

de observar; e (2) da aprendizagem observacional, misturando a observação e 

o treino durante parte ou todo o período de tempo para tal definido (Lago-

Rodríguez et al., 2014; Vogt & Thomaschke, 2007). No entanto, a designação 

“aprendizagem observacional” não se aplica inteiramente às situações em que 

se usa a observação para melhorar o rendimento de aspetos já aprendidos, ou 

seja, integrados no seu reportório motor, daí que seja preferível usar o termo 

observação para ilustrar tanto o potencial de aprendizagem, como a melhoria 

do rendimento, que surgem em resultado da mesma (Ste-Marie et al., 2012). 

A observação de ações motoras pode acontecer em variadíssimas 

situações (treino, competição ou reabilitação), mas a grande maioria das 

investigações efetuadas situa-se na área do treino (Ste-Marie et al., 2012). 

Pode ser usada para adquirir ou executar movimentos (função técnica), 

desenvolver e executar estratégias desportivas (função estratégica) e atingir 

níveis otimais de ativação (função de rendimento) (Cumming et al., 2005; Hall 

et al., 2009; Hancock et al., 2011; Law & Hall, 2009a, 2009b; Wesch et al., 

2007).  

Parecem existir diferenças fiáveis no uso da observação em relação ao 

tipo de desporto, com os atletas dos desportos individuais a referir maior 

utilização das função técnica e de rendimento e os atletas dos desportos de 

equipa a dar maior relevo à aplicação da função estratégica (Cumming et al., 

2005; Hall et al., 2009; Wesch et al., 2007). Estas funções da observação 

refletem o foco pretendido ou produto desejado da experiência de modelação, 

considerando-se este o efeito obtido em relação a variáveis-chave do 

rendimento (físico, psicológico, cognitivo, afetivo e comportamental) (Ste-Marie 

et al., 2012). 

 Embora a investigação sobre a função estratégica da observação seja 

escassíssima, Granados e Wulf (2007) mostram que a observação da 

estratégia desejada para obter um rendimento ótimo é melhor do que a sua 
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simples discussão. Meaney et al. (2005) sugerem que o tipo de modelo 

observado, representado por aprendizes e colegas, melhorará a utilização de 

estratégias, comparativamente com modelos oferecidos por outras pessoas, 

com bom desempenho técnico. 

 A observação de partes do jogo coletivo (defensivas, ofensivas) poderá 

permitir aos atletas a antecipação das ações dos companheiros ou adversários 

de forma mais eficaz, predizendo objetivos e inferindo intenções do 

comportamento com base na compreensão da cinemática dos seus 

movimentos através do funcionamento do sistema neural (Calvo-Merino et al., 

2005, 2006). 

Alguns estudos demonstram que a aprendizagem observacional motora 

melhora o rendimento motor (Hayes et al., 2006, 2008; Horn et al., 2007; Lago-

Rodríguez et al., 2014) e a capacidade perceptiva do aprendiz, tornando mais 

precisa a discriminação da ação (Lago-Rodríguez et al., 2013).  

A exposição contínua a estímulos de ordem visual e motora ajuda a 

desenvolver a percepção da ação exercitada e a combinação da ação e da 

observação pode elevar a capacidade de perceber as ações de outrem (Lago-

Rodríguez et al., 2014).  

A investigação sobre o tema da observação demonstra efeitos 

significativos relacionados com a aprendizagem técnica a curto prazo (fase de 

aquisição) e a longo prazo (fase de retenção ou transferência) (Hayes et al., 

2007; McCullagh & Meyer, 1997; Wrisberg & Pein, 2002; Wulf et al., 2005; Ste-

Marie et al., 2012; Zetou et al., 1999).  

Os benefícios da modelação traduzem-se no produto final do movimento 

obtido (Al-Abood et al., 2001; Weiss et al., 1998), na dinâmica do movimento 

ou na qualidade e coordenação do mesmo (Horn et al., 2002; Magill & 

Schoenfelder-Zohdi, 1996). O uso da observação parece conduzir a maiores 

modificações na dinâmica do movimento do que no seu produto final (Ashford 

et al., 2006). Igualmente, melhora as representações cognitivas do movimento, 

ajudando os observadores a captar informação de partes do movimento a partir 

da demonstração para a usar na produção de novos ou menos familiares 

padrões de movimento (Williams et al., 1999). 
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A modelação apresenta efeitos positivos em variáveis psicológicas como 

a autoeficácia, motivação e indicadores de autorregulação em contextos 

desportivos (Clark & Ste-Marie, 2007; Kitsantas et al., 2000) e de reabilitação 

(Maddison et al., 2006). 

Os dados apresentados sugerem que, tal como os atletas usam 

diferentes padrões de pesquisa visual, também os observadores podem ser 

treinados para detetar mais rapidamente a informação crítica necessária, 

optimizando a informação recolhida relativa ao modelo através dos seus 

comportamentos de orientação visual (Ste-Marie et al., 2012; Williams & Ward, 

2003).  

Igualmente se evidencia que o simples ato de observar não conduz 

automaticamente à aprendizagem da tarefa solicitada, reforçando-se a 

importância, com base na investigação neurocientífica, da natureza das 

instruções previamente fornecidas, a qual modifica as estruturas nervosas 

empregues na observação (Grèzes et al., 1998; Kampiotis & Theodorakou, 

2006). Também o fornecimento de indicações verbais que acompanham os 

pontos principais da visualização parece ser uma técnica eficaz de melhoria da 

observação (Ste-Marie et al., 2012). 

 Na tentativa de estabelecer um quadro de referência prático, Ste-Marie 

et al. (2012) desenvolveram um modelo de aplicação do processo de 

observação que contempla os seguintes aspetos: (1) variáveis moderadoras, 

relacionadas com as características do observador e da tarefa; (2) contexto 

(treino, competição, reabilitação) e função da observação (de ordem técnica, 

estratégica ou melhoria do rendimento); (3) características da mesma 

(identificando o que se observa, quem serve de modelo, como e quando se 

realiza); e (4) os efeitos pretendidos (de tipo motor, cognitivo ou afetivo). 

 

2.4.5.2. O vídeo como instrumento essencial do plano estratégico do 

treinador 

Constata-se a utilização crescente dos meios tecnológicos de registo em 

vídeo no contexto desportivo (James, 2006), suportando a análise do 

rendimento (performance analysis), nas suas dimensões subjetiva e objetiva 
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(Carling et al., 2005), como componente vital do controlo contínuo do processo 

de treino (Lyle, 2002; Reeves & Roberts, 2013). 

 A análise do rendimento desportivo com base no vídeo pode: (1) 

fundamentar a prescrição do treino, com base na identificação de possíveis 

áreas de desenvolvimento (Carling et al., 2005; Lieberman et al., 2002; Nelson 

& Groom, 2012); (2) identificar pontos fracos e fortes dos adversários e ajudar a 

tomar decisões de carácter estratégico/tático (O‟Donoghue, 2010; Groom et al., 

2011; Maslovat & Franks, 2008); (3) facilitar igualmente o fornecimento de 

feedbacks individuais e coletivos (Groom & Cushion, 2005); (4) quando usada 

após a competição, proporcionar a ocasião para refletir sobre o rendimento 

obtido e oferecer a possibilidade de consequente melhoria (Carling et al., 2005, 

2008; Groom et al., 2011) (5) ajudar a avaliar a eficácia do programa de treino 

(Groom et al., 2011); (6) ilustrar a evolução do rendimento competitivo (Nelson 

et al., 2014; Reeves & Roberts, 2013); e (7) gerar registos consistentes e 

precisos do mesmo em períodos temporais mais alargados (Nelson & Groom, 

2012; Nelson et al., 2014; Reeves & Roberts, 2013).  

 Do ponto de vista estratégico e tático, a análise do rendimento através 

do vídeo: (1) assiste e orienta a preparação da equipa antes do jogo, coligindo 

informação sobre o próximo opositor (Carling et al., 2005; Hughes & Hughes, 

2005; Reeves & Roberts, 2013); (2) durante o jogo, apoia as decisões 

estratégicas e táticas do treinador na tentativa de influenciar o decurso do 

mesmo (Maslovat & Franks, 2008; Nelson & Groom, 2012; Nelson et al., 2014); 

e (3) após o jogo, dá a oportunidade de analisar o rendimento alcançado e 

amplifica o fornecimento de feedback sobre o mesmo (Carling et al., 2005, 

2009; Groom et al., 2011; Nelson et al., 2014). 

 Neste âmbito, o uso do vídeo tem provado a sua utilidade no 

desenvolvimento da perícia cognitiva, tomada de decisão e rendimento, 

quando apoiado na interpretação de um perito dirigindo a atenção dos 

jogadores para indicadores específicos (Hodges et al., 2003; Ives et al., 2002; 

Raab et al., 2005; Rhea et al., 1997; Vickers, 2003, 2007; Vickers et al., 2004). 

 A combinação da utilização do vídeo e do questionamento eleva o 

trabalho cognitivo e facilita aos atletas a compreensão das exigências táticas 
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desportivas (Chambers & Vickers, 2006; García-González et al., 2013, 2014; 

Goudas & Giannoudis, 2008; Iglesias et al., 2005; Moreno et al., 2008; Raab et 

al., 2005; Vickers et al., 2004). 

 A utilização do vídeo constituirá uma importante ferramenta da prática 

reflexiva dos treinadores fortalecendo as suas análises retrospetivas, uma vez 

que, segundo Franks & Miller (1991), quando realizadas após a prestação 

estarão corretas menos de 45% das vezes, serão influenciadas pelos 

acontecimentos e, por isso, conduzirão à elaboração de conclusões casuais 

(Carson, 2008). O vídeo pode igualmente ajudar a explorar os aspetos 

cognitivos do coaching (Trudel et al., 2001). 

 Os peritos parecem ser mais precisos nas decisões que tomam (Mori et 

al., 2002), centram a sua atenção nos acontecimentos com maior probabilidade 

de ocorrência (Williams, 2009) e reduzem a quantidade de informação 

processada (Williams et al., 1999). Estas competências perceptivas/cognitivas 

são passíveis de melhoria na sequência do treino com recurso à utilização do 

vídeo (Gorman & Farrow, 2005; Hopwood et al., 2011), através da redução do 

tempo e/ou aumento da relevância das respostas dos atletas em vários 

desportos (Burroughs, 1984; Farrow et al., 1998; Williams et al., 2002). O uso 

de instruções explícitas, normalmente associado ao treino com utilização do 

vídeo, facilitará a aquisição rápida de conhecimento e a progressão do 

rendimento (Williams, 2009), fazendo apelo à memória de trabalho, na 

identificação e correção de erros e retendo apenas a informação relevante 

(Baddeley & Wilson, 1994; Milazzo & Fournier, 2015). 

 

Complementaridade das visualizações estáticas e dinâmicas 

A instrução, com base na visualização de representações ou imagens no 

espaço, em papel ou no écran, é um meio de potenciar a aprendizagem do 

jogador sobre padrões complexos e esquemas de jogo, por vezes difíceis de 

verbalizar (Cohen & Hegarty, 2007; Hegarty & Waller, 2005).  

Nos JDC, as visualizações estáticas são uma ferramenta básica que os 

treinadores usam para explicar e comunicar a informação sobre o 

funcionamento de um sistema de jogo, caracterizando-se por uma amostragem 
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sucessiva de componentes da jogada, segundo dois possíveis formatos: (1) 

com sequência, em que um novo elemento surge enquanto os outros se 

mantêm disponíveis (Paas et al., 2007); e (2) sem sequência, onde cada 

imagem surge independentemente das prévias, que entretanto desaparecem 

(Boucheix & Schneider, 2009). 

As visualizações dinâmicas são representações que se modificam no 

tempo e mostram uma corrente contínua de informação, enquanto as estáticas 

evidenciam apenas estados específicos retirados desse fluxo informativo 

(Schnotz & Lowe, 2008). As primeiras permitem a visão direta e explícita do 

modo como os elementos da jogada se sucedem e influenciam reciprocamente, 

as segundas comportam múltiplos diagramas estáticos relacionados com 

diferentes fases-chave do sistema de jogo (Khacharem et al., 2013a, 2013b). 

 Do ponto de vista prático, deve dar-se particular atenção ao nível de 

perícia dos jogadores para rentabilizar de forma individual os diferentes 

formatos de representação visual destinados a melhorar a aprendizagem tática 

de sistemas complexos de jogo, recorrendo-se preferencialmente a 

visualizações estáticas com sequência dos diferentes estados para os não 

peritos e, com a evolução do nível de perícia, utilizando apresentações 

dinâmicas, mais eficazes porque a informação redundante não essencial é 

eliminada (Kalyuga, 2007; Khacharem et al., 2013a, 2013b). 

 

Papel do reconhecimento de padrões na definição do plano estratégico 

A capacidade de reconhecer estímulos visuais é um elemento 

importante em diferentes tarefas tais como o combate militar (Williams et al., 

2008), a realização de diagnósticos a partir de imagens (Nadine & Kundle, 

1987), a condução de automóveis (McKenna & Horswill, 1999), a participação 

em jogos de tabuleiro (Charness et al., 2001) e a prática desportiva competitiva 

(Williams et al., 2006). 

 Os decisores eficazes apoiam-se em elaborados processos perceptivos 

e cognitivos para interpretar eficazmente a informação complexa e formular 

apropriados planos de ação, atendendo seletivamente às fontes de informação 
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relevantes, entre as quais se inclui o reconhecimento de padrões de jogo nos 

desportos de invasão (North et al., 2011; Williams et al., 2006, 2011). 

 A capacidade de reconhecer aspetos familiares das situações pode 

assumir particular relevância nas tarefas em que existe uma elevada pressão 

temporal sobre o desempenho, colocando aos indivíduos a necessidade de 

atender apenas aos indicadores significativos, descurando paralelamente os 

irrelevantes ou não reguladores (Williams et al., 2012). 

 No desporto e em jogos como o xadrez, a capacidade de detetar 

precocemente a familiaridade pode fornecer vantagem significativa sobre quem 

for menos eficaz a realizar tal tipo de juízo, sugerindo a investigação que este 

recurso pode ser um importante percursor da antecipação nestes tipos de 

situações (Cañal-Bruland & Williams, 2010; Chabris & Hearst, 2003; North et 

al., 2009; Williams et al., 2012). Para antecipar corretamente ou decidir com 

eficácia, os jogadores devem primeiro reconhecer a situação que se desenrola, 

tendo por base a ideia de que os processos de reconhecimento utilizados para 

julgar a probabilidade de ocorrência de um acontecimento (antecipação) e 

aqueles que são usados para determinar se a situação corrente já foi vista 

(reconhecimento) envolvem a codificação e a representação de indicadores-

alvo semelhantes (North et al., 2009).  

 Também o conhecimento dos peritos incorporará informação relativa às 

fases sucessivas do desenrolar do jogo e será utilizado nos momentos iniciais 

da percepção visual, sugerindo a existência em pano de fundo de uma 

compreensão detalhada das estruturas e padrões do jogo que permite a 

avaliação rápida da situação e a emissão do juízo preditivo sobre o que 

provavelmente acontecerá, aspetos significativamente influenciados pela 

extensão do seu conhecimento e a natureza antecipativa do traço mnemónico 

(Didierjean & Marmèche, 2005; Gorman et al., 2011).    

 A investigação baseada no paradigma do reconhecimento, com as 

raízes na psicologia cognitiva, tem demonstrado a superior precisão da 

capacidade de reconhecimento, a partir de estímulos estruturados, de atletas 

evoluídos no basquetebol (Allard et al., 1980), no hóquei em campo (Smeeton 



Revisão da Literatura 
_____________________________________________________________________ 

 139 

et al., 2004), no futebol americano (Garland & Barry, 1991) e no futebol 

(Williams & Davids, 1995). 

 A superior capacidade de deteção da familiaridade dos atletas evoluídos 

é feita a partir das relações estruturais das situações (por exemplo, posições 

dos elementos ou suas orientações relativas) e dos predicados de ordem 

superior que exibem (por exemplo, o seu significado tático ou estratégico) 

(Gentner & Markman, 1997; Williams et al., 2012). Com base no modelo 

interativo de codificação (Dittrich, 1999), os atletas evoluídos extraem 

inicialmente a informação das posições e relações temporais entre as 

características das situações apresentadas e, em seguida, comparam esta 

representação do estímulo com um conceito ou modelo semântico interno 

(Charness et al., 2001; Didierjean & Marmèche, 2005).  

Em ligação com a capacidade de reconhecimento, um desempenho 

superior estará relacionado com o desenvolvimento de elaboradas estruturas 

de recuperação específicas da tarefa, suportadas por uma melhor indexação e 

organização da informação durante a codificação, as quais ajudam a identificar 

acontecimentos futuros (Ericsson et al., 2000; Ericsson & Kintsch, 1995).  

 Esta estrutura de recuperação é uma característica central da teoria da 

memória de trabalho a longo prazo (long-term working memory theory), 

utilizada nos processos cognitivos dos peritos durante as suas tomadas de 

decisão, enquanto representação complexa e abstrata do conhecimento 

desenvolvida através de treino deliberado prolongado, que permitirá, na 

sequência da identificação de indicadores apropriados, o seu acesso e uso 

pela memória de trabalho, contudo sem determinar uma resposta para uma 

dada situação, aspeto que possibilita a escolha da decisão mais apropriada em 

função de alternativas possíveis (Ericsson & Kintsch, 1995; Kintsch, 1998). 

  Outros modelos explicativos sugerem que, à medida que a perícia 

aumenta, se reduz a quantidade de avaliação cognitiva envolvida na decisão, 

aprendendo os indivíduos a associar determinados contextos situacionais a 

decisões otimais, como resultado da exposição repetida aos mesmos, pelo que 

fazem menos predições, uma vez que o significado se desenvolve à medida 

que a situação se desenrola (Connolly, 1999; Klein, 1997). 
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 Em linha com esta ideia da redução do tratamento da informação na 

tomada de decisão, Johnson e Raab (2003) e Raab e Johnson (2007) propõem 

que a sua qualidade será melhorada, se os decisores selecionarem a primeira 

opção que lhes surge, evidenciando uma relação inversa entre o nível de 

perícia e o número de possibilidades de ação geradas e implicando mínimo 

planeamento antecipativo e avaliação. 

 Alguns estudos demonstram igualmente que o sistema visual possui a 

capacidade de prever acontecimentos futuros e preencher lacunas nos dados 

sensoriais, juntando elementos ainda não detetados mas que provavelmente 

ocorrerão (Didierjean & Marmèche, 2005; Freyd & Finke, 1984; Hubbard, 

2005). Estes resultados sugerem que a antecipação pode ser uma 

característica geral da percepção visual, não fracionada em imagens simples e 

estáticas, e que se manifesta nos conteúdos intrinsecamente dinâmicos, 

quotidianos da vida real (Freyd, 1987; Thornton & Hayes, 2004; Gorman et al., 

2011). 

 Em síntese, embora a investigação sugira de forma apelativa que a 

funcionalidade subjacente à evocação precisa de sequências de jogo pode 

estar relacionada com os processos de antecipação e tomada de decisão, até 

agora a dimensão desta relação parece ser bastante limitada, porque as 

tarefas realizadas pela memória não fornecem indicações claras sobre as 

estratégias de processamento perceptivo-cognitivo realizadas pelos peritos nas 

situações que requerem antecipação e tomada de decisão em contexto real 

(Gorman et al., 2013, 2015; North et al., 2009, 2011; Ward et al., 2006; Williams 

& Ericsson, 2005).  

Assim, com base nos dados da investigação sobre os comportamentos 

de pesquisa visual dos peritos, a capacidade de reconhecimento explicará 

provavelmente apenas uma parte dos processos necessários ao desempenho 

antecipativo em contexto real (Gorman et al., 2013, 2015; Farrow et al., 2010; 

North et al., 2011).   
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3.1. Delineamento metodológico do estudo 

O objetivo de conhecer ou entender um fenómeno coloca a questão de 

saber como se posiciona o investigador sobre a natureza da realidade (questão 

ontológica), a natureza do conhecimento e a relação entre o investigador e o 

objeto a conhecer (questão epistemológica) e o modo como pretende obter o 

conhecimento (questão metodológica) (Guba & Lincoln, 1994). 

Alguns entendem que todo o conhecimento é possível de ser obtido 

porque está ali, à espera, para ser descoberto, medido e apreendido pela 

ciência, outros rejeitam a ideia de que a realidade existe fora da nossa 

compreensão humana, subjetiva, sendo o conhecimento objeto de uma  

construção social (Mallett & Tinning, 2014). 

No âmbito do nosso estudo - o conhecimento estratégico aplicado à 

preparação estratégica/tática do jogo enquanto elemento do coaching 

desportivo – adotamos o posicionamento ontológico de compreender um 

fenómeno com contornos de ordem subjetiva, qualitativa, apreciativa (Mallett & 

Tinning, 2014). 

Devido à necessidade de manter intactas as noções de totalidade e 

contexto, as particularidades do conteúdo de cada uma delas e a natureza 

problemática e complexa do estudo (Mallett & Tinning, 2014; Patton, 2002), a 

concretização do nosso objetivo implica penetrar em profundidade no 

conhecimento estratégico do treinador, em particular nos contornos que 

assume em função dos dilemas, eventos e circunstâncias imprevistas impostos 

pela qualidade da sua atividade profissional, pelo que se justifica a adoção de 

um enfoque metodológico de natureza qualitativa que busca a compreensão 

teórica do problema por oposição à extração de conclusões generalizáveis 

(Patton, 2002). 

A investigação qualitativa, por comparação com a quantitativa, 

apresenta algumas características distintivas:  

(1) não pressupõe a exclusividade da utilização de métodos, podendo ser 

igualmente usados os quantitativos, como forma de enriquecimento e 

complementaridade (Patton, 2002);  
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(2) é uma atividade situada que coloca o investigador no mundo, utilizando 

práticas instrumentais (materiais) e interpretativas, para lhe dar visibilidade e 

transformá-lo em representações (Denzin & Lincoln, 2000);  

(3) o investigador é o instrumento-chave na recolha de dados, na análise 

indutiva e na atribuição de significado às coisas (Bogdan & Biklen, 1994);  

(4) envolve um conjunto de questões a investigar, uma situação natural onde 

atuam pessoas, e a recolha de dados comporta descrição, descoberta, 

classificação e comparação (Tuckman, 2000); o investigador dá sentido, 

interpretação ao significado que as pessoas dão às coisas, no seu mundo 

natural (Denzin & Lincoln, 2000);  

(5) o seu foco está na profundidade e detalhe dos dados recolhidos em 

pequenas populações, em contraste com a prioridade à amplitude dos dados 

para formular generalizações (Mukherji & Albon, 2012; Howell, 2013);  

(6) visa a produção de uma descrição rica e detalhada do que foi visto, 

observado ou ouvido, e uma interpretação densa do fenómeno estudado 

(Geertz, 1973; Denzin, 1989; Howell, 2013);   

(7) um estudo qualitativo requer a realização de entrevistas (declarações sobre 

as experiências, opiniões, sentimentos e conhecimentos), observações 

(descrições detalhadas de atividades, comportamentos, ações, interações, 

processos organizacionais) e a obtenção de documentos (excertos, citações, 

textos integrais, documentos oficiais, relatórios) (Patton, 1990). 

  

A epistemologia e a metodologia, encaradas em conjunto, dão suporte 

ao processo de investigação que, em todo o seu planeamento, deverá ajustar-

se à natureza do problema a estudar nas situações naturais, procurando 

entender a percepção e a interpretação dos que nelas participam (Tuckman, 

2000). 

As premissas ontológicas, epistemológicas e metodológicas da 

investigação estão organizadas numa estrutura designada como paradigma ou 

estrutura interpretativa, definida por Guba (1990) como o conjunto básico de 

crenças que orienta a ação, a qual determina a forma como se estuda e 

entende o mundo. 
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De forma sintética, elencamos os principais paradigmas ligados à 

investigação qualitativa: (1) positivismo/pós-positivismo, (2) construtivismo 

interpretativo, (3) teórico-crítico (marxista, emancipatório) e (4) feminismo pós-

estruturalista (Denzin & Lincoln, 2000). 

O paradigma positivista pressupõe a análise dos fenómenos através de 

relações causa-efeito, em que apenas existe uma explicação para os mesmos, 

assumida como verdade, na forma de leis que ignoram as variações espácio-

temporais no universo de generalização. Neste contexto, a ontologia é realista, 

a epistemologia é objetiva e apoiada em metodologias estandartizadas, onde o 

investigador atua de forma objetiva e desapaixonada, subordinado a critérios 

de validade interna e externa, fiabilidade e objetividade (Denzin & Lincoln, 

2000; Sparkes, 1992). 

O paradigma teórico-crítico vê o mundo como criador de diferença em 

termos rácicos, de género e de classe, com base numa ontologia materialista-

realista (Denzin & Lincoln, 2000; Sparkes, 1992). Por sua vez, as teorias 

feministas pós-estruturalistas evidenciam as pessoas e grupos de pessoas 

marginalizadas e sujeitas a formas de opressão social e o modo insuficiente 

como estas situações estão contempladas nas representações das suas 

experiências vividas (Denzin & Lincoln, 2000). 

Em função da natureza do tema tratado, o nosso estudo encontra 

suporte conceptual no paradigma construtivista interpretativo, o qual  sugere a 

possibilidade da construção humana de múltiplas realidades devido às 

diferentes lentes que os investigadores usam para estudar um fenómeno, onde 

este e aqueles interagem e se influenciam constantemente. A sua ontologia é 

de natureza interna-idealista/relativista, definindo uma realidade mental e 

perceptiva, em que diferentes percepções resultam em diferentes realidades. 

Do ponto de vista epistemológico, o conhecimento do mundo é dialógico, 

transacional, feito da compreensão da experiência vivida (subjetivo e 

socialmente construído) e esse mundo é complexo e mutável, impossibilitando 

a identificação de relações causais. Os procedimentos metodológicos são 

ideográficos (foco na individualidade), interativos, variados e de natureza 

qualitativa e estão ligados a critérios de credibilidade, transferibilidade, 
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confiança e características de dependência e confirmação (Coe, 2012; Denzin 

& Lincoln, 2000; Markula & Silk, 2011; Sparkes, 1992). 

No âmbito das teorias epistemológicas, importa contrapor duas 

perspetivas que se contrapõem: (1) a positivista e (2) a interpretativista. 

A visão positivista, apoiada no postulado da uniformidade da vida social, 

procura encontrar e verificar leis gerais, sem prestar interesse e significado aos 

aspetos individuais, e tem como objeto de estudo o comportamento, observado 

com o recurso a categorias pré-determinadas e reconhecido sempre que se 

produz devido à constância entre a forma e o seu significado. As suas 

características são (Erickson, 1986): (1) o fenomenalismo, que possibilita a 

análise científica do mundo factual e torna inacessível o mundo social; (2) o 

objetivismo, que inviabiliza a compreensão da subjetividade (consciência, 

intuição, valores); (3) o empirismo, como orientação das teorias científicas e 

sem recurso à compreensão e à introspeção; (4) o nomotetismo, devido à 

aplicação de leis gerais e modelos simples e eficazes que explicam os 

fenómenos; e (5) o previsionismo, enquanto capacidade de prever 

acontecimentos em sintonia com as leis estabelecidas e impossibilitando o 

conhecimento das estruturas essenciais e causas fundamentais e finais. 

 

O nosso estudo enquadra-se na visão interpretativista, rejeitando a ideia 

de que o mundo, como afirma Sparkes (1992), é constituído por factos duros, 

tangíveis e relativamente imutáveis, os quais podem ser observados, medidos 

e conhecidos por aquilo que são. 

Desta forma, a perspetiva interpretativista estuda a ação, integrando o 

comportamento e os diferentes significados que lhe são atribuídos, e, por esse 

motivo, o investigador aceita a variabilidade de relações e interações sociais 

que daí resultam e a visão de que o mundo social é construído nas 

subjetividades, interesses, emoções e valores dos indivíduos (Sparkes, 1992).  

Esta preponderância da construção individual de significado não implica 

que se assuma uma posição relativista acrítica, de valer tudo, em que a vida 

social é assim tão contingente. A atribuição de significado funda-se no 

consenso social, um conjunto de regras intersubjetivamente criadas pelos 
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indivíduos no decurso da sua vida quotidiana, que acabam por ser entendidas 

como objetivas e externas (Potrac et al., 2014; Scott, 2009). 

A uniformidade da vida social será então objeto de transmissão cultural 

de um conjunto aparente de interpretações comuns, porque existe uma 

construção social de conhecimento e processos subjetivos de viabilização da 

atribuição de significados na interpretação do mundo. Atendendo a que neste 

estudo se pretende compreender a forma como se expressa o conhecimento 

estratégico do treinador, é nossa intenção descodificar o modo como se 

desenvolvem e mantêm estes sistemas de atribuição de significado, em 

detrimento dos comportamentos observáveis, dando visibilidade ao quotidiano, 

estranhando o que é familiar, explicitando o implícito e compreendendo 

particularidades a partir da prática (Erickson, 1986; Lessard-Hébert et al., 

1994). 

A investigação interpretativa é uma atividade subjetiva, interativa (ou 

transacional) e coconstruída entre o investigador e o investigado (Guba & 

Lincoln, 1994; Howell, 2013), não devendo aquele chegar ao estudo com um 

conjunto preestabelecido de procedimentos neutrais, antes escolherá fazer 

certas coisas por oposição a outras, com base no que parece razoável, em 

função dos seus propósitos e interesses, o contexto da situação, etc. (Smith, 

1999). Deste modo, é expectável que o investigador adote uma perspetiva 

reflexiva sobre o seu trabalho, entendida em paralelo com a compreensão de si 

próprio, ao longo do estudo (Lincoln & Guba, 2000; Markula & Silk, 2011). 

Igualmente deve considerar-se a natureza emocional da condução da 

investigação interpretativa, não podendo o investigador desligar-se das suas 

necessidades pessoais e emocionais durante a sua realização (Dickson-Swift 

et al., 2008; Lee-Treweek, 2000; Stoler, 2002). 

Devido ao papel central ocupado pelo investigador na condução do 

estudo, torna-se importante considerar a influência que a subjetividade da sua 

participação pode provocar, na forma como são colhidas as evidências que 

refutam ou apoiam situações referenciadas a partir dos dados (Poczwardowski, 

et al., 2002a).  
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As convicções, experiência, conhecimentos e familiaridade com o estudo 

por parte do investigador projetam-se na forma como desenha a investigação, 

recolhe e trata os dados e, deste modo, reforça a sua credibilidade, assumindo 

papel de relevo a sensibilidade teórica que demonstra, obtida a partir do seu 

conhecimento disciplinar ou profissional, bem como a sua capacidade de 

autorreflexão, que lhe possibilitará uma maior atenção aos problemas que a 

investigação levanta e no posicionamento interpretativo que assumirá sobre os 

dados recolhidos (Côté & Sedgwick, 2003; Merriam, 1998; Poczwardowski et 

al., 2002a; Strauss & Corbin, 1998). 

Apesar de se pensar que não se podem elaborar generalizações a partir 

da investigação interpretativa, alguns autores sugerem a possibilidade de ver o 

geral no particular, gerando generalizações moderadas que se fundamentam 

na consistência (relativa) cultural do mundo social, dando lugar a uma partilha 

de significados comuns (Williams, 2000). 

 

3.2. Participantes 

Os participantes neste estudo são cinco treinadores de Voleibol de alto 

nível (Quadro 2). Foram selecionados por responderem, devido às suas 

características particulares, às necessidades colocadas pelos objetivos da 

investigação – aprofundamento da compreensão do tema estudado. Os 

critérios de seleção dos participantes enquadram-se no conceito de amostra 

intencional, através da escolha de casos com enorme riqueza informativa que 

possam assim iluminar o problema investigado, em oposição à lógica do poder 

da amostragem probabilística assente na generalização (Patton, 2002). 

Os treinadores foram escolhidos através de identificação realizada pelos 

seus pares, com base nos critérios definidos para treinadores peritos por 

Abraham et al. (2006): (a) reconhecimento como treinadores peritos; (b) 

reconhecido uso de pensamento crítico; (c) papel ativo na formação de 

treinadores; (d) trabalho anterior ou atual com atletas de elite; e (e) mais de dez 

anos de experiência como treinadores de alto nível. 
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Quadro 2 – Dados biográficos dos treinadores entrevistados. 

 Data de 

Nascimento 

Resultados Tr de SN Tr de 

Clube 

Formador 

de Tr 

Formação 

Académica 

Experiência 

 

António 

1964 Participação 

em C Eur 

Sim Sim Sim 

Nac/Intern 

Superior 

Doutorado 

> 10 anos 

F / SN Abs 

 

Francisco 

1958 CM Sim 

Nac/Intern 

Sim 

Nac/Intern 

Sim 

Nac/Intern 

Superior > 10 anos 

M / SN Abs 

 

Miguel 

1963 CM Sim 

Nac 

Sim 

Nac 

Sim 

Nac/Intern 

Superior > 10 anos 

F / SN Abs Jov 

 

Guilherme 

1964 CE Sim 

Nac/Intern 

Sim 

Nac/Intern 

Sim 

Nac/Intern 

Superior 

Doc. Univ. 

> 10 anos 

F-M SN Abs Jov  

 

Rui 

1956 Vice CM Sim 

Intern 

Sim 

Nac/Intern 

Sim 

Nac/Intern 

Superior > 10 anos 

F-M Sel.Jov 

LEGENDA: CE – Campeão Europeu; C Eur – Campeonato Europeu; CM – Campeão Mundial; F – Experiência no 

voleibol feminino; Intern – Fora do seu país; M – Experiência no voleibol masculino; Nac – No seu país; SN Abs – 

Seleção nacional sénior; Jov – Seleção nacional de escalões jovens; Tr – Treinador; Vice CM – Vice campeão mundial. 

 

A escolha dos treinadores participantes foi realizada por um membro do 

Gabinete de Voleibol da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

perito no campo académico, e um treinador de voleibol, responsável pela área 

da formação da Federação Portuguesa de Voleibol, devidamente reconhecido 

pelos seus pares no domínio técnico. 

A idade dos participantes oscila entre 51 e 59 anos e todos possuem o 

mais elevado nível de certificação concedido no seu país e a frequência de 

inúmeras ações de formação durante a sua carreira. De salientar ainda que 

todos são detentores de formação académica de nível universitário, sendo um 

deles doutorado em Ciências do Desporto e docente universitário e outro 

docente universitário. Ainda, quatro deles alcançaram resultados desportivos 

de elevadíssimo nível, com a obtenção de títulos europeus e mundiais. Todos 

são ou foram treinadores das seleções nacionais dos seus e de outros países, 

são ou foram treinadores de clube ao mais elevado nível nos seus e noutros 

países. Todos são formadores de treinadores nos seus países e realizaram já 

ações de formação noutros países. Finalmente, todos possuem experiência de 

mais dez anos como treinadores de alto nível. 

Aos treinadores participantes foi solicitada a sua concordância na 

realização da entrevista, tendo sido obtido o seu assentimento por escrito, em 

sintonia com o código de ética da Universidade do Porto. Todos foram 
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informados acerca do objeto do estudo, dos seus autores e dos motivos da sua 

efetivação e posterior difusão, tendo sido garantidos a confidencialidade e o 

anonimato. 

 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

 

3.3. Recolha de dados 

 

3.3.1. Justificação do recurso à entrevista 

 A entrevista é um dos métodos mais comuns de recolha de dados nas 

ciências sociais e da saúde (Briggs, 1986) e o método qualitativo mais usual de 

recolha de dados (Braun & Clarke, 2013). Pode definir-se como uma conversa 

profissional (Kvale, 2007), realizada com o objetivo de conseguir que o 

participante fale sobre as suas experiências e perspetivas, para captar a sua 

linguagem e conceitos em relação a um tópico previamente determinado 

(Rubin & Rubin, 1995).  

A entrevista é um ato situado no tempo, social e com história, porque 

entrevistador e entrevistado não esquecem ansiedades, esperanças, 

preconceitos, classes sociais, sexos, raças, idades, passados, emoções, 

sensibilidades e expetativas relacionadas com o futuro (Wengraf, 2001). 

A existência de um guião dá a possibilidade de comparar respostas 

entre os entrevistados (aspeto decisivo nos questionários de resposta fechada) 

e ajuda a manter o foco nos temas relevantes da investigação, aumentando a 

parcimónia e precisão dos meios usados, ao mesmo tempo que a sua 

flexibilidade permite alguma liberdade de atuação ao entrevistador, 

desenvolvendo uma conversa em tons de naturalidade e informalidade que 

contribuem para uma maior abertura do entrevistado (Bogdan & Biklen, 1994; 

Queirós & Lacerda, 2013; Quivy & Campenhoudt, 1998; Ruquoy, 1997; 

Silverman, 2000). 

As vantagens associadas à aplicação das entrevistas situam-se no 

âmbito do grau de profundidade que os elementos recolhidos permitem obter, 

acedendo aos testemunhos e interpretações que evidenciam os quadros de 
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referência dos interlocutores expressos na linguagem e nas categorias mentais 

utilizadas. De igual modo, os entrevistados podem estar a discorrer sobre um 

tema pela primeira vez e, assim, devem refletir sobre as questões para exprimir 

adequadamente a sua perspetiva, facto que transforma a comunicação num 

processo de elaboração do pensamento e não apenas na transmissão de um 

simples dado (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

Enquanto interação, a realização da entrevista requer capacidade de 

observação para ler e interpretar mensagens não verbais, sensibilidade para 

perceber como o lugar e os comportamentos/atitudes podem interferir com o 

que está a ser dito e atenção aos matizes que o seu desenrolar comporta 

(Patton, 2002). 

As entrevistas produzem relatos verbais ou discursos que, embora 

possam levar à compreensão do pensamento do entrevistado, podem 

apresentar discrepâncias entre o que é dito, o que se pensa e o que é feito 

(Anguera, 2001). Do mesmo modo, o produto linguístico obtido pode não ser 

suficiente para aceder ao conhecimento que lhe está subjacente, muitas vezes 

ele é implícito e não verbalizável, ou só imperfeitamente fornece informações 

sobre a prática (Iturra, 1986; Pais, 1996; Ruquoy, 1997). 

 

3.3.2. Entrevista semiestruturada 

A utilização de entrevistas semiestruturadas apresenta as seguintes 

vantagens (Braun & Clarke, 2013; Brinkmann, 2013): (1) fornece dados ricos e 

detalhados sobre experiências e perspetivas individuais; (2) é flexível (porque 

se podem explorar e perguntar questões não planeadas); (3) um reduzido 

número permite obter dados adequados; (4) possibilita tratar temas sensíveis, 

com grupos vulneráveis; e (5) o controlo que o investigador exerce sobre os 

dados obtidos, aumenta a probabilidade da sua utilidade. 

Assim, este tipo de entrevistas parece adaptar-se bem ao tratamento de  

temas em que os participantes falam sobre as suas experiências, na 

exploração da compreensão, percepções ou construção conceptual em que 

existe algum tipo de envolvimento pessoal, ou de assuntos ligados à prática 

(Braun & Clarke, 2013; Brinkmann, 2013; Josselson, 2013). 
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Com a utilização deste tipo de instrumento busca-se atingir o que não é 

visível, ir mais além do que captar o sentido manifesto das palavras (aquele 

que é transmitido pela simples leitura) chegando ao sentido latente, 

compreensão que é obtida na sequência de trabalho sistemático sobre o texto 

(Ruquoy, 1997). 

No nosso estudo, a opção pela utilização da entrevista semiestruturada 

justificou-se por ser o método mais adequado de aceder ao conhecimento 

estratégico dos treinadores de voleibol, para compreender as suas 

representações e valores.  

Este tipo de entrevista pressupõe a elaboração prévia de um guião, sem 

aderir rigidamente a ele, quer no preciso questionamento utilizado, quer na 

ordenação das questões postas (Braun & Clarke, 2013).  

O investigador necessita de ser flexível para dar oportunidade aos 

participantes de discutir aspetos que para eles são importantes e não estão 

expressos no guião (Braun & Clarke, 2013; Côté & Sedgwick, 2003). Os bons 

entrevistadores seguem pontos da conversa não antecipados  e colocam 

questões espontâneas e não planeadas, com o objetivo de captar a 

profundidade e a diversidade das respostas (Braun & Clarke, 2013). Esta 

flexibilidade e abertura de construção requer elevada tolerância para com a 

ambiguidade e a incerteza, bem como confiança no valor último que a análise 

indutiva proporcionará (Patton, 2002).  

Deste modo, o entrevistador desempenha um papel ativo na entrevista, 

construindo em simultâneo o seu significado, pelo que não deve menosprezar-

se o papel do entrevistador, o qual reflete como as suas práticas e valores 

moldam os dados obtidos (Braun & Clarke, 2013; Brinkmann, 2013). Este modo 

de atuação requer o contacto direto, frente e frente, entre o investigador e o 

participante, como modo ideal de recolha dos dados da entrevista (Novick, 

2008).   

Normalmente, o investigador coloca ao participante uma série de 

questões abertas e este responde usando as suas próprias palavras, sendo a  

conversação gravada e, posteriormente, transformada em texto escrito, pronto 
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para análise, através do processo de transcrição  (Braun & Clarke, 2013; 

Josselson, 2013). 

Contudo, o investigador deve estar alerta para o facto de a entrevista ter 

amplas repercussões no entrevistado, suscitando por vezes aspetos sobre os 

quais este antes nunca tinha refletido. Tal facto pode induzir contradições e 

conflitos nas concepções expressas, com o intuito de se ajustarem àquelas que 

julgam ser as preferências do investigador (Hewson & Hewson, 1989). 

Igualmente, os entrevistados não devem ser vistos como sujeitos passivos, 

reagindo apenas às solicitações do entrevistador. Assim, é crucial que este 

atenda ao modo como aqueles dão sentido às questões que lhe são colocadas 

e tentam, eventualmente, exercer algum controlo sobre o desenrolar da 

situação (Foddy, 1996). 

A não estruturação completa da entrevista pode levar o interlocutor, 

expressando-se livremente, a desviar-se do tema a tratar, criando derivações e 

desequilíbrios no tratamento das diferentes questões (Braun & Clarke, 2013). 

Este aspeto pressupõe que o entrevistador seja experiente, de modo a 

rentabilizar a interatividade sem comprometer o assunto a ser investigado 

(Ruquoy, 1997). Quando existem desvios no tratamento dos temas, o 

entrevistador deve reagir como investigador e não de forma pessoal voltando, 

de forma gentil ou firme, ao tópico da conversa, tentando encontrar algo 

relevante no que o entrevistado está a dizer para reconduzir o diálogo na 

direção pretendida ou reformulando/recolocando as questões colocadas (Braun 

& Clarke, 2013; Flood, 2008; Queirós & Lacerda, 2013).  

A entrevista semiestruturada decorreu segundo um guião que pretendeu 

explorar o conhecimento estratégico dos treinadores, focado na preparação 

estratégica-tática de uma competição desportiva, tentando desenvolver, 

contextualizar e aprofundar a informação recebida, para entender os modos, os 

momentos e a fundamentação da sua atuação, com as seguintes finalidades: 

 

(1) delimitar o quadro de referência da expressão do conhecimento estratégico 

do treinador, em que o tempo e a filosofia pessoal se constituem como 

elementos determinantes;  
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(2) entender o processo de integração dos jogadores e dos restantes membros 

da equipa técnica nas tarefas da equipa, aproveitando as características 

particulares de cada um no enquadramento da respetiva participação, 

atribuindo tarefas ajustadas, encontrando formas de comunicação 

individualizadas, buscando níveis maximais de compromisso individual e 

coletivo e definindo espaços de decisão;  

(3) compreender os princípios de atuação estratégica em que o treinador se 

apoia realizar tarefas de previsão, de controlo do processo de treino e da 

gestão da imprevisibilidade competitiva, da surpresa e do risco;  

(4) determinar os aspetos implicados na elaboração do plano de jogo, 

nomeadamente procurando saber qual a importância que lhe é atribuída, como 

é feito o estudo do adversário, como é gerida a relação de forças entre os 

contendores, como são definidos planos alternativos, qual a atuação face ao 

desconhecimento do adversário e como é, posteriormente, feito o 

acompanhamento da situação competitiva e são adotadas medidas táticas; 

(5) perceber como é treinado o plano de jogo, quais as diferenças na estrutura 

da preparação e respetivas implicações estratégicas com o modelo de jogo 

coletivo, com a elaboração do microciclo, das sessões de treino próximas da 

competição, com os exercícios e com os meios auxiliares de preparação 

(vídeo, reuniões, “folhas” de jogo). 

 Cerca de seis meses depois, após a transcrição e o tratamento inicial 

dos dados referentes à primeira entrevista, verificou-se a necessidade de 

expandir o material já recolhido, procurando regressar a questões ou ideias 

que necessitavam de clarificação, maior detalhe ou aprofundamento. Para o 

efeito, foi realizada uma segunda entrevista, comportando algumas questões 

comuns a todos os entrevistados e outras diferenciadas, definidas a partir de 

determinados pontos das mesmas, como meio de ampliar e desenvolver a 

informação recolhida. 

 

3.3.3. Validação da entrevista 

A validação do constructo foi realizada com base na revisão da literatura 

levada a cabo, tendo os estudos empíricos consultados fundamentado o 
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quadro de referência teórico que o instrumento usado (a entrevista 

semiestruturada) pretende estruturar e compreender (Given, 2008). 

A validação de conteúdo foi efetuada, num primeiro momento, através 

da peritagem de três especialistas, doutorados em Ciências do Desporto, com 

experiência na realização de entrevistas (Morrow et al., 2016). Apoiando-se no 

método consensual, eliminando possíveis controvérsias, os peritos deram 

várias sugestões que contribuíram para uma melhor adequação das questões 

constantes no guião da entrevista (Bogdan & Biklen, 1994; Quivy & 

Campenhoudt, 1998; Ruquoy, 1997; Silverman, 2000). 

Num segundo momento, na presença de um dos peritos, foi realizada 

uma entrevista-piloto a um treinador português, com características similares 

às dos treinadores estrangeiros entrevistados (Thomas et al., 2015). Em função 

desta ação, foram introduzidas modificações na estrutura da entrevista, 

simplificando-a, tornando-a mais objetiva, pormenorizada e focada no objeto de 

estudo e no desenvolvimento de cada questão. Este processo possibilitou 

maior riqueza informacional e contextualização das respostas, acrescentando 

autenticidade e significado aos aspetos descritos pelos entrevistados.   

O guião da entrevista foi traduzido para castelhano, italiano e inglês, de 

modo a possibilitar a familiarização prévia do entrevistado com o mesmo e 

facilitar a clarificação de pontos eventualmente menos bem elucidados durante 

a realização da entrevista. A qualidade das traduções foi garantida por ter sido 

realizada por pessoas da mesma nacionalidade das línguas acima 

mencionadas e com domínio da especificidade do tema em estudo. Apenas 

num caso, por impossibilidade de domínio da língua nativa de um participante, 

foi utilizado o inglês no guião e na entrevista. 

Com exceção da realização da entrevista-piloto, todos os procedimentos 

foram utilizados na preparação do guião da segunda entrevista. 

 

3.3.4. Procedimentos de recolha de dados 

O entrevistador deslocou-se aos países dos entrevistados, tendo sido 

encontrado um momento e local conveniente para a realização das entrevistas. 

Estas foram realizadas individualmente, com uma duração que oscilou entre 
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sessenta e nove e oitenta e nove minutos e registadas com um gravador de 

som portátil.  

A segunda entrevista foi realizada presencialmente, em dois casos, 

aproveitando a viagem dos entrevistados a Portugal. As outras duas foram 

feitas via Skype, tendo sido feita uma marcação prévia da data e hora, através 

de correio electrónico. A duração das segundas entrevistas oscilou entre 

dezassete e quarenta e seis minutos. Pelo facto de um dos entrevistados ter 

começado a trabalhar noutro país, não foi possível entrar em contacto com ele 

e efetuar a referida segunda entrevista. 

O entrevistador teve algumas preocupações prévias à realização das 

entrevistas, procurando ser o menos intrusivo possível, evitando situações em 

que os entrevistados se sentissem examinados em relação ao conhecimento 

expresso ou preservando-se de comunicar preferências de qualquer tipo 

(Gess-Newsome & Lederman, 1995).  

Pretendeu-se ainda que as entrevistas decorressem dentro de um clima 

de confiança e discrição. Devido aos conhecimentos linguísticos do 

entrevistador, foi possível realizar as entrevistas na língua materna dos 

entrevistados, com exceção de um caso, em que se utilizou o inglês para 

entrevistar o treinador em questão. 

Os dados demográficos dos participantes foram recolhidos 

imediatamente após a realização das entrevistas.   

 

Antes da realização das entrevistas, os guiões foram apresentados aos 

entrevistados para prévia familiarização, quer acerca dos objetivos do estudo, 

quer sobre as perguntas a serem colocadas. 

Importa igualmente referir que a relação de amizade existente entre o 

investigador e os entrevistados ajudou a criar condições de grande abertura e 

cumplicidade, favorável ao tratamento sem restrições dos temas em estudo. 

Para além deste clima de empatia, foi possível ao investigador acompanhar os 

entrevistados durante algum tempo, durante a estadia efetuada nos seus 

países.  
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Procurou-se que as questões fossem postas na mesma sequência a 

todos os treinadores mas, em algumas situações, a sua ordem foi alterada, 

uma vez que foram feitas novas perguntas em função das respostas dadas 

pelos participantes, de modo a encorajar uma mais aprofundada explanação 

das suas ideias (Irwin et al., 2004). Durante a entrevista, para obter maior 

clarificação das respostas, foi por vezes pedido ao entrevistado maior detalhe 

na sua exposição, através de indicações breves e perguntas de seguimento 

(Patton, 2002). 

Para garantir o anonimato dos participantes e distinguir as várias 

posições individuais, foram atribuídos nomes fictícios aos participantes 

(António, Francisco, Guilherme, Miguel e Rui) e, em todas as afirmações 

relativas aos jogadores, foi usado apenas o género masculino. 

 

3.4. Análise dos dados 

O conteúdo das entrevistas foi inicialmente escutado para garantir a 

familiaridade com o material registado. Os dados recolhidos foram então 

transcritos verbatim e traduzidos para português em textos de 11-14 páginas 

(primeira entrevista) e 3-8 páginas (segunda entrevista), com 1 espaço entre 

linhas. 

As respostas dos entrevistados foram analisadas recorrendo ao 

procedimento da Análise Temática (AT), descrito por Braun e Clarke (2006) e 

Hayes (2000).  

A AT caracteriza-se como uma ferramenta que pode ser usada em 

conjugação com diferentes métodos de investigação qualitativa (Boyatzsis, 

1998), embora Braun e Clarke (2006) a considerem efetivamente como um 

método. Tem como característica fundamental a flexibilidade de utilização 

porque não está ligada a uma determinada posição teórica e epistemológica e, 

por esse motivo, pode aplicar-se em consonância com diferentes perspetivas 

teóricas e epistemológicas e proporciona avaliações ricas e detalhadas, 

embora complexas, dos dados (Braun & Clarke, 2006). 

A  ausência de um quadro teórico pré-existente origina que a AT possa 

ser utilizada como método essencialista ou realista, reportando experiências, 
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significados e a realidade dos participantes (Fereday & Muir-Cochrane, 2006; 

Joffe, 2012; Lupton, 1999).  

Assume-se assim: (1) como método construtivista, ao examinar o modo 

como os acontecimentos, realidades, significados, experiências, se repercutem 

nos sujeitos a partir de uma vasta gama de discursos que opera na sociedade; 

ou (2) como método contextualista, colocado entre os polos do essencialismo e 

do construtivismo, ao reconhecer o modo como os indivíduos constroem 

significados a partir da sua experiência e as formas como o contexto social 

mais abrangente colide com esses significados, enquanto mantêm o foco nos 

aspetos materiais e noutros limites da realidade (Braun & Clarke, 2006; Willig, 

1999). Assim, a AT pode funcionar como um método que permite refletir a 

realidade ou para desfazer/deslindar esta mesma realidade superficial (Braun & 

Clarke, 2006). 

 Em termos concretos, a AT é um método de identificação, análise e 

referenciação de padrões (temas) dentro dos dados. Um tema capta algo 

importante expresso nos dados em relação ao problema investigado, embora a 

sua relevância não esteja dependente de medidas quantificáveis (Joffe, 2012; 

Willig, 2013). Pode, por isso, ser avaliada a sua prevalência em termos de 

espaço ocupado em cada item de dados ou em todo o conjunto dos mesmos 

(Braun & Clarke, 2006). 

Os temas ou padrões podem ser identificados de duas formas na AT: (1) 

indutiva, “bottom-up” (Fereday & Muir-Cochrane, 2006; Frith & Gleeson, 2004), 

em que a codificação dos dados é feita sem referência a categorias pré-

existentes; e (2) teórica ou dedutiva, “top-down”, onde a investigação é 

conduzida pelo interesse teórico do investigador (Boyatzsis, 1998; Hayes, 

1997), que fornece um quadro de categorias a priori. 

Outra decisão importante refere-se ao nível a que os temas são 

identificados (Boyatzsis, 1998; Joffe, 2012; Patton, 2002; Willig, 2013). 

Podem ser evidenciados a um nível semântico, identificando significados 

explícitos ou superficiais dos dados, onde o analista não está a olhar para além 

do que o participante disse ou escreveu, podendo progredir da descrição (os 

dados são organizados e resumidos para mostrar padrões) para a 
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interpretação (teorizando o significado dos dados e implicações mais 

alargadas). Em alternativa, o seu tratamento pode efetuar-se a um nível 

latente, identificando ou examinando as ideias subjacentes, posições e 

conceptualizações – e ideologias – teorizadas como molde ou base dos 

conteúdos semânticos dos dados, numa posição mais ligada ao paradigma 

construtivista (Burr, 1995). 

No nosso estudo, optámos por uma por uma perspetiva “bottom-up” na 

codificação dos dados e a identificação dos temas a um nível latente, passando 

no processo de AT, pelas fases descritas em seguida. 

 

(1) Primeira fase. Procurámos familiarizar-nos com os dados, através da leitura 

repetida dos mesmos, pesquisando significados, padrões, tomando notas, e do 

processo rigoroso de transcrição do discurso verbal (por vezes, também não 

verbal), fase-chave da análise de dados na metodologia qualitativa 

interpretativa (Bird, 2005; Joffe, 2012). Neste momento, foram criados 

significados, em vez de apenas colocar mecanicamente as palavras no papel 

(Lapadat & Lindsay, 1999). 

 

 (2) Segunda fase. Foram definidos os códigos iniciais, com base no juízo 

flexível do investigador, procurando captar características interessantes 

(conteúdo semântico ou latente) dos dados, tendo como critérios de 

referenciação a pertinência para o assunto em estudo e a prevalência da sua 

indicação pelos participantes (Boyatzsis, 1998; Willig, 2013). Assegurámos que 

todos os excertos foram codificados e agrupados em cada código, processo 

que foi feito escrevendo notas, para identificar os vários segmentos de dados. 

Nesta fase, codificámos tantos potenciais temas/padrões quanto possível (em 

função do tempo disponível e porque não se sabia quão interessantes 

poderiam vir a ser depois), os excertos foram codificados de forma inclusiva, 

conservando alguns dos dados circundantes relevantes, para evitar a perda do 

contexto (Bryman, 2001) e categorizados nos vários temas que a eles se 

ajustavam, portanto, codificados mais do que uma vez, quando se achou 

relevante (Joffe, 2012). 
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De acordo com a literatura, este processo de codificação faz parte da 

análise (Miles & Huberman, 1994) ao organizar os dados em grupos 

significativos (Tuckett, 2005) que, contudo, diferem das unidades de análise 

(temas) mais abrangentes. A codificação depende da medida em que a 

definição dos temas seja orientada pelos dados ou pela teoria (no nosso 

estudo, pelos dados), deve desenrolar-se sistematicamente através de todo o 

conjunto de dados, dando toda a atenção a cada item, identificando os aspetos 

interessantes que poderão estar na base da repetição de padrões (temas) em 

todo o conjunto de dados (Joffe, 2012; Willig, 2013).  

 

(3) Terceira fase. Pesquisaram-se os temas, através da análise dos códigos 

definidos e da sua possível combinação para formar um tema abrangente e da 

relação entre códigos, temas e seus diferentes níveis (mais alargados e 

eventuais subtemas). Alguns códigos iniciais formaram temas principais, outros 

constituíram subtemas, outros foram descartados, tendo igualmente alguns 

acabado por não pertencer a nenhum lado, tendo sido perfeitamente aceitável 

criar um tema (temporário) designado por miscelânea que agrupou códigos não 

ajustados aos temas principais. Nada se perdeu nesta fase, ocorrendo aqui a 

análise interpretativa no desenvolvimento dos temas e na construção dos 

argumentos sobre o fenómeno estudado (Boyatzsis, 1998; Joffe, 2012). 

 

(4) Quarta fase. Foram revistos os temas, após a identificação de um conjunto 

de possibilidades, procurando obter o refinamento dos mesmos. Aqui, alguns 

dos candidatos a temas não o foram realmente, enquanto outros se 

agruparam, observando-se os critérios de avaliação das categorias de Patton 

(1990) referentes à sua homogeneidade interna e externa – dentro dos temas, 

os dados devem identificar-se significativamente uns com os outros e, ao 

mesmo tempo, existem distinções claras e identificáveis entre os temas, 

significando que os excertos agrupados em cada um formam um padrão 

coerente. Igualmente foi equacionada a validade dos temas e do mapa 

temático em relação ao conjunto dos dados, sendo codificados quaisquer 
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dados que tenham sido esquecidos, pois a codificação é um processo orgânico 

contínuo (Braun & Clark, 2006; Joffe, 2012; Willig, 2013). 

 

(5) Quinta fase. Foram definidos e atribuídos nomes aos temas, após a 

obtenção de um mapa temático satisfatório dos dados, identificando a sua 

essência e os aspetos captados, de modo que os excertos coligidos fossem 

coerentes e internamente consistentes em cada tema (Braun & Clarke, 2006; 

Joffe, 2012). A elaboração escrita comportou uma análise detalhada, 

identificando a história dentro de cada tema conta e o modo como se ajustou 

ao quadro global. Como parte do refinamento, foi preciso decidir sobre a 

existência de subtemas dentro de cada tema, aspeto útil para estruturar 

aqueles que são particularmente grandes e complexos e demonstrar a 

hierarquia de significados intrínseca ao dados. A forma de testar a consecução 

desta fase foi descrever o propósito e o conteúdo de cada tema num pequeno 

número de frases, de modo que os nomes atribuídos aos temas fossem 

concisos, expressivos, dando imediatamente ao leitor a ideia do que lá consta 

e estando próximos da versão final (Braun & Clarke, 2006; Joffe, 2012; Willig, 

2013). 

 

(6) Sexta (e última) fase. Foi produzido o documento escrito, procurando contar 

a complicada história dos dados, de forma a convencer o leitor do mérito e 

validade da análise efetuada, através de uma descrição concisa, coerente, 

lógica, não repetitiva e interessante, de cada tema, cruzando-os, 

proporcionando evidência suficiente dos temas existentes nos dados com base 

na escolha de excertos que captam o ponto de vista que se pretende 

demonstrar, sem complexidade desnecessária, de forma a que a narrativa 

fosse para além da descrição dos dados, construindo uma argumentação sobre 

o problema investigado.   

 

A AT indutiva resultou na elaboração de 7 temas-chave e respetivos 

subtemas: (1) a filosofia do treinador como base do conhecimento estratégico 

(subtemas – pressupostos para a estruturação do processo de treino, modelo 
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de jogo como elemento estruturante da ação coletiva); (2) o tempo como 

elemento estratégico determinante (subtemas - ambiguidade entre ser recurso 

e constrangimento, o tempo na elaboração do plano estratégico e na 

preparação da equipa); (3) a complementaridade do individual e do coletivo na 

otimização estratégica (subtemas – a moldagem do individual ao coletivo na 

construção da equipa, a individualização, enquanto recurso estratégico de 

otimização do rendimento); (4) graus de liberdade dos jogadores na tomada de 

decisão (subtemas – a influência da personalidade, perícia e sexo, o valor da 

experiência e da capacidade de liderar, a influência da especialização 

funcional, constrangimentos situacionais e o poder do momentum do jogo); (5) 

o empoderamento da equipa técnica como recurso estratégico (subtemas – 

organização do trabalho coletivo, gestão de tarefas em competição); (6) 

contornos da atuação estratégica do treinador (subtemas – entre a previsão e o 

controlo, a confiança como elemento catalisador do controlo, relação entre 

imprevisibilidade e controlo, a gestão da surpresa e do risco); e (7) meios 

auxiliares da atuação estratégica (subtemas – o papel do plano estratégico, 

scouting: cartografar o adversário para “medir” forças e moldar a estratégia, o 

plano alternativo face ao desconhecido, particularidades da preparação 

estratégica no microciclo de competição, o papel do vídeo na implementação 

da estratégia, o lugar e a função das reuniões na implementação da estratégia) 

(Quadro 3). 
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Quadro 3 – Temas e subtemas resultantes do tratamento de dados através da 
Análise Temática. 

TEMAS SUBTEMAS 

1. A filosofia do treinador como 
base do conhecimento 

estratégico 

Pressupostos para a estruturação do processo de treino 
Modelo de jogo como elemento estruturante da ação 
coletiva 

2. O tempo como elemento 
estratégico determinante 

Ambiguidade entre ser recurso e constrangimento 
O tempo na elaboração do plano estratégico e na 
preparação da equipa  

3. A complementaridade do 
individual e do coletivo na 

otimização estratégica 

A moldagem do individual no coletivo na construção da 
equipa 
A individualização, enquanto recurso estratégico de 
otimização do rendimento 

 
4. Graus de liberdade  

dos jogadores na tomada de 
decisão 

A influência da personalidade, perícia e sexo 
O valor da experiência e da capacidade de liderar 
A influência da especialização funcional 
Constrangimentos situacionais e o poder do momentum do 
jogo 

5. O empoderamento  
da equipa técnica como recurso 

estratégico 

Organização do trabalho coletivo 
Gestão de tarefas em competição 

 
6. Contornos da atuação  
estratégica do treinador 

Entre a previsão e o controlo 
A confiança como elemento catalisador do controlo 
Relação entre imprevisibilidade e controlo 
A gestão da surpresa e do risco  

 
 

7. Meios auxiliares  
da atuação estratégica 

O papel do plano estratégico 
Scouting: cartografar o adversário para “medir” forças e 
moldar a estratégia 
O plano alternativo face ao desconhecido 
Particularidades da preparação estratégica no microciclo 
de competição 
O papel do vídeo na implementação da estratégia 
O lugar e a função das reuniões na implementação da 
estratégia 

 

 

3.5. Credibilidade dos dados 

No nosso estudo usamos a designação “credibilidade”, adaptando para 

português a palavra inglesa trustworthiness, como constructo mais apropriado 

ao paradigma interpretativo, por contraposição com os termos fiabilidade e 

validade, expressões mais ligadas ao paradigma positivista e que se referem à 

replicabilidade e precisão de medidas (Lincoln & Guba, 1985; Saldaña, 2011). 

A credibilidade está relacionada com uma atuação metodologicamente 

correta do investigador na recolha e análise dos dados e apresentação dos 

resultados, de forma a apresentar uma história convincente à audiência, 

garantindo aspetos essenciais como a sua honestidade e integridade pessoais 

(Saldaña, 2011). A credibilidade está assim ligada a questões de autenticidade 
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que decorrem da imersão na investigação, procurando entender as perspetivas 

dos outros no contexto, no nível de reflexividade conseguida e na concreta 

obtenção de múltiplos pontos de vista (Gilgun, 2014; Guba & Lincoln, 2005). 

Para garantir a concretização dos pressupostos de credibilidade do 

estudo foram utilizados diferentes procedimentos (Patton, 2002; Sparkes, 1998; 

Strauss & Corbin, 1998): (1) a triangulação; (2) a avaliação contínua por parte 

dos intervenientes (peer debriefing); (3) a verificação realizada pelos 

participantes; e (4) o reconhecimento do papel assumido pelo investigador, 

com base na sua história pessoal, enquanto elemento central na condução do 

estudo. 

 A redução da possibilidade de criação de representações incorretas 

implicou a triangulação dos dados, recorrendo a múltiplas percepções que 

permitiram clarificar e consensualizar os significados obtidos através da 

observação ou interpretação (Stake, 2000; Strauss & Corbin, 1998; Yin, 2003). 

As reuniões periódicas realizadas com a orientadora deste estudo foram 

determinantes na auditoria constante do processo de investigação, levando aos 

ajustamentos necessários no seu percurso.  

Dando corpo a este conjunto de preocupações, no nosso estudo foi 

levada a cabo uma avaliação contínua por parte dos intervenientes, permitindo 

uma análise crítica constante de todo o processo de investigação, 

consubstanciada no questionamento das ideias formuladas, na revisão dos 

procedimentos de investigação, na correção dos documentos elaborados e na 

colocação permanente em discussão de preconceitos pessoais, interpretação 

de dados e metodologias utilizadas (Sparkes, 1998).  

Devido à complexidade do tema estudado, todo este trabalho de 

sistematização dos dados conduziu à construção de significados e 

interpretações baseados no consenso social, os acordos intersubjetivos 

(Schütz, 1972), os quais resultam de processos de contestação e desordem 

(Potrac et al., 2014).  

Com a verificação dos dados pelos participantes procurou-se autenticar 

as entrevistas e assegurar que os dados estivessem completos e 

compreendidos, tendo sido enviados aos entrevistados os documentos com as 



Metodologia 
_____________________________________________________________________ 

 165 

transcrições e encorajando-os a pronunciar-se sobre as mesmas, confirmando-

as e/ou sugerindo-lhes alterações. Todos os entrevistados expressaram a sua 

concordância com os documentos apresentados. 

 A realização das segundas entrevistas, na medida em que permitiu a 

confirmação, clarificação e aprofundamento da informação anteriormente 

obtida, contribuiu para a credibilização da investigação através de um repetido 

processo de reflexão, análise e triangulação de todos os intervenientes no 

estudo. 

No sentido de credibilizar o estudo, dado que nenhuma investigação é 

desenvolvida no vazio social, havendo sempre uma combinação entre os 

dados brutos e as ideias e interpretações do investigador (Charmaz, 2006; 

Pidgeon & Henwood, 1997), importa elucidar o papel deste, enquanto pessoa 

portadora de uma história particular no desenrolar do processo investigativo. 

Ao refletir sobre este posicionamento pessoal, poderão identificar-se 

algumas características com possível impacto na realização do estudo. A 

experiência no âmbito da modalidade (voleibol), enquanto praticante e 

treinador e o nível competitivo (nos planos nacional e internacional) em que foi 

exercida esta última função, são elementos entendidos como positivos na 

compreensão do fenómeno estudado. Contudo, foi igualmente percebida e 

assumida a reduzida experiência no âmbito da investigação, carência que 

conduziu à necessidade de elevado estudo, para o qual contribuiu 

decisivamente a frequência do programa doutoral, com unidades de crédito na 

área da investigação qualitativa, na aquisição de conhecimentos e vivências 

neste domínio. 

 Esta dupla vivência como treinador e investigador nem sempre 

representou um posicionamento pacífico, pela necessidade de despir a veste 

da primeira atividade e adquirir um „olhar‟ diverso, decorrente da segunda 

posição. 
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4.1. A filosofia do treinador como base do conhecimento estratégico 

 

Pressupostos para a estruturação do processo de treino 

No âmbito da preparação estratégica e tática, os treinadores 

entrevistados possibilitam-nos um olhar, ainda que não exaustivo, sobre os 

princípios que orientam a sua intervenção prática, como refere António, que 

entende que o seu trabalho na formação da equipa é o de “coordenar perfis 

individuais muito definidos”, para desenvolver um modelo de jogo sólido, 

quando “cada jogador tem bem desenvolvidas todas as suas competências 

individuais para dar uma resposta óptima nas distintas situações que o 

desempenho do seu papel engloba.” 

O desenvolvimento da equipa deriva da constatação de um problema 

(técnico, tático) que necessita de ser resolvido para melhorar o rendimento 

desportivo mas, em simultâneo, deve envolver um processo desencadeado 

pelo treinador que visa suscitar nos jogadores uma intenção deliberada de o 

resolver, como menciona António: 

“Expõe-se o problema primeiro, evidenciando estatisticamente o que 
nos está a prejudicar. Expõe-se o modelo à equipa, mostrando como 
fazem as equipas que dominam o aspeto a melhorar. Mostramos o 
que fazemos nós. Contrastamos. Procuramos a solução. 
Começamos a treinar.” 
 

Na perspetiva de António, procura-se gerar o envolvimento e a 

responsabilização do jogador: 

“...a sua ativação e o seu compromisso. Procuras que chegue à 
dedução de que necessita de fazer algo, de uma determinada forma. 
Há toda uma arte para que seja ele quem decide que tem que 
modificar algo... estatísticas, vídeos, sessões múltiplas. Quando 
esse jogador compreende que necessita de mudar e sabe em que 
direção quer ir, está do teu lado, és tu quem o ajuda e não ele que 
tem que fazer… este processo é elaborado, mas eu gosto que seja 
assim.” 
 

E complementa, explicando que prefere uma intervenção centrada nos 

jogadores, dirigida à sua compreensão e à comunicação reflexiva: 



Resultados 
_____________________________________________________________________ 

 170 

“Eu gosto de construí-lo assim, com o jogador a assimilar, interiorizar 
o que necessita e porque necessita. Dizer „ataca para ali‟, „serve 
para acolá‟, foi algo que nunca gostei... Com o tempo, encontrei 
fórmulas muito melhores para fazer crescer o jogador... parte das 
decisões que se tomam... mais consciente do seu progresso... a 
forma de comunicação... muito reflexiva... centrada no jogador, mais 
do que na própria equipa...” 
 

António sintetiza a sua filosofia como treinador, na busca de um 

aperfeiçoamento constante, declarando: “não ter medo de assumir mudanças. 

Gosto de mudar. Sou muito reflexivo, gosto de rever continuamente os meus 

princípios e os meus conceitos... não houve um só ano em que não tivesse 

havido mudanças no modelo de jogo, ou no modelo de treino.” 

Na organização do processo de treino da sua equipa, Rui estrutura o 

seu trabalho a partir da consolidação dos aspetos táticos: “O modelo parte da 

padronização, sobretudo dos automatismos do sistema... chamo-lhe 

automatismo tático... quando sentimos que se desenvolve esse automatismo 

tático, o sistema torna-se adaptável...”. Com base neste conceito, pretende que 

os seus jogadores sejam depois capazes de entender e agir de acordo com as 

diferentes configurações que o jogo apresenta: “levo o jogador a fazer certas 

coisas... e, a seguir sim, deixo-lhe a possibilidade de resolver sobre o que 

aprendeu”. Ilustra a sua ideia através de um exemplo relativo ao passador: 

“Com o passador... pensando previamente no que é a equipa e a sua 

organização por rotação, trabalhamo-lo para saber onde deveria passar em 

cada uma das rotações. Depois, tem a possibilidade de escolher de acordo 

com a sua situação, as suas possibilidades. A isto chamo conhecimento da 

situação.” 

Salientando a importância dos diferentes fatores do treino, Francisco 

propõe a evolução do rendimento desportivo com base no seu 

desenvolvimento síncrono e interligado:  

“...Creio que este seja o segredo do treino. Crescer 
proporcionalmente em todos os setores, do ponto de vista físico, 
coordenar o crescimento físico com a qualidade técnica, desenvolver 
temas táticos diversos, desfrutando a qualidade técnica que cresce, 
trabalhar mentalmente no momento em que temos qualidade técnica 
sobre o desenvolvimento, a construção da pontuação do jogo...”. 
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 Concretiza: 

“... não existe uma melhoria tática de um jogador se não há um 
crescimento das suas qualidades técnicas... a qualidade tática de 
um jogador e, consequentemente de uma equipa, cresce no 
momento em que a qualidade técnica permite utilizar diversas 
soluções... num exercício técnico deve haver sempre uma ideia 
tática precisa... no bloco, se peço ao central para se movimentar 
com um passo... devo dar-lhe as condições físicas para o poder 
fazer... na parte física, deve haver uma ligação com o sistema de 
jogo que pretende desenvolver...”. 
 

Dentro desta linha de pensamento, Francisco critica a falta de 

contextualização que observa frequentemente na realização de exercícios de 

treino: “... encontro exercícios técnicos que são belíssimos, coreográficos, 

funcionam muito bem, mas não apresentam ligação direta com o jogo e, 

portanto, são tempo perdido.” 

Desenvolvendo a sua perspetiva, acrescenta as duas vias alternativas 

possíveis para desenvolver os seus jogadores, uma com carácter mais geral, 

outra altamente especializada: 

“... posso tentar trabalhar sobre o jogador universal ou trabalhar 
sobre uma qualidade que o jogador apresenta, mas desenvolvê-la a 
um nível muito, muito alto.” 
 

Francisco considera também essencial o contributo que o treinador pode 

dar para fortalecer o conhecimento que os jogadores devem ter sobre si 

mesmos: “também para os jogadores, a consciência seja um elemento 

fundamental do crescimento. Estar consciente dos nossos pontos fracos, assim 

como dos nossos pontos fortes, e portanto desenvolver certezas, tanto em 

sentido negativo como positivo, é fundamental...” 

O modelo de competição é o elemento que suporta a organização do 

processo de treino de Miguel: “... atender ao jogo, atender à competição, é a 

competição que te dá o que é oportuno fazer, o que não é oportuno fazer.” 

A utilização dos indicadores de rendimento  permite a Miguel aferir 

constantemente o nível de rendimento que a sua equipa exprime, identificar 

eventuais problemas  e orientar o processo de desenvolvimento: 

“...é necessário ter padrões de eficácia abaixo dos quais as escolhas 
que são feitas para construir o modelo de jogo não são apropriadas, 
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não conseguindo ser competitivos... o problema é isolado de forma 
muito precisa... se não tenho princípios sobre os quais se constrói o 
sistema de jogo, tenho muita dificuldade em enquadrar o motivo pelo 
qual alguma coisa não funciona ou, ainda pior, por que alguma coisa 
funciona.” 

 

Modelo de jogo como elemento estruturante da ação coletiva 

Na construção do modelo de jogo, Miguel conjuga os dados fornecidos 

pelos indicadores de rendimento e as características dos jogadores que 

compõem a equipa: “A par destes dados, o tipo de jogador que tenho à 

disposição representa o outro elemento sobre o qual vou construir os princípios 

deste modelo de jogo, deste sistema de jogo.” 

A importância da utilização de indicadores no diagnóstico do rendimento 

da equipa é também sublinhada por António, com base na lógica interna do 

jogo:  

“... o voleibol joga-se fazendo tudo para acabar atacando... o que 
muda é a situação precedente (1) ataque da outra equipa (2) serviço 
da outra equipa, (3) ataque blocado à minha equipa e (4) devolução 
de bola pelo adversário sem ter atacado... qualquer tipo de sistema 
estatístico dá-me a situação em que estamos... as rotações... se 
servimos nós ou o opositor... onde temos quedas de rendimento... 
bloco... complexo... fase... primeiro com números... problemas 
localizados na construção da jogada ou na definição... os jogadores 
implicados... com essa informação, vamos ao vídeo e procuramos 
onde está o problema.” 
 

Tendo subjacente a identidade cultural do seu povo e as características 

de personalidade dos seus jogadores, Guilherme define a partir daí toda a 

organização do processo de preparação desportiva: “... nós pensamos sobre 

quem somos como país... trabalhamos muito bem em conjunto, somos 

bastante criativos e gostamos de atacar. Isto provem de centenas de anos 

atrás, saindo do próprio país... tentamos sempre jogar um jogo espetacular... 

somos bons no ataque.” 

Guilherme põe igualmente em relevo a importância de tomar em 

consideração a personalidade de cada jogador: 

“...temos diferentes personalidades... jogadores que decidem antes... 
jogadores que decidem no momento... jogadores que decidem com 
base no sentir (feeling)... jogadores que decidem com base no 
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pensamento (thinking)... jogadores que decidem com base na 
intuição e nos sentidos, têm que ver ou decidem intuitivamente... 
Cada jogador tem a sua própria chave... É a personalidade do 
jogador que decide se lhe damos ou não muita informação... é 
realmente uma questão individual.” 
 

Igualmente diferem no seu estilo de aprendizagem: 

“...alguns jogadores compreendem-nos, com outros temos que 
colocar linhas visuais... têm que ver ou mostrar-lhes o vídeo, com 
outros temos que colocá-los dentro do campo e fazer-lhes ver e 
sentir as coisas aí... tudo depende da personalidade do jogador e de 
como pode receber a informação na sua cabeça.” 
 

Guilherme define também o esquema conceptual que enquadra a forma 

como desenha a preparação estratégica e tática da sua equipa: 

“... temos uma linha real que começa na estratégia... para um jogo, 
um torneio, depois temos as táticas de que necessitamos para 
ambos. Ao jogar com táticas, é necessário usar diferentes sistemas. 
Se usamos diferentes sistemas, necessitamos de diferentes técnicas 
para aplicar os sistemas. O nível mais elevado é representado pela 
estratégia, o mais baixo é o „físico‟ – para ser capaz de jogar, depois 
temos a técnica, com esta podemos usar um sistema, com o sistema 
podemos aplicar a tática, com a tática chegamos à estratégia.” 

 

4.2.  O tempo como elemento estratégico determinante 

 

Ambiguidade entre ser recurso e constrangimento 

A estratégia global da preparação de uma equipa deve ser coerente e 

estável no tempo, como indica Miguel: “A estratégia de trabalho não muda. 

Pode mudar a estratégia de gestão da equipa durante a competição, mas não 

a estratégia de trabalho... não é influenciada por um dia mau, um dia de 

descanso a mais, um dia em que nada funciona no treino... uma derrota...”  

Este treinador esclarece a importância da estabilidade estratégica: 

“Os objetivos que se atingem com um programa a mais longo prazo 
não se modificam... só podem ser avaliados no termo desse período 
longo... quando se chega a uma manifestação competitiva, a 
estratégia de trabalho deve estar muito estabilizada, muito 
consolidada...” Deve igualmente apoiar-se numa dinâmica 
vencedora: “... a estratégia deve ser obviamente de tendência 
vencedora, de prevalência de sucesso em relação ao insucesso, de 
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outro modo, dever-se-ia modificar a estratégia porque significa que 
não funciona.”  
 

No plano estratégico, o tempo é um recurso quando o treinador tem a 

possibilidade de interferir na transformação do comportamento dos jogadores e 

assume-se como constrangimento quando as suas possibilidades de 

intervenção são reduzidas, situação elucidada por exemplo concreto dado por 

Miguel:  

“Há jogadores que, diante de um bloco duplo, bem posicionado, não 
têm grande confiança a atacar. Se eu, àquele jogador, imponho 
atacar a bola, a percentagem de erros que cometerá elevar-se-á 
muitíssimo. Porquê? Porque aquele tipo de comportamento pedido 
deverá ser fruto de um processo de aprendizagem e deverá ser 
experimentado muitas vezes em competição... São situações que 
não se resolvem no jogo, resolvem-se no treino.” 
 

Com tempo à disposição, o treinador poderá fazer evoluir o rendimento 

dos jogadores, tal como elucida Miguel, tendo como referência a preparação no 

quadro da atividade internacional de seleção nacional: 

“Na atividade internacional temos um período de competição 
importante muito limitado e uma preparação muito longa, onde todos 
os jogos que realizamos servem para chegar lá. Aqui posso pensar 
modificar qualquer coisa no comportamento tático do meu jogador... 
posso também pensar em construir-lhe a segurança técnica que lhe 
permitirá depois chegar num ponto decisivo e usar essa „arma‟...” 
 

Em períodos temporais curtos, as possibilidades de intervenção do 

treinador ficam mais limitadas, situação descrita por Miguel: 

“Numa atividade de campeonato, onde se joga todas as semanas, 
frequentemente não existe tempo para modificar as características 
do jogador, antes nos limitamos a treinar a melhor escolha a fazer.” 

 

As modificações de carácter técnico necessitam de tempo para se 

consolidarem e a verificação da sua aquisição deve ser feita posteriormente na 

competição, como documenta Guilherme: 

“Trabalhamos sempre a tática individual em cada treino, ajudando os 
jogadores a melhorar taticamente usando diferentes recursos 
técnicos... A tática coletiva começa pela aprendizagem dos 
sistemas, à medida que vão sendo usados no jogo passamos a usar 
mais as táticas. Construímos a nossa aprendizagem em ciclos, 
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treinamos 3 semanas e durante outras 3 semanas fazemos jogos 
amigáveis.” 

Os momentos próximos da competição implicam um grande controlo da 

informação transmitida aos jogadores, o que na opinião de Guilherme lhes 

possibilita o melhor rendimento competitivo:  

“nos jogos temos que deixar os jogadores livres mentalmente para 
jogar. Podemos ajudar um bocadinho, mas não demasiado. No 
treino, pode-se mudar muito... deve-se treinar durante um certo 
tempo e depois jogamos, deixando-os livres para ver o que já 
dominam.” 
 

E pormenoriza, dando indicações sobre o modo gere a informação 

próximo de uma competição importante:  

“Temos uma regra – nas duas últimas semanas só repetimos. 
Tecnicamente, não dizemos mais „faz isto‟, porque já não podemos 
mudar. Se queres mudar, tens que fazê-lo antes. Duas semanas 
antes paramos de corrigir o jogador tecnicamente. Taticamente 
continuamos, ajudamo-lo a tomar decisões táticas.” 

 

O pensamento dos treinadores acerca do modelo de jogo evolui e 

aperfeiçoa-se em prazos temporais alargados, em resultado da transformação 

das suas concepções, como salienta Miguel:  

“creio que para um treinador, o modelo de jogo seja fruto de um 
percurso que dura anos, plurianual, porque certos princípios 
consolidam-se no tempo, como no tempo alguns princípios são 
postos em discussão pelos acontecimentos, pelos resultados e, em 
seguida, são modificados com outros aparentemente, naquele 
momento, mais sólidos.” 

 

A assimilação do modelo de jogo por parte da equipa não é um 

processo imediato, evolui no tempo, como evidencia António: “a primeira parte 

da preparação é muito global, é muito para compreender o que nos pede o 

jogo, o que nos pede modelo em cada fase de jogo... logo vem o 

desenvolvimento das peculiaridades, particularidades, debilidades...”, estrutura-

se, passo a passo, ajustando-se no decurso da própria implementação, como 

refere Miguel: “É um elemento prospetivo, que não estabeleço no primeiro dia 

que vou treinar, mas que estabeleço após um ciclo de treino, que me vai 

permitir evidenciar, de forma clara, quais são as competências dos 
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jogadores...”, mas, apesar disto, a celeridade da sua aquisição é um requisito 

essencial, ideia expressa por António: “necessito que o modelo esteja 

estabilizado, os jogadores têm que compreendê-lo, quanto antes melhor.” 

Na construção do modelo de jogo da equipa, António elucida os 

princípios gerais que orientam a sua concretização: “Quando estamos 

aprendendo uma parte do modelo, fazemo-lo sempre começando de forma 

muito global, procurando reproduzir com o jogo real o que queremos obter, 

para compreender/assimilar coletivamente o que queremos... em função das 

exigências de execução... há sessões onde temos trabalhos mais parciais, 

mais localizados, buscando o desenvolvimento técnico que se ligue ao que 

seja necessário, para finalmente o integrar.” 

Explica de forma detalhada os seus conceitos, alternando a aplicação 

dos métodos global e analítico, com transmissão cuidada da informação: 

“...trabalhar cada dia uma coisa, um conceito... de forma mais 
genérica, mais coletiva, ou incidindo mais nas partes, em função do 
nível de desenvolvimento em que nos encontramos... sempre a partir 
desta perspetiva – que complexo e que situação concreta é a que 
temos que melhorar.” 

 

A ambiguidade que o tempo evidencia enquanto recurso ou 

constrangimento também se denota na participação dos treinadores no 

processo de recolha de informação sobre os adversários, garantindo a  

estabilidade e a consistência dos mesmos, para que exista fiabilidade temporal 

dos dados e estes sirvam como barómetro da evolução do rendimento da 

equipa, como explica Miguel:  

“...é estável. Temos esta estrutura de recolha, também por que serve 
para monitorizar no tempo o valor da equipa. Não podemos mudar o 
método de recolha porque, depois, os dados são influenciados por 
isto e, em consequência, não se pode construir o andamento. Para 
nós é importante ver o que sucede no tempo...” 
 

Na preparação do jogo, dada a grande variabilidade de rendimento que 

pode existir no decorrer da época, o melhor conhecimento sobre o adversário 

só será obtido se os dados recolhidos forem atuais, retratando com veracidade 

o valor da equipa no momento em que vai realizar-se o confronto, aspeto 

esclarecido por Guilherme “Há uma grande diferença nas equipas entre o início 
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da época, se esta começa em maio, junho ou setembro...” e por Francisco: 

“...os 7 jogos mais recentes...” 

A participação dos jogadores na elaboração do plano depende do tempo 

existente para a sua realização, como demonstra Guilherme: “Duas ou três 

semanas antes, começam a ver os vídeos, mas sem a nossa presença. Veem 

por eles próprios e dizem-me o que pensam necessitar de treinar e como 

pensam que o plano de jogo deverá ser, mais ou menos... Depois, discutem em 

conjunto o que pensam ser em geral, não em cada rotação, aquilo que 

necessitam – mais serviços „ali‟, ataque „acolá‟.” 

Em função do tempo disponível, a dinâmica participativa dos jogadores 

na elaboração do plano para um jogo decisivo é reforçada por António:  

“... adversário importante em jogo decisivo... estudávamo-lo com 
muita anterioridade, utilizando então também os jogadores... o mais 
veterano no bloco, tinha montagens de vídeo do passador 
adversário... Participou o staff, participaram os jogadores mais 
comprometidos e com mais conhecimento, tomamos algumas 
decisões, vamos fazendo pequenas reuniões com vídeo antes do 
treino... Se há tempo, previamente a isto, fazemos reuniões parciais 
por funções.”  

 

O tempo na elaboração do plano estratégico e na preparação da equipa 

Na opinião de António, os conteúdos táticos que a equipa procura 

integrar no seu modelo de jogo devem imediatamente ser utilizados na 

competição: 

“... se temos que incorporar algo, ainda que não seja necessário hoje 
mas sim num campeonato daqui a 2 meses, tentar que se faça já no 
jogo desde o princípio... só no jogo se pode aprender.” 

 

Sempre que existe mais tempo disponível para preparar a equipa tendo 

em vista a participação numa determinada competição, António pronuncia-se 

favoravelmente sobre a integração imediata no processo de treino de 

conteúdos táticos relacionados com os adversários que vão defrontar: “Porque 

temos tempo, estamos sempre a treinar em relação à forma como queremos 

jogar com esse adversário, temos sempre a sua referência.”  

A mesma ideia é reiterada por Guilherme, dando exemplos concretos:  
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“... tentamos construir treinos, geralmente 4 semanas antes... já 

com alguns pontos relativos aos jogos... Se jogarmos contra a 

Rússia ou Azerbeijão, necessitamos de bolas altas para treinar o 

nosso bloco e defesa... contra equipas asiáticas, necessitamos de 

jogo rápido. Devemos já preparar e trabalhar estas situações.”  

 

Ou tendo em vista a participação numa competição internacional 

importante:   

 “... vamos jogar o campeonato europeu tendo na poule como 
adversários Alemanha, Espanha e Turquia. Observamos os jogos 
destas equipas e já vamos treinando pequenas coisas de que vamos 
necessitar nesses jogos... treinamos, no último mês, as nossas 
coisas, mas não digo aos jogadores „isto é para a Espanha‟... os 
jogadores vão fazendo sempre coisas que já treinaram, nunca 
coisas novas. Ao construirmos um plano tático, já treinaram tudo o 
que é necessário.”  
 

No quadro de participação numa competição semanal, Francisco 

descreve como desenvolve a sua estratégia de preparação do jogo, realçando 

em particular a comunicação da informação sobre o adversário (transmitida 

desde o início da semana), a utilização do vídeo e o envolvimento dos 

jogadores, tendo em conta o posto específico que ocupam dentro da equipa:  

“Durante a semana, fazemos diversas situações de vídeo... 
pequenas conversas onde lemos as estatísticas dos nossos jogos 
anteriores... faço um vídeo com os recebedores sobre as qualidades 
dos servidores em suspensão adversários. Faço um vídeo com os 
centrais e os opostos para ver o sistema de bloco da equipa 
adversária. Os passadores estão sempre presentes.”  
 

Em idêntica situação de disputa de uma competição semanal, Guilherme 

planeia a estrutura do treino com base na observação antecipada do 

adversário, deixando para a parte final da semana a informação a transmitir 

sobre o mesmo à equipa: “Vejo o vídeo antes da semana começar. No treino, 

começamos já a trabalhar situações mas não digo à equipa.” Continua a dar 

prioridade ao desenvolvimento dos processos individuais e coletivos da própria 

equipa: “No clube, temos 3 dias (segunda, terça, quarta, duas vezes por dia) 

onde só treinamos as nossas coisas. Temos um dia livre. Só na parte final 
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começo a preocupar-me com o adversário e dar essa informação aos 

jogadores. Na sexta, treinamos um pouco as coisas para o jogo, não 

demasiado... sábado de manhã, damos a folha e mostramos o vídeo, não 

antes...”. E apresenta as razões que fundamentam esta opção: 

“Prefiro que os jogadores joguem o seu próprio sistema, tenham 
confiança no que fazem... quero a energia da equipa para o jogo, 
sentir a pressão do jogo só no sábado, não durante a semana. 
Durante a semana, quero-os focados no treino, tornando-se mais 
fortes, melhorando, na técnica, na tática, no sistema, e não falamos 
sobre o jogo. Divertimo-nos.” 
  

Um dos treinadores entrevistados (Guilherme) refere que o momento 

adequado para elaborar o plano de jogo é no dia anterior à sua realização, 

porque este facto permite maior concentração sobre o adversário: “... Ao 

começarmos a trabalhar na noite anterior, saberei tudo e conservo-o na minha 

cabeça. O mesmo se passa com o meu staff...” e a influência de possíveis 

fatores perturbadores será minimizada: 

“O staff vai recolhendo dados e no dia anterior ao jogo, ou dois dias 
antes, começamos a preparar o plano de jogo... nunca sabemos 
quem pode estar lesionado, isto pode mudar tudo... na noite anterior, 
é o plano de jogo... o que mostrar à equipa, que vídeo, que parte... 
qual é a estratégia... existem demasiadas mudanças de jogadores, 
substituições... novos jogadores que aparecem, nunca se sabe 
exatamente o que vai suceder...” 
 

Quando as limitações temporais modificam as possibilidades de 

preparação da equipa, os treinadores podem recorrer a procedimentos 

diferentes dos habituais aproveitando analogias entre os jogos que se vão 

sucedendo, como explica Francisco:  

“no momento em que há pouco tempo à disposição... jogo do 
campeonato ao domingo e da taça à quarta, viagens, regresso... 
pouco tempo para colher dados, o sistema que uso e me agrada é 
encontrar nos jogos feitos precedentemente as situações que se 
podem repetir no jogo seguinte ou aquelas que se devem modificar 
em relação à qualidade dos jogadores que encontramos no jogo 
sucessivo – usar um jogo para preparar o seguinte.”  
 

E exemplifica: 
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“... este verão com a seleção, com jogos concentrados em 3 dias 
sucessivos... com viagens e deslocações muito longas... mas 
também adaptação ao fuso horário, com poucas possibilidades de 
trabalhar, treinar, não permite preparar o jogo do ponto de vista do 
treino das situações competitivas... utilizei sempre cada jogo como 
fase de preparação para o jogo seguinte, procurando a capacidade 
de desenvolver nos vários jogos adaptações às dificuldades 
propostas pelo adversário e usá-las para resolver problemas do jogo 
seguinte.”  
 

Em circunstâncias de forte constrangimento temporal, podem mesmo 

ser modificados alguns dos procedimentos habituais de preparação dos jogos, 

como refere António: “Num torneio, onde jogas todos os dias, em que temos 

que apresentar apenas um vídeo e já está, fazíamo-lo desta maneira...” ou 

também como esclarece Rui: “Se não temos tempo, também usamos a folha do 

Datavolley, mas eu gosto de ver o jogo, fazer a folha e dar essa informação 

aos jogadores...”. 

Os meios (folha de jogo, sistema de comunicação) usualmente utilizados 

pelos treinadores na preparação dos jogos devem ser estáveis no tempo e 

objeto de treino para permitir a adaptação rápida dos jogadores aos mesmos e 

garantir a sua eficácia, sobretudo quando são usados em competição, 

momento de grande pressão temporal, como destaca Francisco: 

“... também a leitura de uma folha de competição requer o seu tempo 
de adaptação... embora os treinadores façam todos a sua folha de 
competição, embora as análises sejam mais ou menos as mesmas, 
a comunicação do treinador com a equipa... de tipo verbal também 
com os termos técnicos, como designamos uma situação de 
número... uma situação de defesa, de recepção, deslocamento, 
requer tempo. A comunicação é uma parte muito importante, é a que 
te permite de reduzir o tempo. Basta um código para que todos 
saibam „isto corresponde a uma posição de defesa, a um movimento 
da recepção, a uma posição de bloco, a uma opção de bloco‟.” 
  

Francisco descreve o tempo que normalmente dedica a esta construção 

do sistema de comunicação com a equipa: 

“Creio que isto se constrói lentamente... geralmente eu uso os 
primeiros cinco, seis jogos para construir uma relação, uma 
comunicação verbal e escrita com a equipa.”  
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Ademais, o plano estratégico/tático apresenta um carácter singular, 

idiossincrático, vale apenas para aquele “tempo” e circunstâncias perfeitamente 

únicos e deve ser avaliado durante o próprio jogo, tal como menciona 

Francisco: “Direi que no fim do jogo é demasiado tarde. A possibilidade é 

avaliar o plano durante o jogo... após o jogo, podem fazer-se avaliações que 

servirão para os jogos seguintes.” 

Quando uma equipa defronta sucessivamente o mesmo adversário, a 

ligação do plano às circunstâncias temporais únicas do confronto é 

demonstrada pelos ajustamentos que sofre o plano inicial, enriquecendo-se 

com novos detalhes, como esclarece Guilherme: “ jogamos 6 vezes contra a 

Itália... novo jogo, nova folha... „que notas tomaram da última vez?‟... o que 

funcionou, o que não funcionou... tentamos sempre aprender com o que se 

passou anteriormente.” 

Na mesma situação, em que se defronta várias vezes o mesmo 

adversário, Miguel diz que, no primeiro jogo, a estratégia pode ser inexistente: 

“... não é por motivos táticos que não uso a estratégia, é porque não existe 

ainda a estratégia...” e como a estratégia se vai refinando em consequência da 

aprendizagem e da reflexão:  

“...a estratégia nasce durante o caminho (strada facendo). Se faço 
quatro jogos tendo depois um quinto jogo decisivo... os princípios do 
sistema de jogo serão salvaguardados, mas a estratégia... não terei 
uma estratégia detalhada, começarei a ter um ou dois detalhes, 
verificarei se os detalhes funcionam, aumentarei o número de 
detalhes... no quinto, aumentarão ainda os detalhes.. nesta 
progressão recolherei indicações que me permitirão fazer escolhas 
para usar em momentos particulares do set... a estratégia modifica-
se... não se trata de esconder a estratégia... cada jogo feito contra 
determinado adversário traz a experiência vivida, conducente a uma 
estratégia diferente que nasce do jogo precedente.”  
 

Miguel reforça esta ideia de especificidade do plano: “...o que eu faço é 

arquivá-lo e retomo-o apenas exclusivamente se me volto a encontrar com a 

equipa... o plano é tendencialmente específico para aquela equipa... as 

estratégias particulares definidas contra aquela equipa...” e da forma como o 

recupera e a subsequente evolução que ocorrerá: “... pedirei ao meu scout para 

refazer a observação do jogo... avalio a análise tática do que eu e eles fizemos 
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e faço o confronto com o estudo precedente para ver que coisa mudou o 

treinador de modo a que as coisas se tenham desenrolado diversamente... e 

dali surge um outro plano de ação, diferente.” 

 

4.3. A complementaridade do individual e do coletivo na otimização 

estratégica 

 

A moldagem do individual ao coletivo na construção da equipa 

Os treinadores entrevistados manifestam o seu pensamento estratégico 

no modo como procuram ganhar os jogadores para a causa coletiva, sentindo-

a como coisa sua, e enquadram e transformam um grupo de indivíduos numa 

equipa, como documenta Francisco: “... do grupo se deve passar à construção 

da equipa...”.   

E elucida as diferenças:  

“... o primeiro é composto de indivíduos que podem ter os mesmos 
objetivos, estão juntos, gostam de voleibol... dentro do seu 
profissionalismo, têm cambiantes que apontam na mesma direção... 
a equipa é feita de funções, de posições... construídas entre o 
treinador e o jogador... que o jogador sinta por si próprio, que lhe 
assenta bem, como quando vai à loja comprar roupa...” 
 

Respeitar cada jogador no seu modo de ser e agir constitui fator 

preponderante de adesão ao trabalho de equipa, tal como António realça, 

afirmando a necessidade de ajustar as características individuais às funções 

coletivas de jogo: “O modelo de jogo baseia-se em coordenar perfis individuais 

muito definidos, tentando que esses perfis individuais potenciem, projetem as 

qualidades de cada jogador, os quais geram as prestações distintas das 

funções principais, criando um equilíbrio nas necessidades que a equipa terá 

para produzir o rendimento que lhe vai ser pedido.” 

 O treinador deve favorecer o ajustamento individual deliberado, 

consciente e responsável do jogador ao sistema de jogo que preconiza para a 

equipa, como explica Francisco: “... o treinador deve construir a função do 

próprio jogador e inseri-lo dentro do sistema de jogo... deve ser um sistema de 
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jogo aceite porque senão, depois, cria tensões, fricções, no momento em que 

existe a pressão do jogo.”  

Como forma de promover a integração individual no coletivo, os 

treinadores colocam determinadas exigências de comportamento aos 

jogadores. Por exemplo, António refere a necessidade de um envolvimento do 

jogador no trabalho da equipa: “quero um jogador comprometido, muito 

comprometido, consigo próprio, com o seu rendimento pessoal, mas também 

com a equipa, o que significa comprometer-se a cumprir o seu papel dentro do 

modelo de jogo.” 

Francisco incentiva a participação consciente dos atletas: “Creio que, 

para os jogadores, a consciência seja um elemento fundamental do 

crescimento... Estar consciente dos nossos pontos fracos, assim como dos 

nossos pontos fortes... é fundamental para poder afrontar, também do ponto de 

vista mental, as dificuldades de um jogo.” 

Este treinador (Francisco) desenvolve esta ideia a partir da diferença 

entre os conceitos de autoritarismo (conduz a um comportamento de 

obediência por parte dos atletas) e autoridade (conferida pela competência que 

manifesta e pela adesão que suscita nos jogadores): 

“... se o jogador partilha, sabe, conhece porque faz determinada 
coisa... existe algo ao nível pessoal... se faz porque é obrigado a 
fazer, falta sempre aquela parte emocional que pode modificar a 
execução de um fundamental... se partilhas o que deve ser feito, 
tens ideias precisas sobre a tua função, então será sempre a cem, 
cento e dez por cento... aquela pequena diferença que faz de um 
block-out um bloco ponto.” 
 

Como forma de favorecer a participação ativa dos jogadores, António 

refere a construção de um referencial comum como meio auxiliar na 

preparação dos jogos: “O que se lhes criou foi um padrão de análise, que foram 

aprendendo... já compreendem que em determinadas situações nós opomos, 

no nosso modelo, determinadas propostas táticas.” 
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A individualização, enquanto recurso estratégico de otimização do 

rendimento 

Francisco realça a importância da individualização: “o princípio da 

individualidade vale tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da 

própria presença em campo” e Guilherme afirma mesmo: “Cada jogador tem a 

sua chave”. 

Igualmente, Guilherme identifica perfis individuais, com base no sistema 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI):  

“Através do sistema MBTI, há jogadores que decidem antes, há 
jogadores que decidem no momento. Há jogadores que decidem 
com base no sentir (feeling), há jogadores que decidem com base no 
pensamento (thinking), há jogadores que decidem com base na 
intuição e nos sentidos, têm que ver ou decidem intuitivamente.” 
 

Guilherme indica formas de atuação individualizadas: “Tens que deixar 

livres alguns jogadores, tens que ajudar outros jogadores com a estrutura. Não 

deves tocar em alguns jogadores. Alguns jogadores recebem indicações no 

momento, explicando o que têm que fazer.” 

Do ponto de vista da comunicação, Guilherme utiliza diferentes  

estratégias:  

“É a personalidade do jogador que determina se lhe damos ou não 
muita informação... a minha comunicação dirige-se exatamente à 
personalidade. Se me dirijo a uma pessoa que gosta de estrutura, 
que gosta de pensar, eu falo com ela usando uma linguagem de 
„pensar‟. Se tenho um „sensitivo‟, digo-lhe „ok, vamos, bom, sente as 
pessoas, joga‟, tento estimular mais o sentir. O „pensador‟ não quer 
saber do „sentir‟, „o que é sentir? Não sei‟. Temos que precisar a 
informação, esta gente gosta da definição da informação, mas o 
„sensitivo‟ não gosta de definição, quer é jogar.” 
 

Também em competição, as indicações dadas aos jogadores são 

individualizadas em função da sua personalidade, tal como elucida Guilherme: 

“... temos que saber quem são os diferentes tipos de pessoas - os 
que se divertem a jogar, „vamos lá jogar, é um bom dia hoje‟, só 
temos que os motivar para que sintam bem para jogar... os que 
necessitam de estrutura, „lembra-te, serve para ali‟, „observa, bloca 
acolá‟, repetimos o plano; os sonhadores, necessitam de focar-se, 
concentrar-se... temos que os trazer de volta e focá-los (concentrá-
los)... precisamos de lhes fazer ver o que se está a passar... têm o 
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seu próprio plano, querem ser os donos, querem assumir a 
estratégia, querem controlar.” 

 

Francisco também considera as características individuais dos atletas na 

gestão da informação: “...existem sempre as situações das individualidades, 

quem pode gerir ou prefere ter mais informações, quem é melhor que conheça 

bem uma situação ou duas e que, no momento, possa ser ajudado no 

específico.” 

Guilherme afirma em síntese:  

“...tudo depende da personalidade do jogador e de como pode 
receber a informação na sua cabeça. Deve-se saber realmente que 
tipos de jogadores temos e como usamos a informação em função 
de cada um.” 

 

Como estratégia de envolvimento dos atletas na preparação do jogo, 

estes são chamados a realizar tarefas autónomas de observação sem a 

presença da equipa técnica. António esclarece: “Fazemos edições de vídeos 

com as ações acumuladas da outra equipa e os jogadores vão já 

desenvolvendo a informação prévia.” Posteriormente, apresentam as 

conclusões a que chegaram: “...nas reuniões parciais prévias ao plano de jogo, 

são os jogadores que já vêm dizer „estudei o passador contrário e em tal 

rotação tende a jogar assim, o atacante central faz mais isto que aquilo‟.” 

Guilherme recorre a situações semelhantes: “uma ou duas semanas 

antes de jogarmos o campeonato europeu, a equipa vê os vídeos sem o staff e 

elabora o seu próprio plano... dizem-me o que pensam necessitar de treinar e 

como pensam que o plano de jogo deverá ser... discutem em conjunto aquilo 

que necessitam...”. Explica o motivo desta atuação:  

“...têm que fazer parte do jogo, da tática. Se não acreditarem na 
tática, não farão bem.” 
 

Os treinadores fomentam igualmente a participação crítica reflexiva dos 

jogadores na avaliação das competições, particularmente na situação em que 

se defronta o mesmo adversário repetidas vezes, como indica Guilherme: 

“... jogamos 6 vezes contra a Itália, fazemos 6 papéis... os jogadores 
têm os planos dos jogos anteriores... tomam notas. Eu pergunto-lhes 
„que notas tomaram da última vez?‟... o que funcionou, o que não 
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funcionou... após o jogo, „olha para o plano, escreve o que pensas 
no teu próprio diário do jogo‟. Se jogarmos outra vez contra o mesmo 
adversário, peço-lhes para ler as suas notas. Tentamos sempre 
aprender com o que se passou anteriormente.” 

 

Em concomitância, os treinadores utilizam os jogadores mais experientes 

como recurso estratégico para influenciar os outros membros da equipa e 

beneficiar o coletivo. Esta opção é documentada por Francisco:  

 “a ajuda dos jogadores mais experientes é seguramente uma 
vantagem nos termos da comunicação. A transferência direta do 
treinador ao campo passa através de um jogador que tem, grosso 
modo, a mesma visão, que tem a experiência para fazer de ponto de 
triagem da informação e isto ajuda muito.” 
 

Francisco expõe o valor que atribui à situação: “Eu, quando tenho a 

possibilidade de o fazer, faço-o de bom grado.” Dá um exemplo concreto: “Tem 

sido assim com „x‟, quando chegou tornou-se o ponto de referência, não só em 

jogo, mas também no treino, para todos os outros... jogadores com grande 

experiência, com carisma...” e explica porquê: “às vezes, existem situações em 

que é difícil entrar na cabeça do jogador, então um triângulo com um jogador 

experiente que viveu as mesmas dificuldades ajuda muito.” 

António corrobora a importância do papel de referência assumido pelos 

jogadores mais experientes: “Os mais jovens têm o modelo do mais veterano – 

veem que compreende, sabe analisar, discriminar e organizar a informação e 

também sabe quais são as respostas óptimas dentro do nosso modelo de jogo 

para as circunstâncias que se nos estão apresentando...” 

A especialização funcional dos jogadores pode ser estrategicamente 

utilizada em tarefas de observação dos adversários, em tomadas de decisão no 

decorrer da competição e na comunicação que se estabelece durante a mesma, 

como aponta Guilherme, propondo aos jogadores tarefas específicas de 

observação: “Os passadores observam o bloco adversário, os centrais 

observam o passador, o líbero observa todos os serviços, os atacantes 

observam o sistema determinando onde podem colocar o amorti, rematar... 

todos estão a observar a sua parte.”   

António elucida o caso específico de um jogador:  
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“o blocador central é quem governa a organização do bloco, quem 
ajuda e quem não ajuda, se a prioridade é dada a um lado, se é 
sistema de „leitura‟ ou „compromisso‟. É o „capitão‟ do bloco... com 
quem nós comunicamos diretamente a informação que recebemos... 
tem margem, conforme compreende melhor o modelo, para indicar a 
resposta coletiva.” 
 

Em competição, os jogadores podem interferir ativamente no 

reajustamento do plano, como indica António: “...assumem a responsabilidade 

de avaliar e contrastar o plano com o que faz o adversário...” 

António explica a opção de incentivar a participação dos seus jogadores 

nas decisões táticas: “... não tenho muita confiança na minha capacidade de 

organizar a informação e retificar o plano...” Face a esta limitação, indica como 

procede:  

“... não peço a nenhum jogador que esteja à altura da minha análise 
global... procuro postos específicos que tenham uma 
responsabilidade especial sobre a ação que se analisa... procuro 
que assumam responsabilidades parciais de uma adaptação eficaz 
às mudanças que o opositor fará no jogo... partilhamos uma forma 
simples de interpretar a ação do contrário... os códigos de entrada e 
saída, a interpretação do jogo e a resposta... podem tomar decisões 
em função das modificações que se produzem no adversário, para 
além da minha própria capacidade de análise e poder transmitir 
isso.” 
 

E resume os objetivos que pretende atingir com este tipo de 

procedimento: 

“... procuro cooperação na análise, mais ajuda, mais 
responsabilidade dos jogadores no plano de jogo.” 
 

Podem existir situações de conflito entre o que é pedido na execução do 

plano e/ou na organização coletiva da equipa e aquilo que o jogador sente 

mais confiança, mais comodidade, em fazer, como identifica António: “... 

acontece que alguns jogadores se sentem mais cómodos nalgum tipo de 

decisões e esse não encaixa bem na ideia coletiva de jogo”. Indica a origem do 

problema: “não recebo essa informação ou, por vezes, recebo-a muito tarde... 

não consegui uma fluidez de comunicação nestes casos”. Define a forma de o 

solucionar: 
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“Sou partidário, se o jogador ou a equipa estão numa situação difícil, 
com falta de confiança, que joguem na sua zona de conforto, em vez 
de adaptado ao adversário... procurar a zona de segurança, mas 
necessito de adaptar o jogo geral de toda a gente...” 
 

E exemplifica, apresentando uma situação: 

“Interessa-nos servir uma bola cruzada sobre a cabeça do primeiro 
tempo para cortar o seu ângulo de entrada. Quem serve está 
instável. Peço que sirva para a sua zona prioritária. Vale na mesma, 
mas organizaria o bloco de forma distinta. Se o jogador decide fazer 
isto e não conta comigo, o bloco está organizado numa previsão de 
algo que não se vai produzir.” 
 

4.4. Graus de liberdade dos jogadores na tomada de decisão 

 

A influência da personalidade, perícia e sexo 

Nesta área difusa de partilha de responsabilidades e tomadas de 

decisão entre treinador e jogadores, as margens de liberdade de ambos 

parecem expressar-se em função de aspetos essenciais ligados às 

características da personalidade dos jogadores, como indica Guilherme: 

“... tens que saber a quem dás ou não liberdade. Alguns jogadores 
necessitam de liberdade para jogar bem, outros não são bons com a 
liberdade, não a querem, gostam de estrutura. Para mim, este é o 
truque.” 
 

Especifica como organiza a comunicação com jogadores que preferem 

receber a informação: “Um jogador necessita de estrutura „passa para ali‟, ele 

agradece... gosta de estrutura para jogar bem.” 

E com jogadores que gostam de decidir pela sua própria cabeça:  

“necessitam de liberdade, fazemo-los jogar como crianças „diverte-te 
a jogar‟. Temos que treiná-los divertindo-os... os jogadores que 
gostam de tomar decisões por si próprios, são bastante teimosos... 
Se eu disser „tens que passar para ali‟, não vai passar para ali 
porque alguém lhe disse „vai-te... treinador‟. Se lhe disseres „viste o 
blocador mais baixo?‟, é melhor do que lhe dizer o que fazer. Deixá-
lo ver claramente, coaching by seeing, o que está a acontecer para 
tomar as decisões.” 
 

Miguel manifesta o seu apreço pelos jogadores capazes de assumir e 

justificar as decisões que tomam: “Agrada-me um jogador que assume riscos, 
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um jogador audaz, que afronta as escolhas... que provavelmente de improviso 

concebe a ideia de fazer uma coisa, mas quando a faz sabe porque a faz. Não 

me agrada o jogador que aposta.” 

Agrada-lhe que o jogador seja autónomo, responsável, que não decide à 

sorte: 

“Este é o jogador que me agrada, capaz de escolher de forma 
autónoma, mas sabendo claramente porque o faz, existe uma linha 
interna. Não gosto dos jogadores que decidem ao acaso, estes são 
os que deitam tudo por terra sem uma estratégia.” 
 

Igualmente Francisco manifesta a importância de ter em conta as 

características psicológicas individuais dos jogadores, condicionando-os mais 

ou menos ou proporcionando-lhes maiores margens de escolha: 

“Existem jogadores que podem receber situações de trabalho que os 
levam a perder momentaneamente as suas seguranças, 
readquirindo-as depois. Existem jogadores que, se perdem as suas 
seguranças, ficam no „abismo‟ imediatamente.”  

 

 Salta à evidência outro aspeto que parece desempenhar um papel 

importantíssimo na limitação ou amplificação da capacidade decisória do 

jogador – as possibilidades individuais de tratamento da informação - 

pretendendo-se que os jogadores estejam libertos para ler o jogo e encontrar 

as respostas táticas mais adequadas às diferentes situações, como refere 

Francisco: “... quanto menos pensamentos o jogador tem na cabeça, mais fácil 

será para ele jogar o jogo.” Guilherme menciona igualmente a importância do 

jogador ter um número reduzido de possibilidades de ação: “Ter quatro opções 

é realmente difícil para o jogador... tentamos, em qualquer posição, ter 

somente duas opções.. significa que as outras opções possíveis são 

assumidas por outro jogador, o que obriga a confiar no outro jogador para 

assumir essa parte.”  

Dentro do mesmo tema, Rui indica: “Procuro limitar a quantidade de 

atividades ou movimentos que pode chegar a ter cada jogador de acordo com 

as suas possibilidades.” No caso concreto do blocador central, este treinador 

define: “...não dar ao central como opção as três possibilidades, dá-se-lhe 

como opção uma ou outra, sempre, não as três.” 
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Miguel reforça igualmente esta ideia de redução das opções táticas do 

jogador como forma de aumentar a sua eficácia e compreensão do jogo: “... 

quando a equipa adversária apresenta esta situação... joga com estas duas 

oportunidades, duas opções... utilizo muito este conceito para ajudar o jogador, 

para o habituar a compreender o que faz o adversário.” 

O conhecimento de determinadas particularidades do jogador influencia 

o modo como Miguel se lhe dirige, constrangendo-o ou libertando-o, por 

exemplo, em momentos importantes do jogo: “Um jogador que não está 

habituado a bater forte com o bloco e a defesa bem posicionados... pedir-lhe-ei 

para o fazer, no treino... vou ler a sua capacidade de adaptação, com a 

intenção de levá-lo a assumir riscos. Se o expõe a um certo número de erros, 

não será uma coisa a pedir-lhe num momento decisivo do set.”. E complementa 

a sua ideia: “... é difícil forçar o jogador a fazer uma coisa que não sente sua.” 

As margens de decisão conferidas aos jogadores podem igualmente ser 

influenciadas por implicações técnicas e táticas decorrentes do próprio jogo, 

que requerem a definição por parte do treinador de amplitudes diferenciadas de 

liberdade de ação e decisão, como Guilherme refere: “Se temos diferentes 

jogadores, têm técnicas de movimento, temos jogadores que são melhores 

esquerda-direita e, por isso, no sistema, damos liberdade ao jogador de acordo 

com as suas características.” 

Miguel dá um exemplo concreto da gestão das características técnicas 

individuais dos jogadores: 

“...um sistema de recepção é construído com competências 
específicas... o atacante recebedor da primeira linha tem a liberdade 
de depois fazer a corrida para atacar... deve estar menos implicado 
na recepção, mas alguns recebedores têm o desejo de assumir 
muito espaço... para serem muito eficazes na recepção... a presença 
de um jogador demasiado próximo aumentará o número de erros 
cometidos na zona de conflito... é necessário fazer escolhas 
precisas e uma delas é mesmo deixar-lhe margens... dou-lhe 
competências específicas, „a tua bola é aquela ali‟, mas na procura 
de movimento e espaço de competência deixo-lhe um pouquinho 
mais de margem.” 
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O valor da experiência e da capacidade de liderar 

A experiência é uma das características individuais do jogador que lhe 

pode conferir mais espaço decisório, como refere António: “Os mais jovens têm 

o modelo do mais veterano – veem que compreende, sabe analisar, discriminar 

e organizar a informação.. sabe quais são as respostas ótimas dentro do nosso 

modelo de jogo para as circunstâncias que se nos estão apresentando... não 

dependendo do treinador para tomar a decisão.”  

Guilherme exemplifica como pode tirar partido do contributo de um 

jogador experiente, blocador central, no decurso do jogo: “...Começámos com 

uma estratégia de x sobre y. Após o terceiro set, eu disse-lhe para jogar à sua 

vontade „agora já sabes, joga de acordo com o que sentires, toma as tuas 

próprias decisões‟.” 

Em conjugação com a experiência, a capacidade de liderança que 

alguns jogadores possuem pode ser um aspeto determinante na dinâmica 

coletiva, como elucida Guilherme: “...se tens bons líderes na equipa, esta pode 

tomar as suas próprias decisões... se a equipa está dividida na liderança, o 

treinador tem de ser o líder”. 

A fase da carreira desportiva que o jogador atravessa influencia a 

margem decisória que possui, devendo aumentar gradualmente na opinião de 

Miguel: 

“O jogador pré-júnior tendencialmente tem necessidade de ser 
guiado em muitas situações de jogo, não todas... é necessário dar 
indicações muito precisas e fazer-lhe compreender quais são as 
suas margens de adaptação... pretende-se que seja eficaz, nas 
margens de adaptação que lhe são concedidas aceita-se a hipótese 
de cometer erros, de execução ou de escolha... No jogador júnior, 
concede-se liberdade de ação e esta deve ser sustentada também 
por uma certa eficácia. Não se concede liberdade de ação se esta se 
traduz num número excessivo de erros.” 
 

Para chegar a ter a liberdade máximo como jogador adulto: 

“...vê situações a partir da perspetiva do campo um pouco diferentes 
daquelas que nós conseguimos ver na análise do vídeo e através da 
gestão direta do jogo... fundamental dar-lhes indicações em termos 
de máxima, muito poucas, muito precisas, no quadro das quais a 
capacidade de adaptação e a liberdade de adaptação sejam 
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salvaguardadas... o jogador deve ter uma liberdade de ação 
absolutamente no sistema de jogo.” 

 

Guilherme constata que podem existir diferenças entre o voleibol 

masculino e o feminino, relativamente à capacidade de tratamento da 

informação: “...com os homens agora, podemos dar mais informação, são 

melhores taticamente, de forma que intervenho mais do que na equipa 

feminina...” 

 

A influência da especialização funcional 

Dentro das várias situações de jogo e tendo em consideração o posto 

específico que os jogadores ocupam em campo, os treinadores atribuem-lhes 

determinadas responsabilidades e capacidade de decisão, situação explicada 

por Francisco: 

“... o passador, nas situações de sideout na construção dos 
esquemas de ataque, terá um mínimo de autonomia para 
movimentar-se dentro daquele que é o sistema de bloco da equipa 
adversária e da qualidade dos nossos atacantes nas várias 
rotações...”  
 

“os centrais têm a responsabilidade de gerir a linha de bloco no 
enquadramento do sistema ou das situações propostas pelo 
passador adversário...”  
 

“o líbero é o responsável pela linha de recepção, mas também pela 
linha de defesa, dentro das características individualizadas aos 
atacantes e servidores adversários.” 
 

António define maior liberdade de decisão ao passador, mas no quadro 

da organização coletiva da equipa: “...entendo a liberdade no passador... 

coloco-lhe uma partitura com notas que soam melhor que outras... mas pode 

interpretar com uma margem alta...”.  

E explica o contexto tático em que este jogador atua:  

“... quando o bloco está organizado desta forma, se queres jogar 
com o central, procura primeiro soluções deste tipo. Se queres jogar 
com os pontas, utiliza o primeiro tempo desta forma com este ponta 
e desta forma com o outro. Ou, se o emparelhamento do bloco é 
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este, a sua debilidade está aqui... se o emparelhamento é outro, o 
seu ponto forte ou a debilidade são outros, então usa esta opção...”. 
 

A amplitude da margem decisória do passador é assim sintetizada por 

António: 

“... ao não ter só uma resposta, não está limitado na sua criatividade, 
mas está sujeito, não ao improviso, não ao instinto, mas sim a uma 
informação sistemática...”. 

 

Constrangimentos situacionais e o poder do momentum do jogo 

Na opinião de António, as margens de liberdade de ação dos jogadores 

está drasticamente reduzida em situações que necessitam de grande 

organização coletiva:  

“... esse conceito de liberdade está muito limitado na defesa de 
segunda linha ou na recepção...” 
 

E justifica a sua posição: 

“Há situações onde impera o conceito de técnica coletiva. O nosso 
sistema procura uma sincronização total que a concepção de 
movimento mais íntima com o dispositivo coletivo, quando alguém 
toma decisões livremente, de antecipar-se, coisas assim, não 
funciona. Então, não entendo a liberdade nessas fases do jogo...”.  
 

A fase de jogo interfere com o grau de liberdade que os treinadores 

conferem à equipa, exercendo mais controlo na fase de serviço (também 

designado por complexo II), ideia demonstrada por Guilherme:  

“O sideout é mais livre... existe mais criatividade dos jogadores, por 
isso deixamo-los um pouco... o complexo II é uma coisa de 
organização de equipa, o sideout é mais criatividade individual do 
passador e dos atacantes. Existe mais liberdade no sideout e mais 
estrutura no complexo II...”  
 

Esta ideia é reforçada por Francisco, defendendo maior liberdade na 

fase de recepção: “deve existir um mínimo acrescido de elasticidade na 

construção.” 

O decurso do jogo pode influenciar o modo como os treinadores gerem 

as indicações táticas sobre a execução do serviço, dando mais ou menos 
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liberdade ao jogador servidor em função do que está a acontecer no momento, 

situação que Francisco denomina de “barómetro da pressão”:  

“Quando se tem dificuldade em concretizar a primeira bola 
„cambiopalla/sideout‟, quando não há continuidade da primeira bola, 
tudo se transfere para a linha do serviço... a pressão não 
desaparece magicamente, mantém-se... por isto, agrada-me deixar 
frequentemente, sobretudo aos servidores em suspensão, a 
liberdade de decidir...”. 
 

Guilherme define este tema com mais detalhe: 

“A fase serviço, bloco, defesa é um esforço coletivo, de modo que 
todos têm que estar ligados... Tudo está relacionado... É tudo bem 
estrito e disciplinado e depois podemos construir variações... No 
passe e no ataque, há mais criatividade, mais liberdade individual. 
Os meus jogadores querem essa liberdade para decidirem eles 
próprios. No sideout, damos mais liberdade à equipa.” 
 

Miguel reconhece a importância estratégica dos vários momentos do set: 

“o andamento do set sugere a atuação da estratégia. Podemos ter fase inicial, 

fase central e final do set... três momentos diversos onde se joga com um 

comportamento, uma psicologia completamente diversa.”  

Igualmente Miguel se refere à influência da situação do marcador no 

comportamento estratégico do treinador: “...quando estamos a jogar ponto a 

ponto, não ponho em discussão os nossos pontos de força, quando estamos 

numa situação de grande vantagem, não coloco em discussão os nossos 

pontos de força, mas em situação de grande desvantagem, coloco em 

discussão os nossos pontos de força, apenas no caso de não estarem a 

funcionar, se o adversário tomou as contra-medidas. Como os ponho em 

discussão? Provavelmente substituindo o jogador.” 

Miguel salienta a importância, em termos de andamento do marcador e 

do efeito psicológico sobre o adversário, das escolhas táticas particulares 

construídas para o final dos sets: 

“...na fase final do set... são aqueles aspetos que surpreendem o 
adversário e dão-te claramente aquela pequena vantagem, 
provavelmente a necessária, para fechar o set ou aproximar-se na 
pontuação, colocando pressão ao nível mental sobre o adversário.” 
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Em desvantagem no marcador, Guilherme prefere manter o que estava 

planeado e retrata a relação entre o serviço e a recepção, para ilustrar o grau 

de pressão existente no jogo: “... mantemos o plano. „Fiquem calmos‟, 

„acreditem no plano traçado‟ e continuem a trabalhar da mesma maneira‟. Não 

pomos mais pressão, mais riscos... o voleibol é um jogo de serviço e recepção, 

sempre. A única coisa em que podemos por pressão é no serviço. Se tiveres 

pressão sobre a tua recepção, é difícil pressionar com o serviço, o jogo está 

sempre mentalmente na recepção do serviço... prefiro continuar taticamente 

servindo „ali‟, blocando „lá‟, defesa „aqui‟. Tentamos continuar com o plano.” 

Existem igualmente situações táticas muito particulares que obrigam os 

jogadores a terem menor amplitude de decisão, como exemplifica Miguel: “... 

quando temos à frente um atacante, nas situações de equilíbrio da pontuação, 

que tem como ponto de força o ataque na diagonal... o central, naquele 

momento, tem pouca margem, no sentido de fazer um determinado tipo de 

ação para depois blocar a diagonal deste atacante... neste caso temos pouca 

margem de adaptação.” 

Por vezes, as indicações dadas pelos treinadores aos jogadores devem 

comportar um comportamento muito disciplinado e estrito destes últimos, 

situação explicada por Francisco: 

“Durante o jogo, existem momentos em que a informação deve ser 
aquela „fecha a paralela‟... O problema não se refere só a um 
jogador... cada informação torna-se um risco para toda a equipa... 
Se a informação é „fecha a paralela‟ e a bola passa, perdi não só o 
jogador de zona 4, mas também o líbero.” 

 

 O momento competitivo, caracterizado pela elevada pressão temporal 

com implicações de caráter psicológico nos jogadores, requer processos claros 

de comunicação através de códigos, como elucida Francisco: 

“Como os tempos são muito poucos, as informações devem ser 
claras, com um sistema de comunicação com siglas, que podem ser 
para o bloco – „neutro‟, „acompanhar‟, „s3‟, „s4‟, „s2‟ – situações que 
devem ser prontamente recebidas e que se constroem primeiro no 
treino, para transportar depois para o jogo.”  

 

A forma de condução da equipa em competição é reforçada por 

Guilherme: “...no jogo, não existe tempo para democracia...”. Mas fundamenta 
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os fatores em que se baseia para aplicar este conceito: “...entrevistei todos os 

meus jogadores... eles precisam que o treinador defina a estratégia e seja 

capaz de a modificar...”. Clarifica que o poder de decisão dado ao treinador 

resulta de uma construção conjunta entre aquele e a equipa:  

“...se decidimos que aquele é um sistema bom para nós, vamos 
treiná-lo... existem discussões no treino... mas se decidimos que é 
para „fechar a linha‟, então „fecha-se a linha‟ e não se muda. E existe 
uma pessoa que pode mudar a estratégia – o treinador... Confiança, 
respeito e também a liderança da equipa, porque um treinador 
procura dar à equipa aquilo que ela necessita...”. 

 

Em determinadas situações, por exemplo, o confronto com uma equipa 

desconhecida, os jogadores captam informação no desenrolar do jogo e podem 

tomar decisões em conformidade, ideia reiterada por António: “se não 

conhecemos o adversário, apoiamo-nos nos próprios jogadores que estão 

captando a informação e transmitindo-a e aí a equipa pode tomar decisões 

coletivas.”. Igualmente Guilherme assinala: “No primeiro set, os jogadores 

decidem as suas coisas.” 

Numa perspetiva mais geral, no quadro da construção do modelo de 

jogo, a liberdade de ação do jogador é condicionada pela estrutura coletiva 

existente, como explica António: “...a organização coletiva é muito, muito 

sistematizada... Onde está a liberdade? No momento de fazer a interpretação... 

a equipa compreende porque blocamos com uma ajuda e damos prioridade a 

um lado, quando pode ser interessante jogar com um sistema de ataque aberto 

ou com um sistema de ataque concentrado, quando os jogadores interpretam 

isto, então gerem o que o jogo está a pedir.” 

O espaço criativo do jogador de voleibol estará no momento de tomar 

decisões, em função da leitura que faz da situação de jogo e apoiando-se nas 

suas capacidades devidamente aperfeiçoadas no treino, como explica 

Francisco: 

“... no voleibol, os tempos são muito estreitos... a criatividade é a 
capacidade de utilizar as qualidades técnicas no momento certo... a 
capacidade de encontrar a decisão, a solução que funciona nos 
tempos mais breves possíveis... encontrar soluções diversas... para 
a fazer, deve ter à disposição tantas informações de tipo prático, de 
exercícios técnicos, desenvolvidos no terreno.” 
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A ação impensada dos jogadores não colhe a adesão dos treinadores, 

como explicita António: “Não estou no grupo de treinadores que diz „bate na 

bola como tu vejas‟ ou „passa a bola para onde queiras‟. Gosto que a equipa 

possua uma consciência colectiva das decisões que toma de forma individual... 

Não pode ser uma resposta que não tenha sentido.” Igualmente Rui não 

aprecia uma decisão descontextualizada de um jogador: “Para mim, não se 

pode deixar ao livre arbítrio, à liberdade absoluta do jogador „agora saltas‟, 

quem salta, „agora não saltas‟.“ 

 

4.5. O empoderamento da equipa técnica como recurso estratégico 

 

Organização do trabalho coletivo 

Na fase de elaboração do plano, a organização e divisão de tarefas é 

perfeitamente documentada por António: “O meu staff tem a recolha de 

informação perfeitamente organizada e dá-ma bem codificada e ordenada.” 

Mesmo em circunstâncias que implicam ter um menor número de 

elementos na composição da equipa técnica, a ideia de unidade e identificação 

é manifestada por Rui através da expressão “Somos poucos, somos três „para 

o mundo‟.”  

Francisco esclarece o processo partilhado de tomada de decisão:  

“O todo é posto em conjunto, discutido, são analisados os aspetos 
que dão referências mais precisas e que podem ser mais facilmente 
utilizáveis no trabalho da semana e, depois, no fim, retiram-se os 
pontos para procurar soluções a utilizar durante o jogo nas 2 fases 
específicas, break e sideout .” 
 

A participação de todos no esforço coletivo é igualmente bem 

documentada por António: “Ao que se ocupa do instrumento informático peço-

lhe „filtros‟. Quando há jogos seguidos, o staff trabalha toda a noite. Eu levanto-

me às 4.30, 5 h da manhã. Recolhia os filtros e começava a ver. Outro 

elemento do staff ia tomando decisões e colocava-as na ficha que tínhamos 

que apresentar aos jogadores.”  
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Guilherme demonstra o reconhecimento pela importância do trabalho 

conjunto da equipa técnica: “O staff trabalha sempre em conjunto, incluindo o 

treinador principal.”. Mas reforça o papel que atribui à sua interpretação 

pessoal subjetiva no tratamento dos dados:  

“...eu quero seguir o processo.” Se o scouting me dá tudo „aqui está, 
é isto‟, eu não estou dentro. Tenho que ver... necessito saber de 
onde proveem os dados.”  
 

Miguel sente necessidade de combinar uma dimensão mais objetiva da 

observação com outra mais subjetiva, interpretativa, na análise dos dados: “... 

temos quatro canais: dois mais objetivos, o scout e a gravação em vídeo, dois 

mais subjetivos, um ligado à minha visão, à minha interpretação dos dados e 

outro ligado à interpretação do jogo dos meus colaboradores... com isto se 

entra na fase de partilha...” 

Documentando uma forma de trabalhar verdadeiramente ativa e 

participada, Guilherme expõe-se a um processo crítico de avaliação por parte 

da sua equipa técnica: “O que fazemos no staff, temos uma avaliação em que 

os outros elementos me dizem o que faço bem ou mal. Temos sempre uma 

reunião no final da época, mas também após cada fase... para começar, 

pergunto-lhes o que fiz bem ou mal.” 

 

Gestão de tarefas em competição 

Não obstante, em competição, existe uma estrutura comunicacional com 

definição prévia de tarefas e funções entre jogadores e treinadores, explicitada 

desta forma por Francisco: “A comunicação do meu segundo, que segue a 

construção do passador adversário, é feita diretamente com o central. Este 

comunica horizontalmente com os seus companheiros diretos e verticalmente 

com a defesa, tal como com cada um dos jogadores na rede.”. Esclarece 

igualmente a tarefa do terceiro treinador: “...ocupa-se de situações mais 

estritamente individuais, referidas à fase de contra-ataque e de serviço, direção 

e características dos atacantes nas bolas altas, em particular no contra-ataque, 

mas também nas situações de recepção negativa.” 

E documenta melhor a estratégia de comunicação do treinador principal:  
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“...no sideout, falo diretamente com o passador sobre as escolhas 
táticas. Se surgem situações ligadas a problemas individuais, falo 
diretamente com o jogador, no momento em que tenho essa 
possibilidade, num tempo, num tempo técnico, numa mudança de 
campo. Sobre as situações da recepção e da defesa, falo com o 
líbero no momento em que este sai...” 
 

As tarefas da equipa técnica ajustam-se à dimensão adaptativa 

constante necessária em competição. Para Francisco, o objetivo da recolha de 

informação é: “...verificar se a informação dada se mantém válida, ou seja, se o 

adversário faz adaptações e modifica o que foi por nós avaliado e preparado.” 

Tanto quanto possível, mesmo em situações de grande pressão 

temporal, a equipa técnica confronta a informação recolhida, como indica 

Francisco: “... reunimos frequentemente a informação, trocamos impressões e 

tentamos, com a ajuda dos colaboradores externos que veem o jogo do lado 

curto, chegar à sensação exata do que estamos a fazer e se devemos 

modificar alguma situação.” 

Por sua vez, Guilherme elucida a sua estratégia de trabalho, sobre as 

atribuições do segundo treinador: “Na maior parte do tempo, o meu treinador 

adjunto ajuda os centrais. O central senta-se ao lado dele... trabalha com o 

bloco e a defesa... está sempre focado na equipa adversária, no passador 

adversário...”. Explica quais são as suas tarefas principais: “Eu falo „coach‟ 

sempre com o passador... Coloco o passador de lado, porque precisamos de 

ter uma relação muito próxima sobre a estratégia e a tática. Eu trabalho muito 

no complexo I e decido um pouco sobre o serviço, porque estou em pé e o 

serviço está ligado com o bloco...”. 

António elucida a estratégia de gestão da informação durante a 

competição: “...temos sistematizado quem recolhe informação das distintas 

fases de jogo... vão-me dando instruções, umas por rádio, outras do banco... 

No banco, o meu segundo treinador é quem dirige o serviço e avalia o sideout 

da equipa adversária...”. Dá um exemplo prático concreto: “...diz-me para tentar 

um serviço curto porque o central aqui parece que se distrai, então damos uma 

instrução com códigos ao blocador central para organizar o bloco, atendendo 

ao que se pretende fazer com o serviço...”. Sempre que é possível, a 
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informação é analisada em conjunto: “... fazemos ajustamentos nos tempos 

mortos, há um intercâmbio de informação e pode haver necessidade de fazer 

uma modificação do plano... quando há um tempo morto ou uma mudança de 

campo pode haver um intercâmbio mais aberto.” 

 

4.6. Contornos da atuação estratégica do treinador 

 

Entre a previsão e o controlo  

Os treinadores começam a desenvolver o conceito de previsão através 

de uma reflexão aprofundada sobre os elementos que podem estar na base da 

construção do modelo de jogo da própria equipa, como demonstra Guilherme: 

“Eu construo o modelo a partir de uma base cultural... primeiro olhamos para 

ver onde estamos... devemos treinar o que é bom na nossa cultura e depois 

ajustar-se a coisas novas...”. 

Na construção do modelo de jogo, as ideias dos treinadores devem 

saber aproveitar às características dos jogadores que têm à sua disposição, 

como demonstra Rui: “é preciso fazer um diagnóstico da situação e a partir 

desse diagnóstico que se baseia especificamente na capacidade dos 

jogadores, faço um planeamento particular”; reforça Francisco: “tento construir 

um modelo que seja um „fato‟ ajustado para estes jogadores” e reitera 

Guilherme: “olhamos para os jogadores e pensamos como vão adaptar-se a 

estas ideias”. 

Sobre este tema, Miguel reconhece a importância da presença estável 

dos jogadores para implementar o modelo de jogo que idealiza: 

“Outra coisa que incide um pouco na modificação do modelo de jogo 
são os jogadores que se têm à disposição... quando a estrutura é um 
pouco mais estável pode-se cultivar o modelo, o conceito de jogo e 
desenvolvê-lo. Quando o contexto muda frequentemente... a 
incidência da mudança de jogadores é muito mais forte... é muito 
provável que se deva modificar a filosofia de jogo.” 
 

 O pensamento dos treinadores assume uma dimensão mais prospetiva 

quando se procura prever o modo de jogar dos adversários para estruturar a 

organização da própria equipa. Esta situação é elucidada por Guilherme: 
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“Construímos uma filosofia de jogo, como queremos jogar... 
Observamos os jogos olímpicos, campeonatos do mundo e tentamos 
imaginar como será o jogo em 2016, como jogarão as outras 
equipas e como teremos nós que jogar para vencer os outros 
países.”  
 

Duma forma mais específica, António menciona a implicação que 

determinadas características do adversário podem ter na organização do jogo 

da própria equipa: “Quando construímos o sistema de ataque, procurámos ver 

como predominantemente se organizam defensivamente as equipas contrárias, 

quando construímos o sistema de defesa, vemos como se organizam no 

ataque.” 

A equipa deverá atingir determinados níveis de rendimento para 

conseguir alcançar os objetivos competitivos que se propõe obter, ideia bem 

expressa por António: “...a quantidade de rendimento que é necessário para 

jogar ao nível que aspiramos...”. Constata-se igualmente a importância que o 

modelo competitivo assume como referência na definição do modelo de jogo da 

equipa, como refere Miguel: “o modo de construir o modelo de jogo é atender 

ao jogo, atender à competição, é a competição que te dá o que é oportuno 

fazer, o que não é oportuno fazer.” 

A definição e quantificação de indicadores de rendimento assume um 

papel muito importante no esforço de previsão do rendimento futuro da equipa, 

tal como indica Miguel: 

“Para simplificar a interpretação da competição escolhi os meus 
indicadores... para dar uma entidade ao sistema de jogo e 
compreender quanto funciona são: a eficácia do sistema de 
recepção, do primeiro ataque de sideout e o número de contra-
ataques em percentagem relativa às defesas efetuadas... é 
necessário ter padrões de eficácia abaixo dos quais as escolhas que 
são feitas para construir o modelo de jogo não são apropriadas, não 
conseguindo ser competitivos.” 
 

As características do modelo de jogo a desenvolver pela equipa têm 

repercussões determinantes no seu modelo de preparação porque lhe servem 

previsão e orientação, conceito manifestado por Miguel: 

“Por um lado, os princípios imprescindíveis, do outro, a qualidade 
dos jogadores que temos à disposição, o conjunto das duas coisas 
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permite construir uma série de regras, sobre as quais depois será 
construído todo o sistema de treino... a definição do modelo de jogo 
é o primeiro aspeto, o primeiro passo, o primeiro elemento 
importante”. 
 

O papel da previsão assume grande relevância, com implicações no 

processo de recolha da informação, quando existe tempo para preparar uma 

competição que se avalia como decisiva, aspeto salientado por António: 

“Quando previa ter um adversário importante em jogo decisivo, recolhíamos 

muito mais informação, estudávamo-lo com muita anterioridade...”  

Sob o ângulo estratégico, os treinadores controlam (determinam, 

influenciam) o comportamento dos jogadores e das equipas procurando 

desenvolver bases organizativas coletivas e individuais consistentes, como 

demonstra António:  

“devemos aproveitar todas as formas para construir um modelo 
muito sólido. E construí-lo é difícil, porque não só é decidir 
coletivamente como se vai jogar, um modelo sólido só se constrói 
quando cada jogador tem bem desenvolvidas todas as suas 
competências individuais para dar uma resposta ótima nas distintas 
situações que o desempenho do seu papel engloba.” 
 

 Guilherme esclarece o modo como concebe e exerce o controlo sobre a 

equipa:  

“... existem treinadores que controlam tudo, como eu... a diferença é 
que eu controlo as „fronteiras‟. Eu controlo aqui e ali, no meio são 
livres de fazer o que querem... não podem ultrapassar os limites... é 
uma ilusão de que podem decidir as coisas por eles próprios, 
mantendo-se dentro dos limites...” 
 

Na definição do modelo, o controlo é exercido pelos treinadores na 

estruturação de inúmeros detalhes, situação igualmente elucidada por António: 

“a organização coletiva é muito, muito sistematizada. Conforme evoluí como 

treinador, houve muito mais sistematização.”  

Com base na definição do modelo de jogo, os treinadores procuram 

assim construir um processo de treino coerente, consistente e sistemático, que 

confira identidade à equipa, ideia expressa por Francisco: 

“Creio que este seja o segredo do treino. Crescer proporcionalmente 
em todos os setores, do ponto de vista físico, coordenar o 
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crescimento físico com a qualidade técnica, desenvolver temas 
táticos diversos, desfrutando a qualidade técnica que cresce, 
trabalhar mentalmente no momento em que temos qualidade técnica 
sobre o desenvolvimento, a construção da pontuação do jogo.” 
 

 A ideia de controlo na direção de um processo coerente de treino é 

realçada por Miguel: “Na minha opinião, o treino melhora as capacidades da 

minha equipa...” e reforçada por Guilherme: “Começamos sempre com os 

sistemas que treinamos e estes são estritos, de forma que todos saibam qual é 

o seu papel...” e acrescenta, marcando uma linha orientadora: “nunca 

treinamos uma técnica não ajustada ou não utilizável no sistema que usamos, 

nunca usamos um sistema que não serve para as nossas táticas.” 

Do mesmo modo, Miguel identifica os pontos-chave que lhe servem de 

controlo e orientação na organização do processo de treino: “Por um lado, os 

princípios imprescindíveis, do outro, a qualidade dos jogadores que temos à 

disposição, o conjunto das duas coisas permite construir uma série de regras, 

sobre as quais depois será construído todo o sistema de treino.”  

Os treinadores utilizam indicadores de rendimento objetivos para 

controlar  a preparação desportiva da sua equipa, como demonstra Miguel: 

“A construção do modelo de jogo surge por comparação com os 
indicadores de rendimento (eficácia do sistema de recepção, eficácia 
do primeiro ataque de sideout, número de contra-ataques em 
relação à percentagem de defesas efetuadas) que a equipa 
apresenta...”  
 

E fundamenta a sua opinião: “É necessário ter padrões de eficácia, 

abaixo dos quais o modelo de jogo e as escolhas que são feitas para o 

construir não são as mais apropriadas, não conseguindo ser competitivos.”  

Também Francisco afirma: “Os números servem-me para individualizar 

quais são os pontos de crescimento ou de impasse em determinados 

fundamentais.” 

De igual modo, António salienta a importância de atender a 

determinados indicadores de rendimento: 

“...o voleibol joga-se fazendo tudo para acabar atacando... o que 
muda é a situação precedente – (1) após a outra equipa nos ter 
atacado, (2) após o serviço da outra equipa, (3) após a minha equipa 
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ter sido blocada e (4) se a equipa nos devolve a bola sem ter 
atacado... qualquer tipo de sistema estatístico que se use, necessita 
de dar-me a situação em que estamos... nas distintas rotações, e se 
estamos em fase de serviço ou em fase de serviço do opositor... 
detetamos onde temos quedas de rendimento, em que bloco, que 
complexo, em que fase, em que rotação se produzem quedas de 
rendimento.” 
 

O controlo exercido pelos treinadores verifica-se na utilização em 

competição de processos que desenvolvem repetidamente no treino, como 

menciona Guilherme: “(só usa nos jogos coisas treinadas?) Sim. Nunca coisas 

novas em jogo. Se isto acontece, é um erro do treinador e não do jogador... 

não acredito em não usar o que está afinado e é bom, recorrendo a coisas que 

não estamos habituados a fazer.” 

 

A confiança como elemento catalisador do controlo  

Guilherme evidencia o controlo induzido pela confiança construída no 

treino, estabelecendo uma relação estreita entre aspetos de índole psicológica 

e tática:  

“A coisa mais importante para os jogadores é a confiança. Se o 
jogador tem confiança pode usar técnicas e táticas. Isto é aprendido 
no treino, repetindo coisas e sentindo-se bem, a confiança nasce 
aplicando o seu sistema contra as boas equipas...” 
 

A aplicação de recursos treinados e nos quais se confia é reforçada por 

Francisco: 

“A solidez obtém-se no momento em que estas coisas são 
construídas no treino, não pode ser só no jogo. A reação ao jogo 
será tanto mais positiva quanto forem positivos os desenvolvimentos 
das situações técnicas e táticas no treino...”  
 

E complementa: “a capacidade e disciplina na execução de esquemas 

do tipo tático mantêm a equipa ligada ao jogo do ponto de vista coletivo.” 

Os treinadores evidenciam o controlo sobre a preparação da sua equipa 

através do conhecimento que têm sobre ela, aspeto a partir do qual se parte 

para a tentativa de influenciar e condicionar o comportamento dos adversários, 

como refere Francisco: 
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“... primeiro é necessário conhecer muito bem a própria equipa. 
Depois, conhecem-se os adversários... se eu sei como a minha 
equipa pode reagir em determinadas situações, não terei problema 
de nenhum género em defrontar uma equipa que não conheço, de 
fazer face a uma substituição de um jogador que nunca vi, porque 
encontrarei situações de adaptação que podem ser de tipo geral ou 
de tipo específico, conhecidas pela minha equipa.” 
 

O conhecimento da própria equipa passa pela avaliação do rendimento 

individual dos jogadores, comparando o seu desempenho no treino e na 

competição, como explica Francisco: “... existem jogadores que no treino são 

fenómenos, no jogo sentem a pressão e tornam-se „coelhos‟... isto é o que o 

jogo faz emergir, não a imprevisibilidade do adversário, mas sim a dos teus 

jogadores...”. Complementa elucidando também uma possível aumento do 

rendimento do jogador em competição: “... existem jogadores competitivos que 

dão o melhor de si, mais do que no treino...”. 

Quando a equipa se ajusta desproporcionadamente ao adversário, 

esquecendo os seus equilíbrios, importa regressar a maiores níveis de controlo 

(segurança) do próprio jogo, ao seu  “porto de abrigo”, como assinala Rui: “se 

nos adaptamos num primeiro momento à forma de jogar do adversário e 

perdemos a objetividade do nosso sistema, podemos vir a perder. Sempre que 

temos dificuldade, voltamos ao sistema base, sempre.” 

António põe em relevo a importância do modelo de jogo como elemento 

central de controlo do equilíbrio da equipa: “Eu gosto de ter um ponto de 

encontro que é o modelo de jogo. Se estamos perdidos no jogo, voltamos ao 

nosso ponto de encontro que é a nossa forma standard aprendida de jogo.” 

António, quando sente que a equipa está a perder fluência no seu jogo, 

reitera importância de regressar às formas mais confortáveis de atuação, para 

voltar a ganhar confiança nos próprios recursos, ainda que perdendo 

capacidade de ajustamento ao adversário:  

“se estamos perdendo o controlo, não me refiro ao marcador... os 
jogadores começam a desconcentrar-se, começa a haver 
descoordenação... o que fazemos é procurar as zonas de 
comodidade, ainda que a equipa seja mais previsível para o 
adversário… prefiro que a equipa recupere outra vez o domínio, o 
controlo de bola, o ritmo de jogo, ainda que seja à custa de perder 
as zonas mais eficientes para atacar o oponente... necessitamos de 
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voltar a recuperar a confiança de que somos capazes de controlar a 
bola e somos capazes de controlar o jogo.” 
  

Do mesmo modo, os treinadores procuram controlar a informação 

transmitida aos jogadores, embora devam primeiro perceber claramente qual o 

seu grau de compreensão tática do jogo e desenvolvê-o a partir daí, como 

demonstra Francisco: 

“a gestão da informação é uma situação progressiva... com a 
seleção da Eslováquia, quando comecei, não tínhamos nem sequer 
uma „folha de jogo‟... víamos e comentávamos as imagens em 
conjunto... era importante perceber o nível de compreensão e o 
modo de ver o adversário dos meus jogadores...”. 
  

Guilherme refere igualmente a dimensão da informação que os 

jogadores necessitam de gerir em competição:  

“Não gosto de dar muita informação aos jogadores... Não se trata de 
quanto se sabe, mas do que os jogadores devem saber em campo.” 
  

Francisco identifica os critérios que entende presidirem ao fornecimento 

da informação aos jogadores:  

“... a quantidade de informação a dar aos jogadores decide-se com 
base nas situações em que se consegue desenvolver no treino um 
critério de trabalho, um critério de utilização... ter a informação e 
utilizá-la...”.  
 

Miguel procura que a informação a dar aos jogadores seja sobretudo de 

tipo visual: “... o importante é que seja qualquer coisa que possamos fazer ver 

ao jogador. Não me agrada dar indicações não apoiadas pela visão... os meus 

jogadores devem poder ver o dado que eu lhes transmito, devem ver que coisa 

sucede porque depois devem ser capaz, em campo, de reconhecer a situação 

que pode determinar esta vantagem ou esta desvantagem...” 

 

Relação entre imprevisibilidade e controlo 

Na construção do modelo de jogo, os treinadores evidenciam já o seu 

pensamento adaptativo ao definirem várias respostas alternativas para 

determinadas situações de jogo, como esclarece António: 
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“Dentro do modelo existem várias respostas standard... na 
interpretação e adaptação do modelo, os jogadores reconhecem as 
situações standard que se associam a essas respostas standard... o 
modelo cria diversas respostas para uma situação”. 
 

Os treinadores evidenciam o seu conhecimento estratégico no modo 

eficiente como reduzem as variantes táticas do modelo de jogo, fazendo face 

contudo a um número mais alargado de situações de jogo, aspeto que António 

explicita: “...procuro eficiência... poucas variantes que tenham utilidade para 

muitas situações...”. 

Este processo de síntese na delimitação das variantes táticas que 

compõem o modelo apresenta diversas vantagens acelerando o processo da 

sua aquisição e facilitando a elaboração do plano estratégico/tático de jogo, 

como referencia António: 

“...necessito que a fase de aprendizagem seja curta, para estar 
quanto antes numa fase de rendimento... o processo para planear o 
desenho estratégico dos jogos também é muito simples, tens apenas 
que construir pequenas variações sobre uma resposta que tem 
utilidade para uma grande quantidade de situações...”. 
 

Esta capacidade de desenvolver um modelo de jogo mais sintético, surge 

em consequência do desenvolvimento das concepções do treinador, ideia 

realçada por António: 

“... conforme evoluo como treinador, interpreto muito melhor o fluxo 
do jogo... sou capaz de entender que relação existe entre uma 
determinada situação final, uma fotografia, com todas as outras que 
se podem produzir antes dessa... isto ajuda-me a procurar soluções 
comuns... o conhecimento da continuidade de jogo e dos 
mecanismos profundos do movimento ajudam-me a simplificar as 
soluções de âmbito tático.” 
 

Para elevarem o controlo, os treinadores reduzem o número de 

variantes táticas a utilizar na construção do modelo de jogo e, com isso, 

simplificam, consolidam e tornam mais eficazes os processos coletivos da 

equipa, evidenciando Rui a dificuldade em ter muitas opções: “Procuro limitar a 

quantidade de atividades ou movimentos que pode chegar a ter cada jogador 

de acordo com as suas possibilidades... Eu não creio que se possa ter uma 

grande variedade de opções... O que fica claro, é não dar ao central como 
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opção as três possibilidades, dá-se-lhe como opção uma ou outra, sempre, não 

as três.” 

Do ponto de vista individual, Guilherme assume uma orientação clara 

sobre a quantidade de possibilidades de ação, demonstrando que não devem 

ser em demasia para cada jogador: 

“Na nossa filosofia de jogo, eu dou aos jogadores duas opções no 
bloco e na defesa, logo não estrito. O jogador joga a bola em frente 
de si e para a sua direita ou em frente e para a esquerda... não 
queremos quatro opções, especialmente na defesa ou no bloco... é 
realmente difícil para o jogador... tentamos, em qualquer posição, ter 
somente duas opções e isto significa que as outras opções possíveis 
são assumidas por outro jogador...” 
 

Guilherme alerta para a impossibilidade de uma equipa dominar muitas 

variantes de jogo: “não é possível jogar com um sistema num jogo e noutro 

jogar totalmente com outro sistema. Não acredito nisso.” 

Os treinadores entrevistados acentuam o carácter dinâmico, evolutivo, do 

modelo de jogo, que cria condições para a sua adaptabilidade estratégica/tática. 

Esta pode surgir a partir da consolidação de processos que a equipa entretanto 

vai adquirindo, como mencionam Francisco: “...À medida que consigo fazer 

crescer a base técnica, mais terei possibilidades de aumentar as soluções 

táticas” e António: “...o desenvolvimento do modelo começa no desenvolvimento 

coletivo, mas termina no desenvolvimento individual... há uma parte central da 

temporada e uma parte final, onde se joga o mais importante, aí essa 

reconstrução individual oferece como possibilidade um grande abanão 

estratégico.” 

A ideia da adaptabilidade surgir a partir de uma estrutura previamente 

consolidada é também evidenciada por Guilherme: “Se todos compreendem o 

sistema e a estrutura, então damos liberdade aos jogadores  para os interpretar 

com a sua própria maneira de fazer”. Do mesmo modo, Francisco afirma: 

“No momento em que o modelo tem uma base mínima, então temos 
a adaptação ao jogo adversário... não acredito que se possa fazer 
imediatamente o trabalho sobre a equipa adversária... criar primeiro 
pontos de referência no nosso modelo de jogo, após o que sucede a 
sua adaptação às variantes que a equipa adversária nos propõe.” 
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As possibilidades adaptativas da equipa resultam da compreensão comum 

das situações de jogo e dos recursos táticos que os jogadores possuem, 

conforme explica Francisco: 

“...é necessário que a equipa interprete as soluções do mesmo 
modo... se não existe a qualidade tática, não existe a possibilidade 
de fazer tantas adaptações...” 
 

António explicita que a equipa deve enfrentar os adversários, lidando 

com a imprevisibilidade que podem apresentar, partindo de numa estrutura 

organizativa sólida, e voltando a ela e à segurança da resposta individual, caso 

falhem as alternativas: 

“... procuro ter variantes... que se relacionam como a situação 
colocada pelo adversário... partimos sempre do adversário mas 
dentro de um esquema próprio muito bem estruturado, não de 
qualquer forma... Toda a situação requer obrigatoriamente ter 
alternativas. Não podemos ter um sistema com uma só forma de sair 
para essa resposta do oponente. O ideal é combinar duas e, se uma 
não está a funcionar, vamos à seguinte. A terceira é fazer o que 
cada um sente como mais seguro, ainda que não o façamos em 
função do oponente. Então, temos duas opções sempre como 
obrigatório, mínimo, no nosso modelo, depois o recurso é, se está 
tudo muito mal, cada um jogando na sua zona de segurança.” 
 

A capacidade adaptativa da equipa também pode resultar das 

necessidades de evolução que a própria competição suscita, situação 

explicitada por António: “...à medida que elevámos a nossa posição no ranking 

internacional, detetámos novas fórmulas nos sistemas das equipas adversárias 

ou rendimentos individuais que obrigaram a fazer adaptações ao sistema” e 

acrescenta: “temos de dar um passo mais e o nosso modelo de jogo tem que 

incorporar um reportório coletivo que não tinha.” 

A adaptabilidade competitiva pode igualmente surgir a partir da análise que 

o treinador faz sobre o que está a suceder no jogo, conferindo aos jogadores a 

possibilidade de encontrar as respostas mais adequadas, como demonstra 

António:  

“na resposta final... como queremos jogar estrategicamente esse 
jogo... damos as referências sempre sobre o que está a provocar as 
respostas, de forma que a equipa possa analisar a modificação das 
circunstâncias e então aplicar uma resposta alternativa”. 
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Na gestão das situações de imprevisibilidade que surgem em jogo, o 

jogador toma decisões que devem ser coerentes com as indicações do 

treinador e a forma de jogar da equipa, construção conjunta que deriva do 

processo de treino, como refere Francisco:  

“... preparar o jogo é ter soluções diversas para poder fazer face ao 
mesmo tipo de problema... onde está o segredo? Na ligação entre o 
treino e a preparação do jogo, sendo esta algo que otimiza o 
resultado do treino... todas as situações devem estar ligadas por 
este fio condutor que deve estar na mão do treinador, a participação 
compartilhada com o jogador no sistema de jogo...”. 
 

Francisco sintetiza o modo como o jogador evolui no tempo e como esta 

evolução se reflete nas decisões que toma:  

“... uma parte importante do crescimento do jogador será a 
capacidade de conhecer e aplicar, tomar as decisões no momento 
certo do que fazer... com base na estrutura, nas informações que 
foram dadas na preparação do jogo... toda uma situação 
encadeada...”. 
 

Miguel menciona igualmente a importância da existência de uma 

estrutura coletiva forte como suporte da gestão da imprevisibilidade 

competitiva: “... uma estrutura forte... que tem princípios que não são nunca 

postos em discussão... coisas que funcionam porque as experimentámos, de 

que estamos seguros... são um pouco a nossa filosofia, o nosso sistema de 

jogo...”. Da qual se parte para a preparação do jogo e ajustamento tático ao 

adversário: “... aqueles dois, três pontos que devemos fazer de forma diferente 

do normal... algumas variáveis que consideramos contra uma equipa, contra 

outra talvez sejam diferentes, ou ainda diferente contra outra equipa.” 

A adaptação ao adversário resulta do conhecimento do treinador sobre a 

própria equipa, como salienta Francisco: “...o problema existe se não conheço 

as reações da minha equipa... é muito difícil adaptar a um adversário, se não 

sei as armas que posso usar.” 

A maior adaptabilidade dos jogadores à competição é obtida através da 

busca do compromisso ideal entre a qualidade/quantidade da informação 

fornecida e a liberdade de ação, porque o excesso da primeira terá efeitos 
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nefastos na capacidade de ler e agir no jogo, aspeto demonstrado por 

Guilherme:  

“nos jogos temos que deixar os jogadores livres mentalmente para 
jogar”.  
 

O mesmo treinador reforça a importância que atribui à redução da 

transmissão da informação na proximidade de competições importantes:  

“nas duas últimas semanas só repetimos. Tecnicamente, não 
dizemos mais „faz isto‟, porque já não podemos mudar... Duas 
semanas antes paramos de corrigir o jogador tecnicamente. 
Taticamente continuamos, ajudamo-lo a tomar decisões tácticas.” 
 

Francisco entende que a seleção da informação a transmitir aos 

jogadores pode ser um aspeto determinante na possível limitação da sua 

capacidade de leitura das situações de jogo:  

“O staff deve ter todas as informações à disposição... a coisa mais 
difícil é decidir que informação dar aos jogadores... quanto menos 
pensamentos o jogador tem na cabeça, mais fácil será para ele jogar 
o jogo. Quanto mais pensamentos lhe damos, mais estará, não só 
sujeito à dificuldade que lhe cria o adversário, mas também à 
dificuldade que lhe podemos criar nós dando-lhe provavelmente 
demasiados pensamentos.” 
  

Para Francisco, a redução da informação a dar aos jogadores pode 

ajudá-los a gerir as situações imprevisíveis de jogo:  

“... o motivo pelo qual não gosto de dar assim tanta informação é 
porque as coisas mudam durante o jogo... por consequência, a 
capacidade do jogador se adaptar às diversas situações, de ler as 
situações e encontrar soluções é a coisa mais importante...”. 

 

Rui salienta que a utilização de um elemento novo em jogo será 

eventualmente favorável num momento, mas acabará por se tornar prejudicial 

para a equipa porque aumentará o número de erros: “pode sair uma vez bem e 

as outras cinco não, essa vez não me ajuda absolutamente nada... Mudar para 

outra coisa desconhecida não é favorável.” 

Em circunstâncias excecionais, António menciona a utilização em jogo 

de aspetos não treinados: “... em alguns casos excecionais, nalguma situação 
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complexa em que o adversário nos apresentava, onde o nosso modelo não 

continha resposta, elaborámo-la sem ter margem de treinar...” 

António indica como põe em prática a utilização de um aspeto novo, não 

treinado, em circunstâncias de exceção:  

“...pedimos à equipa uma atenção especial porque íamos fazer uma 
coisa que não tínhamos treinado. Fi-lo muito poucas vezes, não 
gosto de surpresas todavia... À equipa se explica, criando primeiro 
um alerta „atenção, isto não se treinou‟, pelo que é muito difícil que 
nos saia bem, menciona-se o detonante - porque necessitamos disto 
– „jogam desta forma, com um primeiro tempo aqui, a bola toma esta 
direção‟ e isto é o que nós vamos fazer. Surpreendentemente, nas 
poucas vezes que recorremos a isto, a resposta foi muito boa.”  
 

Este treinador explica as razões que, no seu entender, favorecem esta 

aplicação de meios táticos não treinados anteriormente, embora não se deva 

exagerar na sua utilização porque pode perder-se o efeito pretendido: “... há 

um desafio... digo que não treinámos... este desafio provoca ativação, têm a 

sensação que vão fazer algo difícil e põem muita atenção... é como quando 

fazes um treino e sai perfeito na primeira vez o que queres treinar... também 

creio que o fiz poucas vezes. Se o fizesse muito, perderia o fator ativação, 

surpresa, desafio, perderia valor.” 

Também Miguel menciona a possibilidade de usar em situações de 

exceção meios táticos não enquadrados nos procedimentos habituais da 

equipa: “... Se o que peço aos meus jogadores vai contra os princípios do meu 

sistema de jogo, não sei… provavelmente não modifico a estratégia 

inicialmente, modifico-a se estou contra a parede durante o jogo. Em linha de 

máxima, não sou propenso a mudar.” 

 

A gestão da surpresa e do risco 

Como forma de influenciar/condicionar o comportamento dos 

adversários, os treinadores usam o elemento estratégico surpresa (através de 

ações menos esperadas, de menor prevenção ou previsão, não sendo 

essencial que o adversário seja apanhado totalmente desprevenido, mas 

apenas desatento ou desequilibrado, tomando precauções demasiado tarde), 

parecendo, no entanto impossível manter o secretismo sobre os processos 
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táticos utilizados devido à difusão da informação (elimina ou reduz 

drasticamente o elemento de novidade) e, por outro lado, os processos táticos 

eficazes, para que possam constituir-se como uma arma a ser utilizada com 

confiança pela equipa, devem estar altamente treinados e consolidados na 

competição, ideias elucidadas por Guilherme:  

“Não penso que atualmente, a nível internacional, fazem-se tantos 
jogos, há tanta informação, seja possível surpreender... se queremos 
surpreender temos que fazer algo de novo, totalmente novo. E não 
consegues algo novo em competições importantes, tens de treinar, 
tens de mostrá-lo.” 
 

A necessidade de consolidar os processos táticos no treino e na 

competição, para depois os usar com eficácia, é uma ideia exposta por 

Francisco:  

“um desporto de situação é definido como tal porque propõe sempre 
situações diversas e pensar ter qualquer coisa guardada no „armário‟ 
e mantendo o seu rendimento torna-se muito difícil, é necessário 
ser-se muito bom... nem jogadores extremamente bons são capazes 
de ter segurança nalgumas situações se não as repetem com 
continuidade.” 
 

António reforça a necessidade de utilizar os meios táticos da equipa em 

competição, como forma de os consolidar: 

“... se temos que incorporar algo, ainda que não seja necessário hoje 
mas sim daqui a 2 meses, tentar que se faça já no jogo desde o 
princípio... só no jogo se pode aprender. Não interpreto que a minha 
equipa pudesse ter a força necessária para esconder algo e utilizá-lo 
num momento crítico... nós precisávamos de assentar aquilo de que 
íamos necessitar.” 
 

António admite a possibilidade do fator surpresa ter surgido no jogo 

indiretamente em função dos ajustamentos táticos efetuados no decorrer do 

mesmo: “Tento começar sempre da forma que possa surpreender, não tento 

surpreender no final. Se surpreendi no final, foi porque o jogo nos estava a 

pedir fazer mudanças, e essa modificação resultou em surpresa, não porque a 

tenhamos reservado previamente para tentar surpreender no final do set... 

Quando alguma mudança surpreendeu foi porque era uma necessidade, não 

por estratégia.” 
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Este treinador justifica porque prefere usar o efeito surpresa no início 

dos sets: “... o efeito dos erros é menos grave... quando falo de surpresa, e 

algo que também está no limite do meu alcance... surpreende também a minha 

equipa... assumo que a probabilidade de erro é maior...”. 

O efeito ideal da surpresa seria o de tentar finalizar um encontro com 

uma jogada que não tivesse sido executada, mas será uma situação ao 

alcance de pouquíssimas equipas no mundo, como refere António: “... parece-

me ideal terminar o jogo com uma jogada que ninguém tivesse visto antes, mas 

creio que está fora do nosso alcance.” 

Na elaboração do plano estratégico/tático, os treinadores ponderam as 

prioridades de ação (o que devem fazer) em ligação com os recursos 

disponíveis (o que podem fazer), reflexão que implica a análise de potenciais 

riscos, ou seja, o grau de imprevisibilidade que estão dispostos a aceitar, tendo 

a este respeito, Guilherme manifestado a opinião de que as suas equipas 

devem treinar para manter estável o seu desempenho e indicam que a 

assunção de mais riscos conduzirá inevitavelmente a mais erros, pesando 

estes de sobremaneira na pontuação do jogo de voleibol: 

“Não se trata de segurança. A equipa que comete menos 
erros ganha. Quanto menos erros fizeres, mais probabilidades 
tens de ganhar. Mais riscos significam mais erros... nós 
tentamos treinar e jogar sempre mantendo um determinado 
nível, podemos estar um pouco abaixo, um pouco acima, mas 
não queremos riscos elevados – muitos erros...” 
 

Guilherme continua o seu raciocínio, indicando o nível de rendimento a 

que a equipa deve estar e os fatores psicológicos que estão implicados na 

assunção de riscos:  

“... Tentamos estar o mais próximo possível do nosso nível... 
necessitamos de estar estáveis a 80–85 por cento do nosso 
rendimento... Assumir riscos depende da nossa autoconfiança e esta 
é difícil de controlar e baseia-se no que nós sempre fizemos bem. 
Pedir mais riscos do que aqueles a que estamos habituados é difícil, 
porque não deveria existir um risco mais elevado, cada bola deveria 
ser jogada no nível mais elevado.” 
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Por sua vez, Rui expressa o seu conceito de gestão do risco, 

evidenciando algumas contradições em que os treinadores habitualmente 

caiem em relação ao ataque e ao serviço:  

“Eu não acredito no risco... quem se equivoca menos, ganha. Não 
gosto da forma como equipas adultas jogam em determinados 
momentos, estão a perder 23-24 e „espetam‟ com a bola na rede e 
perdem o set... porquê? Porque dizem os treinadores „arrisca no 
serviço‟ e não dizem o mesmo no ataque?... O risco implica erro... 
No ataque dizemos, põe a bola do lado de lá e, no serviço, 
arriscamos... não acredito nisto, de maneira nenhuma... acredito em 
criar alta dificuldade... porque o voleibol é um desporto onde o erro 
pesa muito.” 
 

Francisco coloca os seus conceitos de segurança e risco em função das 

situações e evolução das mesmas no desenrolar do próprio jogo, explicando 

que a repercussão do erro no serviço está diretamente à capacidade da equipa 

ganhar imediatamente o ponto na fase de recepção: 

“creio que a segurança de uma equipa pode-se considerar em 
referência à capacidade que ela tem de construir a pontuação... A 
fase de jogo iniciada pelo serviço adversário será a situação na qual 
eu, com a minha equipa, corro mais risco. Esta situação muda no 
momento em que concretizo o sideout e tenho a possibilidade, com 
o serviço, de colocar pressão no meu adversário...”  
 

Francisco refere igualmente a importância da qualidade da recepção 

como barómetro da pressão existente no jogo:  

“... serviço e recepção são o sistema no contexto das duas fases de 
jogo que podemos definir como termómetro daquilo que é a pressão. 
Se tenho a capacidade de fazer o sideout a 100 por cento... o meu 
serviço pode ter a possibilidade ilimitada de risco, porque posso 
servir a 200 Km/hora todas as vezes. Falho, mas concretizo o 
sideout, estou sempre 1 a 1. Quando consigo um ás, fiz um break 
para vencer o set... a balança da pressão é determinada pela 
capacidade de uma equipa se manter ligada à pontuação.” 
 

Miguel admite a possibilidade de os jogadores correrem riscos, desde 

que saibam fundamentar a sua opção e não arrisquem ao acaso:  

“Agrada-me um jogador que assume riscos, um jogador audaz, que 
afronta as escolhas, que afronta a extemporaneidade, que 
provavelmente de improviso concebe a ideia de fazer uma coisa, 
mas quando a faz, sabe porque a faz. Não me agrada o jogador que 



Resultados 
_____________________________________________________________________ 

 216 

aposta... este é o jogador que me agrada, capaz de escolher de 
forma autónoma, mas sabendo claramente porque o faz, existe uma 
linha interna. Não gosto dos jogadores que decidem ao acaso, estes 
são os que deitam tudo por terra sem uma estratégia.”  
 

António defende a ideia de correr riscos quando existe uma provável 

situação de inferioridade, porque ao conseguir algum efeito positivo será o 

único modo de poder equilibrar a contenda ou conquistar pontos que, de outra 

forma, seriam impossíveis de obter: 

“Quando estás por baixo tens que arriscar... quando analisas todas 
as situações... estás a ver onde dominas e tentas impor esse 
domínio, contudo vês também onde tens debilidades. Onde tens 
debilidade, não te fica mais senão arriscar... O que é estúpido é não 
falhar, quando não tens possibilidades de lhes ganhar... existirão 
mais erros, mas conseguir arrancar algum ponto só nessa situação.” 
 

E concretiza: 

“... chego a uma rotação em que o adversário tem sempre a 
recepção perfeita e o nosso bloco está continuamente um contra um, 
desorganizado... que faço? Continuo deixando que cresçam no seu 
jogo ou arrisco um serviço?... podem passar-se duas coisas – o 
serviço vai dentro e rompe-se o ritmo deles; o serviço vai fora, é 
verdade que é um erro para mim, mas não continuam a crescer no 
seu jogo de ataque, estou também a cortar o ritmo... porque 
continuas a aspirar blocar „vamos com tudo ali‟? Se a bola vem para 
nós, bem! Se não, o efeito é o mesmo... o ponto é perdido na 
mesma...”. 
 

Apesar dos treinadores tentarem influenciar o mais possível o desenrolar 

da competição, esta apresenta sempre uma dimensão de imprevisibilidade, 

como reconhece Francisco:  

“é um desporto de situação, desporto de adaptação, encontra-se 
durante o jogo a capacidade, a medida da capacidade de adaptação 
ao que sucede.”  
 

Miguel reconhece igualmente a dimensão da imprevisibilidade 

competitiva:  

“Depois, existem comportamentos extemporâneos – 
extemporaneidade, a escolha particular, a escolha fora da norma, 
fora da regra.”  
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Em certos momentos, esta faceta menos previsível do jogo dá 

expressão ao comportamento intuitivo do treinador, como afirma Rui:  

“Outros planos têm que ver com um momento preciso – „vamos 
deixar-lhe a linha‟, „agora a linha‟, bloco, „acabou-se‟. Estas são 
situações que têm a ver, não digo com a experiência, mas sim com a 
observação do jogo.”  

 

4.7. Meios auxiliares da atuação estratégica 

 

O papel do plano estratégico 

O plano fornece um ponto de partida sólido para começar o jogo e 

sofrerá, inevitavelmente, adaptações no decorrer mesmo, como esclarece 

Miguel:  

“a coisa normal é que o plano determine a aproximação ao jogo, 
determine a condução dos momentos essenciais do jogo, mas é 
absolutamente normal que um plano sofra modificações no decurso 
do jogo.”  
 

Embora salientando que a inexistência de plano implica que a equipa 

que se foque no seu próprio jogo, Guilherme reforça o conceito do plano ser 

importante para iniciar o confronto: 

“Dá um ponto de partida. Jogar sem o plano implica focar-se no 
nosso próprio jogo. Com o plano, podemos ajudar a nossa equipa, 
conhecendo os pontos fracos da outra equipa... o plano serve para 
começar o jogo, este desenvolve-se e depois temos que ajustar o 
plano. Nesta medida, é útil para os nossos jogadores.” 
 

Com enorme significado estratégico, está a ideia expressa por Miguel de 

que o plano servirá para agir em determinados momentos importantes do jogo: 

“uma estratégia de opção de bloco... não posso usá-la sempre, não 
funciona sempre, se o adversário é muito forte modifica as coisas... 
para usar num, dois momentos em todo o jogo, devendo então 
escolher os momentos para aplicar aquela escolha.” 
 

A utilização de determinadas opções táticas apenas em momentos 

particulares do jogo encontra justificação no facto de o adversário se poder 

adaptar, pelo que não poderão ser aplicadas permanentemente, como 

demonstra Rui: “mudando a posição de um jogador em relação a outro em 



Resultados 
_____________________________________________________________________ 

 218 

função do adversário, procurando o melhor „match-up‟ (enquadrando o mais 

forte contra o mais forte), mas não pode fazer durante todo o jogo. Porque os 

adversários também mudam. Se eu assumo determinadas opções, então eles 

começam a jogar por lá, eu passo a vida a corrigir.”. E complementa, indicando 

que as equipas não possuem recursos infinitos para variarem continuamente 

as suas escolhas táticas: “se escolhemos essa opção desde o início do jogo, o 

adversário muda e nós não podemos voltar ao nosso sistema de base para 

resolver o problema.”  

No confronto com equipas de grande capacidade tática, que se adaptam 

facilmente a diferentes situações, importa não jogar continuamente de acordo 

com o plano, como explica Guilherme:  

“Importante, apenas contra boas equipas, que apresentam muita 
estratégia, Brasil, Itália, é não mostrar diretamente os nossos planos. 
Se os mostramos, eles podem adaptar-se-lhes. Se lhes mostramos 
no primeiro set „servimos ali, blocamos acolá, fazemos isto, aquilo‟, 
eles podem mudar, adaptar-se e usar uma nova estratégia contra 
nós. Por vezes, podemos decidir jogar, se está 1 – 1, com o plano. 
Não usamos o plano diretamente.“ 
 

Na circunstância de poder existir provável superioridade da própria 

equipa em relação ao adversário que vai defrontar, Miguel esclarece que 

estrategicamente nunca o subvaloriza e expressa mesmo a necessidade de 

não criar uma ideia de facilidade aos seus próprios jogadores: “Existe uma 

interpretação em que é provavelmente mais fácil ler o modo de jogar ou 

poderemos aproveitar um maior número de erros do adversário e, em 

consequência, teremos „a priori‟ uma vantagem... se, depois, fizermos o mesmo 

número de erros que o adversário, acabamos no mesmo plano... eu preocupo-

me sempre em construir a minha equipa... significará que terei mais facilidade 

de construir uma vantagem em termos do número de pontos... mas poderá 

existir um momento em que as equipas estarão no mesmo plano.”  

Sobre este tema, Francisco assinala a necessidade de preparar todos 

jogos da mesma forma, mesmo até com mais rigor, e não dar uma ideia de 

menosprezo do adversário aos jogadores: “não pode haver jogos não 

preparados. Se eu, treinador, não preparo o jogo, dou aos meus jogadores a 

sensação de que o jogo é fácil, de que o jogo não requer preparação. Estou já a 
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perder antes de começar... às vezes preparo o jogo fácil com mais minúcia, 

com mais detalhes, comparativamente aos jogos difíceis.” Rui reforça o 

conceito, alertando para os níveis de exigência devem ser sempre elevados: 

“Dou a mesma importância a todos os jogos. Assim, crio a mesma exigência 

aos jogadores, a mesma exigência de rendimento.”  

Os treinadores avaliam os efeitos da aplicação do plano como forma de 

facilitar o reconhecimento de situações aos jogadores como diz António: “... o 

jogador tem a sensação, quando enfrenta o adversário, de que já o viveu...”.  

António expõe outras formas de avaliar o grau de consecução do plano 

estratégico/tático: 

“... preocupa-me muito a resposta do jogador... quando a outra 
equipa faz uma ação determinada e a nossa resposta é boa... a 
reação dos jogadores com um gesto ou comentário, retificando e 
recordando o que tinham de fazer... aqui, eu estou tranquilo, não 
cumprimos o plano a cem por cento em todos os casos, mas têm a 
capacidade de ter um feedback intrínseco que, em seguida, encontra 
a resposta que devia ter sido dada, a que estava prevista...”. 
 

E sintetiza a sua sensação final sobre o que acontece na sequência da 

implementação do plano:  

“... substituiu-se a falta de experiência graças a esse treino de 
simulação... enfrenta-se algo que era esperado, que não 
surpreende, apesar de se jogar contra adversários estelares, fora do 
teu âmbito, do teu hábito... os jogadores concentram-se nas 
situações previstas que ocorrem realmente e atuam com mais 
normalidade... existe reconhecimento de situações... há uma 
aceleração, não há necessidade do meu feedback... tenho a 
sensação que o jogador tem a experiência do que tem de fazer, a 
sua revisão, a sua reflexão... eu não faço nenhuma falta... isto, dá-
me segurança.”. 

 

Os benefícios da utilização dos meios auxiliares de preparação do plano 

estratégico/tático são identificados por Miguel numa dupla dimensão de 

aplicação do mesmo e na expressão do seu entendimento por parte dos 

jogadores:  

“... partimos com uma ideia... começamos a jogar desta forma... a 
sensação de que a equipa compreendeu está na correspondência 
entre o que decidimos fazer a partir do vídeo e aquilo que 
efetivamente fazemos durante o jogo... a compreensão é-me dada 
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pelas questões que os jogadores colocam... perguntas sensatas, 
com relevância tática, dão-me a ideia do que compreenderam e do 
que estamos a procurar construir em conjunto.” 
 

Para Francisco, a elaboração e aplicação do plano depende da unidade 

e coerência que devem existir entre o processo de treino, a transmissão da 

informação e aplicação concreta no terreno de jogo:  

“... a parte mais importante, que ajuda mais, é a ligação entre a 
informação, as imagens e o fazer, repetir em campo... a 
possibilidade de executar no treino uma ação de jogo, vê-la 
imediatamente no vídeo para compreender onde se falhou e o que 
deve modificar... os jogadores têm a possibilidade de se verem a si 
próprios e avaliar as coisas que podem fazer melhor e devem 
modificar...”. 

 

Scouting: cartografar o adversário para “medir” forças e moldar a 

estratégia 

Na elaboração do plano, a tarefa de estudar o adversário assume total 

relevância, onde é colocada em evidência a capacidade de interpretar os 

dados recolhidos por parte do treinador, reforçando a importância da dimensão 

subjetiva da sua atividade, ideia expressa por António:  

“A dificuldade, muitas vezes, está em encontrar os elementos 
significativos do adversário. São horas e horas observando 
estatísticas.. para encontrar onde exista algo... gosto de filtrar a 
estatística para depois ir ao vídeo, para poder depurá-la...” 
 

De forma mais detalhada e específica, Guilherme evidencia a 

importância da atividade interpretativa do treinador na análise dos dados: 

“Existem sempre segredos atrás dos dados. Tens que descobri-los. 
„Paulo tem 53% de pontos‟... marcou os três últimos pontos?... O 
que representa os 53 por cento?... De onde vêm? Em que momento 
do jogo aconteceram?.. Tentar descobrir os dados atrás dos dados. 
Se cometes 40 por cento de erros, quando os fazes? No início, no 
meio, no fim do set?... Não usamos apenas os dados. Vamos para 
além dos dados. Tentamos descobrir o significado dos dados... 
Tentamos saber o como...“ 
 

Francisco define com clareza qual a quantidade de informação 

necessária sobre o adversário na preparação de jogo e situa-a no tempo: 

“Cada jogo, desde que exista essa possibilidade, é preparado com não menos 
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de 5, 6 jogos...”, realça, por exemplo, o facto de, na segunda volta do 

campeonato, poder dispor de mais dados, com relevo para o primeiro confronto 

entre as mesmas equipas: “Agora, que estamos na segunda volta do 

campeonato, a preparação do jogo é feita com base em 8 jogos, um dos quais 

é o jogo efetuado na primeira volta contra nós... mas sempre pelo menos 8 

jogos.”  

A informação recolhida sobre os adversários deve ser em número 

significativo, para que se possam retirar as necessárias ilações, como aponta 

Rui: “Um problema é que, por vezes, não existe uma quantidade suficiente de 

jogos, para ter uma estatística, uma referência, um número, de tendências 

defensivas ou de ataque. Com um jogo, ainda que seja 3-2, é muito 

complicado. São necessários vários jogos para ter uma acumulação de dados.”  

Francisco enumera os indicadores que considera mais importantes no 

estudo do opositor: “...distribuição do passador e da construção dos esquemas 

de jogo nas várias rotações... situações mais estritamente individuais, mais 

referidas à fase de contra-ataque e de serviço, em suspensão ou flutuante, 

situações de direção e características dos atacantes nas bolas altas, em 

particular no contra-ataque, mas também nas situações de recepção negativa... 

No que toca ao passador, características individuais, situações em que repete 

comportamentos... após bloco sofrido... após um erro cometido... As soluções 

usadas pelo treinador nos momentos de dificuldade, as substituições ou as 

opções feitas para modificar situações - trocas de bloco, dupla substituição, 

substituição no serviço, quando? Porquê? Com qual jogador?” 

O passador adversário, jogador decisivo na construção do jogo, é objeto 

de análise detalhada, como afirma Rui: “Eu gosto muito de ver o que faz o 

passador adversário - com este tipo de bola, que faz?”  

O estudo do passador adversário é levado aos detalhes, procurando 

conhecer a sua própria personalidade e o modo como esta determina as suas 

escolhas táticas, como assinala Guilherme: 

“... procurar conhecer qual é o carácter, personalidade do passador 
da equipa adversária... Se decide antecipadamente, podemos usar o 
Datavolley, porque tem um plano na sua mente e joga de acordo 
com o plano... se decide no último momento, toma sempre em 
consideração todas as coisas que acontecem no jogo...”  



Resultados 
_____________________________________________________________________ 

 222 

Quando o passador decide no último momento, Guilherme explica como 

se pode condicioná-lo taticamente: “... se o blocador central estiver „ali‟ ele 

passa „acolá‟, se o blocador central está „aqui‟, ele passa para „lá‟... o teu 

sistema de bloco deve enganá-lo, forçando-o a passar numa direção porque 

ele está sempre a observar o bloco e decide em consequência... o Datavolley 

não é útil... No plano deve constar uma finta do bloco...” 

Para tentar compreender qual pode ser o comportamento estratégico das 

equipas adversárias contra a sua equipa, Miguel opta por analisá-las segundo 

uma dupla perspetiva, contra os diferentes adversários em geral e contra a sua 

equipa: “quando estudamos a equipa adversária, fazemos duas tipologias de 

estudo... Para compreender a filosofia de jogo, deves diferenciar o 

comportamento dos adversários contra nós... contra jogadores semelhantes 

aos nossos e contra equipas diferentes da nossa...” 

Ao fornecer informação sobre o adversário, é importante que os 

jogadores construam uma ideia equilibrada sobre o mesmo, não o 

sobrevalorizando, nem subestimando, como explica Miguel: “No vídeo com o 

seu sistema de sideout por cada rotação... com apenas as opções principais... 

o critério de construção da sequência comporta tanto a utilização de ações 

positivas, como ações negativas (se mostro um vídeo só com ações positivas, 

deprime-nos... se apenas faço ver ações que não se concluem com sucesso, 

ficamos com a ideia que o adversário é fraco)... devo dar uma ideia equilibrada 

da equipa adversária... Aqui a melhor condição é mostrar... uma fase de jogo 

continuada.” 

Francisco corrobora estas afirmações, preocupando-se com a imagem 

que os jogadores da própria equipa podem construir sobre o adversário, 

sobretudo quando este é de nível superior: “quando encontramos equipas que 

têm uma qualidade decisivamente mais alta... procuro esconder para não pôr 

na cabeça dos meus jogadores maiores preocupações do que aquelas que já 

têm ao defrontar essas equipas...” 

Do referido se depreende que a construção do plano se apoia no 

equilíbrio que deve existir entre as competências que a equipa possui e as 

medidas táticas que o adversário pede, situação documentada por Francisco: 
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“Preparar uma equipa para um jogo contra um dado adversário deve ser 

sempre qualquer coisa que seja facilmente gerível ou simplificada, de modo 

que seja fácil para a equipa adaptar-se a algumas situações.” Igualmente 

António refere a este propósito: “partimos sempre do adversário mas dentro de 

um esquema próprio muito bem estruturado, não de qualquer forma. Essa 

relação equipa/adversário necessita de estar equilibrada. Nunca existe uma 

coisa mais do que outra.” 

De igual modo, a estratégia preparada nunca deverá comprometer os 

pontos fortes da própria equipa, como elucida Miguel: “se eu, para construir 

uma estratégia contra um adversário específico, coloco em discussão o modelo 

de jogo... os pontos de força dos meus jogadores... na minha opinião, é 

absolutamente errado.” A mesma ideia terá igualmente validade para os 

princípios de jogo: “... se existem princípios, e estes são sólidos, não devem ser 

postos em discussão no momento em que se faz a estratégia contra o 

adversário.” 

A definição da estratégia a utilizar começa na identificação de pontos 

fortes e fracos da própria equipa, com base na análise dos últimos jogos 

realizados, como refere Francisco: “Estar consciente dos nossos pontos fracos, 

assim como dos nossos pontos fortes... desenvolver certezas, tanto em sentido 

negativo como positivo, é fundamental, para poder afrontar também do ponto 

de vista mental as dificuldades de um jogo... a leitura dos números que 

resultam dos últimos jogos feitos dá... alvos para os jogos sucessivos e pontos 

de referência ligados ao jogo à criação da pontuação nos jogos precedentes...”  

 Francisco desenvolve como começa a delinear as opções estratégicas e 

táticas para o jogo pondo, a partir daí, esses dados em confronto com os do 

adversário: 

“... encontrar o match-up que permita esconder um pouco mais os 
nossos defeitos e exaltar alguns pontos fortes... Construir 
imediatamente as relações dos números ligadas às características, 
qualidades dos atacantes que cada um dos meus jogadores terá à 
frente... situações precisas ligadas ao desenrolar de algumas 
rotações já decididas... aquelas que procuraremos durante o jogo... 
onde poderemos encontrar-nos em dificuldade, e onde... devemos 
acelerar... situações sobre as quais queremos procurar fazer 
pontos.” 
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Guilherme explica como concebe a elaboração do plano em função das 

diferentes rotações e da relação de forças que estabelece com o adversário: 

“... pensamos o jogo em rotações, no match-up... sabemos quais são 
os nossos pontos fracos... em que rotação temos problemas... 
começamos a olhar para o adversário... as suas rotações fracas, o 
que é fraco nas suas rotações, como podemos fazer pontos contra 
eles. Onde vamos servir, onde colocamos o nosso melhor blocador 
contra o melhor atacante deles. Então, nós jogamos forte contra 
forte ou jogamos forte contra a posição mais fraca deles.” 
 

E indica como projeta a disposição da sua equipa em função da análise 

da relação de forças com o adversário: “Definimos o match-up, rotações fortes 

contra rotações fortes, os nossos melhores jogadores contra os melhores 

jogadores adversários.”  

Mas podem ser feitas outras opções estratégicas na disposição das 

rotações, em que se procuram situações de equilíbrio e, num dado momento, 

se constrói uma situação de desequilíbrio em proveito próprio, onde se pode 

conseguir uma vantagem decisiva no desenrolar do set, como observa 

Guilherme: 

“... aqui não se trata sempre de ganhar, porque podemos sempre 
dizer „ok, isto não é bom, as rotações adversárias são tão fortes que 
vão ganhar‟, então podemos jogar com as nossas melhores rotações 
contra as rotações mais fracas deles, assim jogamos cinco rotações 
e numa tentamos construir três pontos de diferença e fugir no 
marcador... com o nosso melhor serviço, o nosso melhor bloco e 
matamo-los.” 
 

No entanto, dadas as características do jogo de voleibol, por não se 

saber a formação inicial do adversário, nem este saber a nossa, esta procura 

do enfrentamento de rotações mais favorável pode não ser possível, como 

ilustra Francisco: “Procuramos sempre uma rotação que nos possa ser 

favorável mas... acontece que na rotação favorável não se alcança o 

pretendido, porque o adversário escapa, tal como eu procuro uma rotação 

favorável, o adversário também procura outra, provavelmente não a mesma, 

andamos para diante, serve para mim, não serve para ele, mas acabamos por 

andar todo o jogo sem encontrar aquela ideal.”  
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A modificação da formação inicial, na sequência da observação realizada 

no decorrer do jogo, pedirá a intervenção do treinador para auxiliar o jogador 

face à „nova‟ rotação em que se encontra, como esclarece Guilherme: “...a 

partir das estatísticas, nós vemos mais... se o jogador joga numa determinada 

rotação e, no set seguinte, o treinador muda o seis inicial, passa a ter uma 

equipa diferente diante de si... temos que o ajudar de novo a elaborar outra 

estratégia... não deixando que o jogador descubra o que tem a fazer, porque 

então já estarão jogados alguns pontos que podem ser importantes...”. 

A natureza do jogo de voleibol tem implicações na definição e aplicação 

de possíveis estratégias, em função da equipa ter ou não a bola na sua posse, 

por não haver interferência direta do adversário no nosso jogo e vice-versa, 

como clarifica Miguel: “Quando temos a bola... criar um comportamento de 

equipa que evidencia os nossos pontos fortes e lhe dá eficácia – a utilização 

dos centrais para desmarcar os atacantes laterais ou definir como o passador 

deve dar a bola aos centrais... quando o adversário tem a bola, devemos 

procurar limitar, conter a sua eficácia, pensando no que pode ser o 

desenvolvimento das possibilidades de ação... fazemos opções de bloco com 

os blocadores mais fortes, ou escolhas de bloco-defesa que permitem valorizar 

o nosso sistema de contra-ataque.” 

Guilherme reporta que, na sua opinião, grande parte da definição de 

estratégias passa pela organização da fase de serviço por comparação com a 

fase de recepção:  

“O que nós fazemos tem muito a ver com o complexo II: a direção do 
serviço, as opções de bloco e defesa, decisões sobre o contra-
ataque... é onde podemos buscar mais pontos. O sideout é mais 
livre... existe mais criatividade dos jogadores, por isso deixamo-los 
um pouco... no complexo II... é uma coisa de organização de equipa, 
o sideout é mais criatividade individual do passador e dos 
atacantes.”  
 

Quando existe uma previsível superioridade do adversário, quer no jogo 

em geral, quer numa dada rotação em particular, António assume a 

necessidade de optar por estratégias com maior assunção de risco, uma vez 

que as perdas são prováveis qualquer que seja a opção: 



Resultados 
_____________________________________________________________________ 

 226 

“... em condições normais, dificilmente lhe poderemos ganhar... pode 
transportar-se de forma geral ou parcial para os jogos... há uma 
rotação onde não conseguimos nunca pontuar – nessa rotação, 
assumimos mais risco no serviço e muitos mais riscos no bloco, 
sobretudo no bloco, deixamos mais zonas desprotegidas e tentamos 
que o adversário jogue por um lado diferente daquele que prefere...”  
 

António explica as opções que faz, procurando condicionar as escolhas 

do adversário na direção pretendida: “... nesta rotação há claramente um 

jogador que é determinante... jogam muito com ele, vamos dar-lhes muitas 

oportunidades para que joguem por outro lado, com outro jogador... procurando 

que se desequilibre a sua relação entre êxito e erro, ou que „arrefeça‟ o jogador 

que tem o costume de estar participativo... provocando, sempre que sentimos 

uma inferioridade, que o adversário jogue de forma diferente ou nós jogamos 

diferente daquilo que seria o conveniente.” 

E preconiza outras medidas táticas que visam criar desconforto no 

adversário: “deixar livre uma via e tapar-lhes a sua via forte para tentar que 

modifiquem o seu ritmo de jogo, modifiquem a sua dinâmica e aí encontro uma 

pequena vantagem, mas assumo esse risco – de que seja muito fácil atacar-

nos por um lado, para que seja mais difícil por outro.” 

Em competição, as maiores facilidades de ajustamento surgem quando 

os adversários não são versáteis, como define Miguel: “algumas equipas nunca 

mudam o seu modo de jogar... quando eu encontro os seus pontos de força e 

não mudam, o jogo está provavelmente quase ganho, basta que a minha 

equipa continue a fazer as coisas...”  

As maiores dificuldades surgem devido à versatilidade do adversário, 

como evidencia Miguel: “Outras equipas... conseguem até por duas vezes 

modificar a tática no decurso do jogo... devo estar com atenção, quando eles 

mudam alguma coisa, eu devo também mudar alguma coisa, senão arrisco que 

no fim eles fechem o jogo.” 

Quando o adversário apresenta uma estrutura sequencial do jogo ao 

longo do set, António indica a dificuldade de gestão desta situação: “As 

situações mais complicadas são quando a outra equipa apresenta sequências 

claras ao longo do set... temos que planear que na primeira rotação completa 
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jogamos de uma forma, na segunda rotação, jogamos de outra, na terceira 

rotação... tivemos que colocar três situações distintas em função de cada 

rotação completa do adversário.” 

Francisco identifica o papel da equipa técnica nos primeiros momentos 

do jogo, no confronto com o plano, e aponta as situações em que sente menos 

dificuldades: “...o trabalho do staff durante o jogo... verificar a exatidão da 

informação dada... antes verificar se a informação dada se mantém válida... se 

o adversário faz adaptações e modifica o que foi por nós avaliado e 

preparado... se tudo segue o que foi preestabelecido... não existem grandes 

dificuldades de tipo tático.” 

Francisco aponta igualmente as situações em que é mais difícil fazer 

ajustamentos táticos e indica que a adaptação derivará das situações que a 

equipa constrói no treino: “A dificuldade surge quando se joga contra equipas 

que têm jogadores com a capacidade de não se manterem dentro de 

esquemas estandardizados ou de padrões estatísticos... torna-se mais difícil a 

capacidade de adaptação... requer situações de treino devidamente 

construídas. Não as tendo, não será possível adaptar-te.” 

Guilherme enumera os indicadores mais importantes que controla 

durante o jogo e a quem dá informações no desenrolar do jogo: “Itens 

observados? Direção do serviço, opção de bloco do central, com apenas 2 

opções, três não, „isto e aquilo, é que tens que fazer‟, „se a bola for para ali, 

blocamos só com um, tu deixas‟. Isto é disciplina, nós ajudamos os servidores, 

os centrais, a defesa onde defender.”  

E evidencia a “luta” com o passador adversário: “Manter o plano... o 

passador da outra equipa... tem a ver com para onde servimos, onde 

blocamos... a qualidade do passador. Se este tem um plano... decide antes de 

passar, com o Datavolley pode estudar-se com exatidão o que vai fazer, neste 

caso não se muda o plano porque o jogador não vai mudar.”  

Indica igualmente o modo como o passador contrário condiciona as 

nossas opções táticas de serviço e bloco: 

“Manter o plano depende do passador adversário... Se este é o 
recebedor mais fraco, nós servimos „lá‟, controlamos o sistema do 
passador para ver se é verdade ou não... a nossa estratégia de 



Resultados 
_____________________________________________________________________ 

 228 

serviço baseia-se na tática, não em fazer pontos diretamente, mas 
sim na tomada de decisão relacionada com o passe – „se nós 
servirmos para ali, o passe vai para acolá‟. Ajudamos o nosso 
central com o serviço. Não tentamos „matar‟ um jogador.” 
 

Francisco reitera esta preocupação de estudo do passador adversário: 

“O meu segundo treinador ocupa-se da distribuição do passador adversário... 

rotação a rotação... a prevalência de distribuição, se serve um jogador ou um 

par de jogadores, se usa bastante o primeiro tempo comparativamente com 

outras situações..”  

Rui considera a importância da distribuição do passe e como variam as 

tendências dos atacantes: “Em geral, gosto de ver com atenção o passador. 

Posso também preocupar-me mais com algum atacante. Um dos treinadores 

recolhe direções de ataque e procura notar se alguma direção mudou muito.” 

Na execução do plano e em função da pressão que sente no desenrolar 

do jogo, Francisco é mais flexível na gestão tática do serviço:  

“... o que deixo sempre um pouquinho mais livre e adapto no próprio 
momento é a situação do serviço... dá a possibilidade de desfrutar 
da melhor forma a nossa relação bloco/defesa... pode ajudar a tirar 
de cima a pressão no momento em que poderemos estar a sentir 
dificuldades no sideout... especializo no momento em jogo, rotação 
por rotação, e procura utilizá-la para fazer de termómetro da 
pressão.” 

 

Quando a execução do plano está a ser bem sucedida, é importante 

reforçar a confiança dos jogadores na sua aplicação, como afirma Guilherme: 

“Se o plano está a resultar, deixo os jogadores sentir que está a funcionar – „se 

servires ali, é bom, repete‟. Sentem que o plano os está a ajudar. Se o plano 

não está a ajudar, atiramo-lo fora.”  

Nas situações de jogo em que a equipa está a ter êxito em função das 

opções táticas escolhidas, é necessário ter variantes que possibilitem a 

continuidade desse sucesso, devido a um eventual ajustamento tático do 

adversário, como demonstra António: “... se há uma opção muito boa, tento 

estudar uma variante que se produza quando já houve várias situações de 

êxito...”. 
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Francisco faz ajustamentos táticos quando o adversário se adapta às 

opções tomadas:  

“...o adversário é de tal forma bom que se adapta rapidamente 
àquelas que são as nossas contra-medidas tomadas... surgem 
variantes que pedem modificações em 2, 3 rotações na nossa 
distribuição, mudar o passador ou fazer uma dupla substituição, para 
que o bloco adversário perca um pouco as suas referências em 
relação a uma situação lida com continuidade desde o início do 
jogo.” 

 

Recorre às substituições quando algum jogador não está a ter um 

rendimento consentâneo com as necessidades da equipa: “...no momento em 

que um dos componentes do nosso sexteto está fora de tom, não „toca‟ do 

modo correto. Basta que um que vá ao contrário, o trabalha da equipa acaba ... 

provavelmente usando jogadores que estão no banco quando têm a qualidade 

para o poder fazer, relativamente aos jogadores que estão em campo naquele 

momento.”  

Francisco igualmente diz que, por vezes, não é possível fazer 

ajustamentos simplesmente porque não se possuem os argumentos táticos e 

técnicos necessários: “Provavelmente existem outras situações... embora se 

tenham tentado modificar no decurso do jogo, não conseguimos fazê-lo por 

falta de argumentos técnicos... é fácil dizer ao passador „dá o primeiro tempo 

atrás‟, mas se não tem esta capacidade, que fazemos? Essa poderia ser a 

solução, mas efetivamente não é. Então, é preciso encontrar uma solução que 

exista no reportório do passador, do atacante e da equipa.” 

 

O plano alternativo face ao desconhecido 

Por vezes, os treinadores pressentem que o plano inicial pode não ser 

bem sucedido e, por isso, definem um plano alternativo (plano B), Miguel 

elabora este último quando consegue antecipar a resposta do adversário: 

“Tenho um plano B em alguns casos, noutros não... Existe um plano B quando 

é previsível a reação que o adversário terá.” Opta igualmente por definir o plano 

B face à imprevisibilidade que a competição pode apresentar, fundamentando-

se nas características da sua própria equipa: “... temos sempre uma solução 

alternativa... construída com base em nós, sobre as nossas capacidades, não 
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sobre as características do adversário... não sei o que vai fazer o adversário, 

mas sei também que, se o adversário muda, procuramos mudar durante o 

jogo... tornando-nos nós imprevisíveis ao adversário.” 

Guilherme refere que pode existir um plano alternativo, mas não é 

conhecido por toda a equipa e fundamenta a sua ideia: “Dizemos à equipa o 

plano A, algumas vezes comunicamos ao passador o plano B, algumas vezes a 

toda a equipa. Na maior parte das vezes, só o staff conhece o plano B. Porque 

se dissermos que temos um plano B, significa que não confiamos no plano A.” 

Por sua vez, Rui considera que a construção de alternativas passa pela 

alteração dos jogadores em campo: “...o plano B? Através da substituição de 

jogadores.”  

Na competição, os treinadores e as equipas podem ter que ajustar-se à 

circunstância de não conhecer o adversário, partindo estrategicamente das 

competências que a equipa possui, como observa Francisco: “Se eu conheço 

bem a minha equipa... como pode reagir em determinadas situações, não terei 

problema em defrontar uma equipa que não conheço, de fazer face a uma 

substituição de um jogador que não nunca vi, porque encontrarei situações de 

adaptação que podem ser de tipo geral ou específico, conhecidas pela minha 

equipa... se não conheço as reações da minha equipa, torna-se tudo mais 

difícil... adaptar-se a um adversário se não sei com que armas me posso 

adaptar.” 

Não conhecendo o adversário, Miguel parte das competências da própria 

equipa, analisa o desenrolar do jogo, apoia-se nos dados que a equipa técnica 

recolhe e tenta construir a estratégia a partir daí: 

“Reitero os princípios do nosso sistema de jogo... as competências 
primárias individuais e observo o jogo... encontro saliências... com o 
seu desenrolar, a minha partilha com a equipa enriquece-se de 
estratégias possíveis, de possíveis opções... observo o jogo... os 
canais importantes são a minha interpretação do jogo, em conjunto 
com a interpretação de um, dois dos meus colaboradores... „Vamos 
observar o jogo e construir alguma coisa‟.  

 

A alteração repentina das circunstâncias tem repercussões na atuação 

do treinador, que passa a gerir a “nova” situação como se desconhecesse o 

adversário e vai construindo o plano à medida que o jogo se desenrola, como 
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indica Miguel: “Observo o jogo e começo a entrar no jogo à medida que 

avançamos. Basta que o adversário sofra um infortúnio importante, falte um ou 

dois jogadores e tudo muda completamente.” 

Miguel recorre aos indicadores de rendimento que habitualmente 

considera e procura definir quais os aspetos que estão a ser mais salientes na 

construção da pontuação: “...as coisas mais importantes estão sempre ligadas 

àqueles três elementos... eficácia da recepção e do primeiro ataque de sideout, 

quanto defendem e quanto contra-atacam em relação a quanto defendem. 

Observamo-nos a nós e a eles... devemos compreender se estamos a jogar 

mal nós ou se estão a jogar bem eles, se estamos a jogar bem nós ou se estão 

a jogar mal eles, que aspeto determina a pontuação.” 

Em jogo, António reforça o papel dos jogadores na observação do 

adversário:  

“...cada jogador no ataque dá informação ao passador se o seu 
jogador oponente está a ajudar ou não, se é lateral, se o segue ou 
não, se é central... O passador sabe como organizar essa 
informação para aplicar as diretrizes do nosso plano... se não 
conhecemos o adversário, apoiamo-nos no que os jogadores estão 
captando e transmitindo... a equipa pode tomar decisões coletivas.”  
 

Desconhecendo o adversário, Guilherme recolhe informação sobre o 

mesmo e coloca a equipa a jogar de acordo com os seus princípios habituais, 

realçando o papel que o primeiro set desempenha na construção da estratégia: 

“... o primeiro set é para a própria equipa. Os treinadores trabalham no banco 

tentando coligir uma série de dados... os jogadores decidem as suas coisas... 

temos muitas coisas que fazemos, dentro do que é o nosso estilo de jogo, 

jogamos no nosso sistema... então começamos a ajudá-los.” 

 

Particularidades da preparação estratégica no microciclo de competição 

A organização do processo de treino que envolve a realização de uma 

competição semanal é documentada por Francisco, começando por prever 

cenários de relação de forças com o adversário: “Definir o match-up... começo 

já no início da semana... a trabalhá-lo no treino. Construir as relações dos 

números ligadas às características, dos atacantes que cada um dos meus 
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jogadores terá à frente... falar já do jogo e do nosso plano tático com situações 

precisas ligadas a algumas rotações já pré-determinadas que serão aquelas 

que procuraremos durante o jogo.” 

Explana a sua ideia dando exemplos concretos mostrando a relação 

entre o que se treina durante a semana e o que vai ser pedido na competição: 

“A primeira fase da semana é dedicada ao trabalho de indução... começo com 

situações mais ligadas ao contra-ataque, tendo já uma aplicação ligada ao jogo 

de domingo… jogamos com Piacenza amanhã, tem uma série de servidores 

muito fortes, por isso trabalhámos grande parte da semana a nossa bola alta... 

a melhor preparação do jogo é feita durante a semana no treino. Não é só a 

folha entregue aos jogadores, o vídeo, mas sim o que se vai pondo de pé 

durante a semana sobre as situações que depois surgem com mais frequência 

durante o jogo.” 

Francisco evidencia ainda a interligação que deve existir entre o treino 

técnico e o treino tático na preparação próxima da competição:  

“o trabalho técnico não pode nunca ser um trabalho técnico geral, 
em si próprio, deve referir-se sempre ao desenvolvimento de uma 
situação tática... na construção do jogo existem situações individuais 
que vão sempre inserir-se em situações de equipa, coletivas.” 

 

E concretiza o conceito apresentado: “Se só trabalho o bloco estático 

durante a semana... durante o jogo, peço aos meus jogadores de estar 

próximos para depois abrirem, então falhei tudo.” 

Na organização semanal, Rui dedica em geral a primeira parte da 

mesma ao trabalho orientado para o desenvolvimento da própria equipa, 

partindo da observação do vídeo do último jogo realizado: “fazemos uma 

sessão de vídeo com os jogadores, elaborando uma avaliação... do que se fez 

mal ou bem nesse jogo... apontamos mais a um trabalho técnico, sobretudo 

relacionado com as dificuldades sentidas. Este trabalho prolonga-se até quarta-

feira à tarde...”. A partir daí, o treino começa a orientar-se para a equipa 

adversária:  “Começo a falar com eles a partir de quarta-feira à tarde sobre as 

características de alguns atacantes... Na quinta, costumo treinar mais o bloco, 

então procuro dar informação para que o bloco e a defesa se comecem a 

movimentar de acordo com o adversário. Na sexta... na fase „ponto‟, o 
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passador procura simular a distribuição da equipa adversária e os atacantes 

procuram bater na direção mais comum da equipa adversária.” 

Sobre a organização semanal do treino, Guilherme apresenta uma 

estrutura de trabalho um pouco diversa do treinador anterior: “Vejo o vídeo 

antes da semana começar. No treino, começo já a trabalhar situações mas não 

digo à equipa. No clube, temos 3 dias (segunda, terça, quarta, duas vezes por 

dia) onde só treinamos as nossas coisas. Temos um dia livre. Na sexta, 

treinamos um pouco as coisas para o jogo, não demasiado.” 

E fundamenta as suas ideias, evitando sobrecarregar os jogadores dos 

pontos de vista informativo e emocional: 

“Prefiro que os jogadores joguem o seu próprio sistema, tenham 
confiança no que fazem... sábado de manhã, damos a folha e 
mostramos o vídeo, não antes... quero a energia da equipa para o 
jogo, sentir a pressão do jogo só no sábado, não durante a 
semana... quero-os focados no treino, tornando-se mais fortes, 
melhorando, na técnica, na tática, no sistema, e não falamos sobre o 
jogo. Divertimo-nos.” 
 

Nas sessões de treino muito próximas da competição (no próprio dia ou, 

no máximo, no dia anterior), António descreve duas possibilidades de atuação 

na dependência do aspetos táticos que serão solicitados na competição: “Se à 

tarde vamos jogar usando respostas típicas do nosso modelo de jogo, o treino 

da manhã é um pouco de ativação... Se à tarde... vimos que há uma situação 

que não está no nosso reportório, então usamos a manhã para reproduzir um 

pouco essa situação na prática. Não tenho um esquema fixo.” 

Miguel aponta igualmente dois modos de perspetivar este treino próximo 

do jogo, criando situações de ativação ou procurando sistematizar aspetos 

técnicos-táticos particulares:  

“podemos fazer um sistema de treino baseado na intensidade e no 
ritmo, de breve duração... ou um sistema onde as características do 
treino se baseiam em dinâmicas de jogo... ou um sistema de treino 
dedicado a aspetos técnicos... aqui a intensidade é muito mais 
baixa, mas só uso este último sistema de treino quando tenho uma 
equipa muito ativada...”. 
 

Esclarece as suas opções dando exemplos: “Consoante se sentem 

exigências particulares de ativação assim preparamos diferentes tipos de 
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treino. Se devo fazer um treino que pontualize alguns princípios... um tipo de 

bola no sideout, logo dependente da recepção, planeio uma parte de serviço e 

recepção e depois crio uma série de ações, jogos 6x6... É variável, repito, 

existe um mínimo de variabilidade.” 

Na preparação para a competição, a construção dos exercícios de treino 

pode integrar a simulação de determinadas ações dominantes do adversário, 

explicando António como determina as situações a replicar: “... não sabemos 

onde vamos encontrar as chaves... nalguns casos simulações muito parciais... 

noutros simulações de estruturas gerais.” 

Identifica as vantagens do treino com simulações e o efeito que provoca 

nos jogadores: 

“...o treino de simulação… a grande diferença… nos melhores jogos 
que recordo ao longo da minha carreira, tanto no clube, como na 
seleção... o jogador tem a sensação, quando enfrenta o adversário, 
do que já o viveu, inclusive quando a reprodução é analítica... 
responde bem.” 
 

Indica as características que este tipo de treino apresenta: “... são 

processos de preparação muito ásperos, aborrecidos, não é uma dinâmica de 

treino fluída, parece-se com uma aula teórica metida no campo, para localizar 

muito bem a situação, entendê-la... não tenho recordação de treinos 

intensos...”. 

E os objetivos que visa atingir:  

“... estou a refletir na ação... para jogar „olhos nos olhos‟ a um nível 
competitivo superior, procuro criar algo no treino que substitua a falta 
de experiência prévia... familiaridade...”. 
 

Guilherme menciona a utilidade do treino com simulações, mas sem 

expressar a mesma relevância que António: “... os treinadores fazem-no, os 

jogadores não. Ponho os treinadores a servir „assim‟, atacar „assado‟, com os 

treinadores em cima das mesas.” 

Por sua vez, Miguel manifesta uma opinião contrária à utilização do 

treino com simulações: “Não creio que possa existir um modo de substituir e 

tornar específico o treino contra uma equipa adversária... não acredito no treino 

em que alguém da minha equipa deve imitar os pontos fortes do adversário.”  
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E fundamenta: “no treino da minha equipa, preocupo-me em melhorar as 

suas características, utilizo tudo o que pode servir, mas relativo à minha 

equipa... Esta deve encontrar uma resposta no momento através da 

consciência daquilo que sucederá, não através de o ter já vivido de forma 

simulada, porque seria vivê-lo de modo simulado, artificial... Preparo a minha 

equipa para fazer face ao jogo... baseando-me nas características da minha 

equipa... que usarei em jogo... no treino preocupo-me com a estratégia da 

minha equipa quando temos a bola...”. 

Visando a preparação para a competição, a construção de exercícios 

pode apresentar situações repetitivas ou variáveis, indicando Francisco que 

pode optar por ambas as soluções: “... posso fazer um ou outro. Posso 

construir exercícios que têm objetivos de tipo exclusivamente técnico, ou 

técnico-tático, apenas repetindo só determinadas situações... Ou posso fazer, 

inserindo uma situação de pontuação consoante as informações que recolho a 

partir dos números e das pontuações que se verificaram nos jogos 

precedentes.”. Esclarece a importância que atribui à organização de exercícios 

com pontuações especiais: “... ajuda a fixar a importância de determinadas 

situações, dando ao jogador a consciência de crescer na gestão dessas 

mesmas situações, de determinados fundamentais, na construção da 

pontuação em jogo.” 

É essencial que os exercícios de treino tenham sempre em 

consideração a referência contextual do jogo, como elucida Francisco:  

“... num exercício técnico, num exercício específico, analítico ou 
super-analítico, deve haver sempre uma ideia tática precisa... se não 
apresentam uma ligação direta com o jogo, são tempo perdido.” 

 

Na estruturação dos exercícios, Rui combina a preparação do jogo e o 

desenvolvimento da própria equipa e explica como aplica a ideia: 

“Eu tenho um número três, que é o número perfeito... partir da 
terceira ação podes continuar com a mesma intenção ou modificá-
la... Pelo menos três ações têm que ser realizadas tal como faz o 
atacante adversário. Se o oposto rival tem como tendência a 
diagonal, pelo menos três ações têm que ser feitas na diagonal... 
Depois, também têm obviamente a possibilidade de treinar o seu 
„golpe‟.” 
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O papel do vídeo na implementação da estratégia 

Guilherme evidencia igualmente a importância de transmitir a informação 

aos jogadores em sintonia com o estilo de aprendizagem próprio de cada um 

deles:  

“Realmente interessante para a tática, é usarmos três sistemas de 
aprendizagem... jogadores que aprendem visualmente, têm que ver 
(vídeo)... outros aprendem pela audição, falamos com eles e 
compreendem... os que aprendem cinestesicamente, temos que que 
colocá-los dentro do campo e fazer-lhes ver e sentir as coisas aí.”  
 

Francisco salienta o valor de proporcionar aos jogadores informação que 

seja objeto de visualização e de aproveitar todos os recursos atentivos dos 

jogadores: “...a visualização é uma parte muito importante de crescimento, de 

desenvolvimento de temas técnicos e táticos... tal como na sessão de treino, é 

importante usar a capacidade atentiva do jogador a cem por cento, nos tempos 

e nos termos devidos, assim deve ser também na sessão de vídeo...”.  

Miguel reforça igualmente a importância da transmissão de informação 

por via visual e do reconhecimento de situações que a mesma permite:  

“O importante é que seja qualquer coisa que possamos fazer ver ao 
jogador. Não me agrada dar indicações não apoiadas pela visão... 
os meus jogadores devem poder ver o dado que eu lhes transmito, 
devem ver que coisa sucede... depois devem ser capazes, em 
campo, de reconhecer a situação que pode determinar esta 
vantagem ou esta desvantagem...” 
 

A identificação das regularidades, invariantes, que o adversário 

apresenta na sua forma de jogar poderá auxiliar o jogador a tomar decisões 

mais rápidas e ajustadas, como refere Guilherme: “...os jogadores podem 

reconhecer padrões... se pudermos ajudá-los, mostrando-lhes os padrões de 

jogo... antecipam melhor as situações... temos que os preparar para as 

circunstâncias... as equipas mudam, o seis inicial muda, a distribuição muda... 

portanto, ajudamos os jogadores a tomar boas decisões.” 

A utilização dos registos em vídeo é um meio a que recorrem 

permanentemente os treinadores, António esclarece como o prepara, a 

duração e o papel que lhe confere na realização sequente do treino: 
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“... um vídeo de montagens, das 6 rotações adversárias na 
recepção... algumas situações características de ataque. Num total 
de 20, 25 minutos... fazemos pequenas reuniões com vídeo antes do 
treino, criando uma situação concreta... acreditamos que essa 
situação possa ser chave... reproduzimo-la no treino...”.  
  

Rui prepara os vídeos, usa-os normalmente duas vezes por semana, a 

primeira relacionada com o último jogo realizado e a segunda sobre o próximo 

adversário: “fazemos duas vezes vídeo... Sempre curto... sempre montado... 

Trabalhamos sobretudo na fase de sideout... se algum jogador pede, por 

exemplo o líbero, para ver os serviços do adversário, mostramos-lhe 2 serviços 

de cada um dos adversários... Vemos o último jogo e a sessão seguinte incide 

sobre o próximo adversário. Se não temos vídeo... fazemos os dois dias 

dividindo, uma sessão sobre a fase de serviço, a outra sobre o sideout, do 

último jogo.”  

Francisco divide as sessões de vídeo, com a particularidade de as 

realizar previamente ao treino e servirem para definir tarefas para o mesmo: 

“Durante a semana, fazemos diversas situações de vídeo... ligo diretamente ao 

que vamos fazer no treino imediatamente a seguir... com os recebedores, 

sobre as qualidades dos servidores em suspensão adversários... com os 

centrais e os opostos para ver o sistema de bloco da equipa adversária... Os 

passadores estão sempre presentes...”  

Francisco refere especificamente a sessão de vídeo, habitualmente 

realizada no dia do jogo e com a participação de toda a equipa, que serve para 

o preparar e tem uma função de síntese do trabalho realizado durante a 

semana: “fazemos um vídeo geral em conjunto, no dia do jogo, sobre a fase de 

sideout do nosso adversário... prefiro que estas situações surjam como um 

resumo do que foi feito durante a semana.”  

Miguel assinala a elaboração de diferentes tipos de vídeos, com 

objetivos muito específicos em função do que se pretende mostrar aos 

jogadores: “sobre o meu jogador, com sequências sobre o que lhe quero fazer 

compreender... específicas sobre o adversário... com o seu sistema de sideout 

por cada rotação... apenas as opções principais...” 
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O mesmo treinador procura transmitir aos jogadores uma ideia 

equilibrada sobre o opositor, razão pela qual seleciona cuidadosamente as 

imagens a apresentar: “...com ações positivas... com ações negativas... dando 

uma ideia equilibrada da equipa adversária... situações em sequência... 

fragmento do jogo, um momento continuativo e escolho-o dentro de um set, 

onde existam poucos erros no serviço e poucos erros globais.” 

 

O lugar e a função das reuniões na implementação da estratégia 

Quando existe tempo, António organiza reuniões parciais com os 

jogadores, mobilizando-os de acordo com a sua função específica em campo: 

“Elaboramos um trabalho de informação concreta para os blocadores em 

relação ao ataque contrário, com os passadores em relação ao bloco 

adversário, aprofundando mais e focalizando onde têm responsabilidade...” 

Rui explica o modo como organiza a sua „folha de jogo‟ e o tipo de 

informação que contém: “...muitos dados acumulados sobre as posições de 

defesa, onde cai a maior quantidade das bolas... tendências dos atacantes... 

com os seus movimentos mais específicos e tendência do passador... uma 

primeira folha, contém uma explicação teórica sobre cada um dos jogadores 

titulares ou os que jogam mais da equipa adversária... na fase ponto da equipa 

adversária, serviço, bloco, defesa, o que fazem, se o central se movimenta ou 

não... depois a fase de recepção... A informação dada na ficha é comum para 

todos os jogadores.” 

Para Francisco é importante individualizar e reforçar positivamente a 

informação transmitida: “...pequenas conversas, onde lemos as estatísticas dos 

nossos jogos anteriores... procuramos dar reforços positivos sobre as coisas 

que fizemos bem, ou melhor do que a média geral de rendimento.” Refere 

igualmente que “a leitura da „folha de jogo‟ requer o seu tempo de adaptação... 

isto se constrói lentamente... geralmente uso os primeiros cinco, seis jogos 

para construir uma relação, uma comunicação verbal e escrita com a equipa.” 

Miguel não é adepto de fazer muitas reuniões, prefere uma maior 

individualização da comunicação: “...Reuniões, poucas... indicações individuais 

são os meios mais utilizados.” 
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Guilherme indica a particularidade de fazer a gestão destes meios muito 

próximo da competição, por necessidade de concentração sobre o adversário: 

“Na noite anterior, é o plano de jogo... a folha, decidindo o que 
mostrar à equipa, que vídeo, que parte, qual é a estratégia... Na 
manhã seguinte, observamos com a equipa, damos a folha, vemos o 
vídeo... reunião com a equipa com a duração de meia hora, vídeos e 
pontos-chave em conjunto.” 
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Esta discussão será desenvolvida segundo seis aspetos decorrentes 

dos resultados apresentados e que ajudam a estruturar o nosso discurso 

acerca da expressão do conhecimento estratégico dos treinadores de voleibol 

de alto nível que fizeram parte do presente estudo. 

No primeiro ponto, mapeamos os aspetos identificados no estudo que 

sustentam a expressão do conhecimento estratégico, nos quais se incluem a 

filosofia do treinador e a concepção e implementação do modelo de jogo. 

No segundo ponto, salientamos a importância que a dimensão temporal 

apresenta na atuação estratégica do treinador, nalgumas circunstâncias 

favorecendo-a, noutras limitando-a, e como influencia a utilização dos meios de 

treino, face à singularidade do momento competitivo. 

No terceiro ponto, exploramos os contornos da atuação estratégica do 

treinador, dando relevo às tarefas de previsão desenvolvidas, aos princípios 

perfilhados na gestão da surpresa e do risco em competição. 

No quarto ponto, procuramos explicar o modo como se estabelece a 

dinâmica relacional estabelecida com os jogadores, no sentido de conseguir a 

sua participação deliberada e responsável e os aspetos que rodeiam o 

desempenho do papel, o controlo do processo de treino e o uso do poder.  

No quinto, situamos a intervenção estratégica do treinador na 

especificidade do voleibol, documentando a utilidade da elaboração do plano 

estratégico de jogo, a forma de analisar o adversário, treinar e aplicar o plano e 

gerir o dinamismo da situação competitiva.  

No sexto, e último, procuramos enquadrar o conhecimento estratégico 

do treinadores num contexto conceptual mais lato suportado pela literatura. 

 

5.1. Expressão do conhecimento estratégico 

 

O papel da filosofia do treinador 

No nosso estudo, é possível evidenciar que os treinadores entrevistados 

expressam pontos de vista diferenciados sobre os aspetos que retêm como 

mais importantes na sua ação, reforçando a ideia da natureza individual da 
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construção da filosofia do treinador, situação bem documentada na literatura 

(Cushion et al., 2010; Jenkins, 2011) e por nós plenamente confirmada. 

Os resultados apresentados realçam igualmente a dimensão pessoal da 

filosofia dos treinadores que comporta a identificação de convicções e 

características próprias (“...sou muito reflexivo... gosto de rever continuamente 

os meus princípios e conceitos...”) e de princípios estruturantes relativos ao 

processo de treino (“...crescer proporcionalmente em todos os setores... temos 

uma linha real que começa na estratégia... as táticas... diferentes sistemas... 

diferentes técnicas para aplicar os sistemas... o nível mais baixo é o físico...”). 

Estes aspetos enquadram-se perfeitamente nos conceitos que diferentes 

autores incluem na tentativa de encontrar uma definição para a filosofia do 

treinador, como sejam os valores, os princípios, as prioridades e o conjunto 

pessoal de perspetivas sobre o treino que moldam a prática e sustentam a sua 

intervenção concreta no terreno (Burton & Raedeke, 2008; Jenkins, 2011; 

Kidman & Hanrahan, 2011; Nash et al., 2008; Vealey, 2005). 

No nosso estudo, as concepções dos treinadores parecem muito 

orientadas para aspetos práticos operacionais, ilustradas no modo como se 

situam previamente à intervenção no terreno, recorrendo a posições próprias 

para interpretar as diferentes situações que se lhes deparam (“...o problema 

primeiro... necessário ter padrões de eficácia...”). Esta perspetiva é salientada 

na literatura, porquanto a filosofia do treinador assume-se de forma clara como 

suporte conceptual da prática (Cassidy et al., 2009; Lyle, 2002; Nash et al., 

2008; Strong, 1992; Wilcox & Trudel, 1998) e ajuda-o a optar estrategicamente 

pelos modos de intervenção que acredita serem os mais eficazes (Burton & 

Raedeke, 2008; Camire et al., 2012; Cassidy et al., 2009; Collins et al., 2009; 

Cushion, 2013; Vealey, 2005), uma vez que o seu pensamento está muito 

orientado para a procura do que é eficaz, do que produz rendimento (Cassidy 

et al., 2009). 

A filosofia pessoal parece ser também o filtro que ajuda a compreender 

o contexto e os restantes intervenientes no coaching, atendendo em especial 

aos jogadores que compõem a equipa (“...coordenar perfis individuais... temos 

diferentes personalidades...”), a uma dimensão cultural abrangente (“...quem 
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somos como país... somos bastante criativos... gostamos de atacar... tentamos 

sempre jogar um jogo espetacular...) e à construção de uma visão de futuro 

sobre o rendimento a obter na competição-objetivo, em função dos resultados 

que aí se projetam obter. A este respeito, Jenkins (2011) entende que a 

filosofia do treinador comporta a forma de estruturar as relações interpessoais 

no seio da equipa. Por sua vez, a capacidade de ter uma visão abrangente dos 

contextos e situações parece estar próxima daquilo que Chi et al. (1988) e 

Ericsson et al. (2006) designam por the big picture, o quadro global através do 

qual o treinador é capaz de discriminar os aspetos essenciais, estabelecer a 

direção do processo (Allen et al., 2012; Olusoga et al., 2012) e manifestar as 

suas competências preditivas, reconhecendo semelhanças com situações 

anteriormente vividas e cruzando componentes nucleares das mesmas, 

prevendo a partir daí com elevado grau de precisão os resultados a atingir 

(McCullick et al., 2006). 

 

Do modelo de jogo ao plano e atuação estratégica 

Os treinadores optam por definir um modelo de jogo simples (para ser 

mais rapidamente adquirido e assimilado) com poucas variantes táticas, mas 

abrangente, que contemple respostas para um grande número de situações de 

jogo (“...procuro eficiência... poucas variantes que tenham utilidade para muitas 

situações...”).  

Esta capacidade de desenvolver um modelo de jogo sintético ilustra de 

forma excelente o pensamento estratégico dos treinadores, o seu sentido 

pragmático de racionalização e focagem no essencial, aspeto documentado 

por Schempp e McCullick (2011), quando destacam a importância de 

distinguirem o que é ou não importante e agirem em conformidade com a 

relevância identificada. A noção de eficiência na construção do processo de 

treino foi demonstrada por Saury e Durand (1998), evidenciando a necessidade 

da realização das tarefas de treino estar enquadrada nas condições temporais 

existentes. 

Embora esteja projetado à partida, o desenvolvimento do modelo de 

jogo é um processo altamente dinâmico. Começa na aprendizagem da sua 
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estrutura global e aperfeiçoa-se pelo crescimento individual dos jogadores 

(“...essa reconstrução individual oferece como possibilidade um grande abanão 

estratégico...”).  

Se a elaboração do modelo de jogo, ou filosofia de jogo, emana 

diretamente da filosofia do treinador (Cordes el al., 2012; Martens, 2012), e 

esta se altera no tempo, então esta modificação de conceitos ilustra o seu 

potencial adaptativo e originará a flexibilidade necessária para lidar com a 

complexidade contextual e a mutabilidade das circunstâncias (Cassidy et al., 

2009).  

A evolução que o modelo de jogo sofre ajusta-se bem aos conceitos de 

estratégia deliberada e emergente (Mintzberg & Waters, 1985). Corresponde 

inicialmente às ideias do treinador e do que prevê ser a forma de jogar que 

possibilitará a consecução dos objetivos traçados (estratégia deliberada) e, 

com o decorrer dos acontecimentos, vai-se moldando, evoluindo, em função 

das características dos jogadores, de eventuais problemas que os adversários 

e a competição colocam, do desenvolvimento individual e coletivo que a equipa 

vai apresentando (estratégia emergente) ou, até, da eventual auto-organização 

do processo.  

Esta evolução está na base da capacidade adaptativa estratégica da 

equipa ao gerar novas “caras” que a tornam menos previsível aos olhos dos 

adversários devido ao domínio de um reportório acrescido. Como assinalam 

Wageman e Gordon (2005) e Evans e Eys (2015), a forma como os elementos 

da equipa operam coletivamente na tarefa gera o aparecimento de 

características emergentes do próprio sistema, apresentando implicações quer 

nos processos grupais, quer nos resultados obtidos. 

A consolidação do modelo de jogo cimenta a confiança dos jogadores e 

da equipa nos recursos próprios (“...um ponto de encontro...”), constitui-se 

como um referencial comum sólido (“...se todos compreendem o sistema e a 

estrutura, então damos liberdade aos jogadores para os interpretar...”) que 

possibilita a interpretação semelhante (“...basta um código para que todos 

saibam...”) e coerente das situações de jogo, permite que a equipa se oriente 

para fora de si própria (“...no momento em que o modelo tem uma base 
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mínima, então temos a adaptação ao jogo adversário...”) e potencializa as 

capacidades adaptativas aos diversos adversários e situações de jogo. 

A necessidade que os membros de uma equipa sentem em ter uma 

organização forte, uma estrutura, é ilustrada por Becker (2009). Este estudo 

põe em relevo a importância da equipa possuir um “sistema” sólido, um quadro 

de referência que balize a sua atuação, pondo em sintonia a filosofia do 

treinador e as características cognitivas da equipa. Também Apitzsch (2009) 

refere que determinados momentos de insucesso coletivo eram devidos a 

problemas estruturais e de comunicação, logo de coordenação, dentro da 

própria equipa. Estas conclusões reforçam a importância que no nosso 

trabalho é atribuída à existência de um modelo de jogo consistente, para servir 

como ponto de segurança que garanta estabilidade de coordenação no seio da 

equipa.  

A importância da automatização dos processos coletivos da equipa, 

como meio para explorar a mutabilidade contextual, é testemunhada por 

Bourbousson et al., (2015) que referem que os jogadores, pertencentes a 

equipas com elevado grau de perícia, apresentam baixos níveis de consciência 

em relação às ações de jogo dos seus companheiros, devido à predominância 

de processos coordenativos implícitos, mostram menor variabilidade nas 

relações intra-equipa e, em consequência, mantêm um grau ótimo de 

consciência durante o jogo.  

O processo de construção da colaboração dentro da equipa necessita 

que o treinador defina claramente tarefas, estabeleça formas de coordenação 

das ações entre os intervenientes (“... construir a função do próprio jogador e 

inseri-lo no sistema de jogo.....”) e as adapte às exigências de individualização 

que cada um deles coloca e ao desenrolar da implementação da própria tarefa 

(“...a seguir, deixo-lhe a possibilidade de resolver sobre o que aprendeu...”).  

O conceito de modelo de jogo, expresso no nosso estudo, ajusta-se 

bastante bem à noção do MMP, o qual engloba conhecimentos declarativos 

(“...modelo... os jogadores têm que compreendê-lo...”), processuais (“...eu 

disse-lhe para jogar à vontade... „joga de acordo com o que sentires, toma as 

tuas próprias decisões...”) e estratégicos (“...quando o bloco está organizado 
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desta forma, se queres jogar com o central, procura soluções deste tipo... se 

queres jogar com os pontas, utiliza o primeiro tempo com este ponta e desta 

forma, com o outro...”).  

De acordo com a literatura (Cannon-Bowers et al., 1993; Tesluk et al., 

1997), uma equipa de alto nível deve possuir fundamentos, expetativas para a 

realização das diferentes tarefas de jogo e ter definidos os processos de 

coordenação e adaptação das mesmas. Também está bem documentada no 

desporto a relação entre a cognição da equipa e a eficácia do seu desempenho 

(Bourbousson et al., 2010; Eccles & Tenenbaum, 2004, 2007; Evans & Eys, 

2015; Gershgoren et al., 2013; Giske et al., 2015; Reimer et al., 2006; Richards 

et al., 2012; Webber et al., 2000).  

O ajustamento do modelo de jogo às peculiaridades dos jogadores 

encontra suporte, ainda que não de forma exclusiva, na necessidade de lhes 

fornecer conhecimentos diferenciados relativos à resolução das suas tarefas 

específicas de jogo. Deste modo, o MMP enquadra um conjunto de cognições 

de natureza idiossincrática, já evidenciado no andebol por Chabaud et al. 

(2011). 

 Como assinalam Giske et al. (2015) e tal como os treinadores 

entrevistados manifestam, um dos grandes desafios estratégicos que se lhes 

coloca é o de definir e refinar o modelo de jogo da equipa. 

 

5.2. O tempo como elemento otimizador ou perturbador da atuação 

estratégica  

 

O tempo como recurso estratégico 

A atuação estratégica do treinador inscreve-se numa matriz temporal 

delimitada por uma estrutura de acontecimentos muito pouco modificável, como 

por exemplo, o calendário competitivo, a época desportiva e os ciclos regulares 

de treino e competição, situação evidenciada no nosso estudo e igualmente 

referenciada por Mesquita (2013b). De forma surpreendente, dada a dimensão 

estratégica que o tempo apresenta, tanto quanto é do nosso conhecimento, 

apenas Mesquita (2013b) teoriza a importância da ordenação temporal dos 



Discussão 
_____________________________________________________________________ 

 249 

acontecimentos no coaching desportivo e a forma como aquela influencia a 

insegurança sentida pelos treinadores e a aprendizagem dos jogadores.   

Este enquadramento origina diferentes contextos de treino das equipas 

e dos jogadores: podem existir momentos mais longos de preparação (por 

exemplo, precedendo uma competição importante, no caso das seleções 

nacionais ou no início da época desportiva, na atividade de clube), períodos em 

que se misturam fases de treino e competição (podendo esta assumir um 

carácter semanal ou bissemanal, na competição de clube) ou de competição 

concentrada (o caso dos torneios internacionais de seleções nacionais).   

No nosso estudo, as fases mais alargadas de preparação conferem aos 

treinadores a possibilidade de estabelecer um fio condutor do processo de 

treino, definindo objetivos e dando-lhe um rumo, uma direção (“...os objetivos 

que se atingem com um programa a mais longo prazo não mudam...”). 

Ademais, a implementação de uma estratégia de trabalho apoia-se na 

possibilidade de qualificar o rendimento dos jogadores e das equipas, 

ampliando e transformando as suas competências através do treino (“...aquele 

comportamento pedido deverá ser fruto de um processo de aprendizagem...”). 

Este processo de aquisição e consolidação de aspetos táticos-técnicos 

apresenta, portanto, uma relação muito forte com o tempo de preparação à 

disposição do treinador.  

Por sua vez, o presente estudo denota implicações decorrentes da 

existência de tempos mais longos de preparação da equipa: por um lado, os 

treinadores acentuam a dinâmica participativa dos jogadores na elaboração do 

plano de jogo e, por outro lado, os aspetos táticos relevantes sobre próximos 

adversários são integrados tão cedo quanto possível no processo de treino  

(“...tentamos construir treinos, geralmente 4 semanas antes... já com alguns 

aspetos relativos aos jogos...”). 

Os treinadores participantes neste estudo realçam ainda que a 

aprendizagem e consolidação do modelo de jogo são igualmente processos 

que apresentam fortes relações com a dimensão temporal. Os treinadores 

entrevistados indicam que a sua assimilação global por parte dos jogadores 

deve ser o mais rápida possível (“...os jogadores têm de compreendê-lo quanto 



Discussão 
_____________________________________________________________________ 

 250 

antes melhor...”), mas a sua construção decorre de forma dinâmica e ajustável 

no tempo (“...é um elemento prospetivo... que estabeleço após um ciclo de 

treino...”). Ainda, as limitações de ordem temporal, que sempre se colocam no 

processo de treino, impossibilitam a definição de um modelo com inúmeras 

variantes táticas simplesmente porque não existe tempo para tal (“...não creio 

que se possa ter uma grande variedade de opções...”). 

Estes aspetos parecem acentuar o agenciamento dos treinadores nos 

momentos de preparação, ou seja, têm a possibilidade de escolher entre 

cursos de ação alternativos, em sintonia com os seus objetivos pessoais, 

modificando-os em função da evolução da situação, mas mantêm a visão 

global e a direção do processo dentro dos limites que a estrutura contextual 

coloca, tal como referem Jones e Wallace (2005).  

Estas fases de preparação podem ser igualmente entendidas à luz do 

conceito de orquestração (Jones & Wallace, 2005; Wallace & Pocklington, 

2002). Nesta medida, o treinador conduz o processo de forma evolutiva e 

flexível, dentro de limites precisos, sendo, por vezes, silenciosa ou abertamente 

diretiva, coordena a realização de diferentes tarefas, mantém o foco, mas tira 

partido dos constrangimentos contextuais, conservando o equilíbrio e o rumo 

traçado. Esta capacidade de desenvolver o plano, sendo flexível no imediato e  

mantendo a coerência em ciclos de treino longos, é uma característica bem 

evidente da ação orquestradora do treinador, identificada por Jones e Wallace 

(2006). 

O estudo realizado por Santos et al. (2013), entrevistando treinadores 

portugueses de elite, evidencia que aqueles funcionam como apoio ao 

desenvolvimento (scaffold) dos seus atletas ao procurarem construir ambientes 

ótimos de aprendizagem através da gestão controlada da instabilidade, com os 

objetivos de desafiar constantemente os jogadores (nada é dado como 

garantido) e replicar a variabilidade inerente às situações de situações de jogo. 

Ora, a partir destes dados, é possível hipotizar que nas fases de preparação, 

onde os treinadores desenvolvem/transformam os seus jogadores, a 

aprendizagem e a consolidação de elementos técnicos/táticos se faça através 

da realização de tarefas em que variam, em função das necessidades, os 
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constrangimentos situacionais para colocar o treino na zona proximal de 

desenvolvimento (recuperando o conceito de Vygotsky, também referido no 

estudo citado). 

A evolução do processo de treino, documentada nas fases de 

preparação, requer a monitorização permanente das situações, a análise 

contínua do rendimento individual e coletivo e implica grande atenção aos 

detalhes por parte do treinador, aspetos em que a noção de orquestração pode 

ser enriquecida com recurso ao conceito de noticing (Mason, 2002), enquanto 

possibilidade de ver ou notar oportunidades de ação, referenciando 

acontecimentos atípicos, criando distinções e transcendendo o óbvio.   

 Esta capacidade de notar para informar a ação é igualmente referida por 

Santos et al. (2013), indicando que os treinadores de elite entrevistados 

atendem ao contexto, ao estado de humor dos jogadores e à atmosfera geral, 

aspetos que pressupõem um envolvimento intenso no coaching, repleto de 

atividade cognitiva interpretativa, embora fique por elucidar como elaboram a 

sua estratégia pedagógica de observar/notar.  

 

O tempo como constrangimento estratégico 

No presente estudo, com uma competição semanal, o processo de 

treino caracteriza-se pela combinação de meios dirigidos ao desenvolvimento 

do modelo de jogo da própria equipa e à preparação estratégica/tática do jogo. 

Sendo seguro que o treinador começa, logo desde o início da semana, a 

pensar e a treinar a forma de jogar ajustada ao próximo adversário, e continua 

igualmente a reservar algum tempo para o desenvolvimento da própria equipa 

(“...definir o match-up... começo já no início da semana... a trabalhá-lo no 

treino... temos 3 dias onde só treinamos as nossas coisas...”).  

Por sua vez, quando a estrutura competitiva é muito densa e os tempos 

de treino são notavelmente reduzidos, os treinadores orientam o treino 

prevalentemente para a preparação da próxima competição, limitando do ponto 

de vista estratégico as suas possibilidades de intervenção, sendo 

constrangidos a tomar a decisão mais ajustada possível face às circunstâncias 

e não aquela que seria a melhor em termos absolutos (“...onde se joga todas 
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as semanas... nos limitamos a treinar a melhor escolha a fazer...”). Deste 

modo, com o foco do treino preferencialmente colocado na vertente 

estratégica-tática, os treinadores reforçam as rotinas ligadas à preparação do 

jogo (reuniões, vídeos, elaboração de folhas de jogo). A utilização de rotinas é 

uma situação mencionada por Saury e Durand (1998), como forma de facilitar a 

organização das sessões de treino, simplificar a comunicação com os atletas e 

tornar o treino mais eficiente, através da redução da carga cognitiva ligada à 

gestão situacional. Na opinião de Hoc e Amalberti (2007), as rotinas permitem 

aos peritos a execução de mais atividades sem recorrer ao controlo simbólico, 

operando o sistema cognitivo com base nas representações internas 

disponíveis e recorrendo menos aos dados colhidos a partir do contexto. 

Em suma, o presente estudo denuncia que os treinadores de alto 

rendimento participantes, quando percebem as implicações que os 

constrangimentos temporais têm na gestão do treino e da competição, 

orientam-se para a resolução dos problemas que vão surgindo, os quais, na 

perspetiva de Abraham e Collins (2011b), se ajustam ao micro-nível de 

intervenção estratégica onde predominam as TDN, decisões (satisficing) estas 

que equilibram o que é desejável e a realidade analisada com base na 

informação contextual (Simon, 1972). 

Para além disto, os treinadores entrevistados variam o modo de 

transmitir a informação sobre o adversário aos jogadores. Neste aspeto, a 

atuação dos treinadores não é igual, por exemplo, enquanto Francisco a 

transmite deliberadamente desde o início da semana, Guilherme treina aspetos 

relativos ao adversário, mas só os referencia explicitamente muito próximo do 

confronto (“...no treino começo já a treinar situações, mas não digo à 

equipa...”). Não encontrando suporte na literatura para este facto, podemos 

apenas sugerir que se pode tratar de uma opção circunstancial ou ditada pela 

filosofia pessoal dos treinadores acerca da forma como concebem a 

estruturação da informação e a integram na preparação da equipa no 

microciclo de treino.  

É evidente o sentido estratégico dos treinadores participantes no modo 

como variam as sessões de treino em função da proximidade e natureza da 
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competição e não apresentam uma tipologia muito marcada (“...podemos fazer 

um sistema de treino baseado na intensidade e no ritmo, de breve duração... 

um sistema onde as características do treino se baseiam em dinâmicas de 

jogo... ou um sistema de treino dedicado a aspetos técnicos...”), embora se 

possam identificar duas tendências: ou têm um carácter preferencial de 

ativação quando as respostas pedidas na competição estão dentro das 

padronizadas no modelo de jogo da equipa ou, em alternativa, visam 

sistematizar aspetos particulares quando a competição pede a utilização de 

meios táticos menos habituais. 

Embora, a carência de tempo seja determinante em fases de 

competição concentrada, os treinadores nunca ficam de braços cruzados e 

aproveitam todos os recursos, embora cada vez mais limitados, para influenciar 

positivamente o desempenho das suas equipas (“...no momento em que há 

pouco tempo à disposição... usar um jogo para preparar o seguinte...”). 

Segundo Macquet et al. (2015), as situações de avaliação do rendimento 

competitivo (debriefing) entre treinador e jogadores são determinantes na 

concretização de modificações positivas e melhorias na competição seguinte e 

são amplamente utilizadas pelos treinadores do nosso estudo.  

A ideia dos treinadores aproveitarem um jogo para preparar o seguinte 

parece apoiar-se no raciocínio analógico, ferramenta poderosa da cognição 

humana bem documentada na literatura (Day & Goldstone, 2011), ao criar a 

possibilidade de identificar semelhanças entre situações díspares e, deste 

modo, estruturar inferências sólidas em novas situações apoiando-se na 

riqueza de conhecimentos preexistente. 

Torna-se ainda claro que a aproximação temporal à competição implica 

a redução e a eliminação da informação de carácter técnico dirigida aos 

jogadores (“...nas últimas duas semanas só repetimos, tecnicamente não 

dizemos mais „faz isto‟, porque já não podemos mudar...”). Para os treinadores 

entrevistados, a utilização deste conceito justifica-se para proporcionar aos 

jogadores as melhores condições de leitura estratégica-tática do jogo (“...deixar 

os jogadores livres mentalmente para jogar...”). Mantêm, no entanto, o 
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fornecimento de informação de cariz tático (“...taticamente continuamos, 

ajudamo-los a tomar decisões táticas...”).  

Na literatura, a teoria do reinvestimento (Laborde et al., 2014; Masters & 

Maxwell, 2008) e a hipótese do autofoco ou controlo explícito dos movimentos, 

desenvolvida por Baumeister (1984) e expandida por Masters (1992), parecem 

poder justificar esta redução/eliminação da informação de teor técnico dada 

pelos treinadores aos jogadores na aproximação à competição. Segundo a 

primeira teoria, o jogador, sob pressão competitiva, procura executar de forma 

tão perfeita e eficaz os seus movimentos que, em conjugação com a 

informação explícita fornecida, acaba por acentuar o controlo consciente dos 

mesmos e perturba os automatismos adquiridos e o desempenho obtido. De 

acordo com a segunda hipótese, a pressão competitiva existente provoca um 

aumento da ansiedade e da autoconsciência do jogador sobre o movimento a 

executar, tentando este controlar ainda mais a sua realização e afetando, por 

isso, o automatismo e o desempenho. 

 O estudo de Santos et al. (2013) pode ajudar-nos a clarificar este tema  

porque elucida que os treinadores, próximo da competição, procuram reduzir a 

ambiguidade do contexto de forma a não comprometer a obtenção dos 

objetivos pretendidos. Neste sentido, diminuem a pressão sobre os jogadores, 

inclusive assumindo a responsabilidade pelos erros cometidos, de modo a 

proteger a sua autoconfiança, proporcionando-lhes segurança e conforto. 

 

Os meios de treino ao serviço do plano e atuação estratégicos 

Como evidência prioritária, os treinadores deste estudo indicam que a 

operacionalização de estratégias requer um sistema estruturado de recolha e 

tratamento da informação, sobre a própria equipa e os adversários, estável no 

tempo para conferir consistência e fiabilidade à análise e interpretação dos 

dados por parte dos treinadores (“...não podemos mudar o método de recolha 

porque, depois, os dados são influenciados... serve monitorizar no tempo o 

valor da equipa... é importante ver o que sucede no tempo...”). Por sua vez, 

alguns meios auxiliares que os treinadores usam na preparação do jogo 

mantêm-se inalteráveis no tempo, embora requeiram um processo de 
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aprendizagem na sua compreensão e familiarização dos jogadores para a sua 

plena aplicação (“...embora os treinadores façam todos a mesma folha de 

jogo... uso os primeiros jogos para construir uma relação, uma comunicação 

verbal e escrita com a equipa...”. 

O nosso estudo realça a importância da recolha de informação relativa 

ao adversário e, em tempo real, sobre a aplicação da estratégia planeada, 

encontrando plena correspondência no modelo de construção da estratégia, 

elaborado por Cordes et al. (2012), através da definição de duas direções do 

fluxo informativo, uma prévia, para recolha de informação para a sua 

elaboração, e, outra, de retroação, que tem origem na aplicação tática da 

mesma. 

A necessidade de suporte de sistemas de informação, que forneçam em 

permanência dados sobre os contextos internos e externos à organização e 

sobre a forma como está a decorrer a aplicação do plano, é posta em evidência 

em domínios onde a estratégia desempenha um papel primordial, como o 

militar (Ribeiro, 2010) e o económico (Goodstein et al., 2008). 

Se o treino é a influência mais determinante da modificação positiva do 

rendimento dos jogadores, à medida que decresce o tempo disponível de 

preparação, cresce a utilização de outros meios auxiliares da preparação 

estratégica/tática que todos os treinadores entrevistados confirmam utilizar: 

vídeo (preparado de diferentes formas), reuniões parcelares ou de toda equipa, 

conversas informais com os jogadores e elaboração de “folhas” de jogo.  

A utilização do vídeo, “folhas” de jogo e visualizações 

estáticas/dinâmicas encontra suporte teórico relacionado com o treino 

observacional. O emprego destes meios pelos treinadores do nosso estudo 

auxilia o reconhecimento de padrões das situações de jogo, ajuda a selecionar 

indicadores significativos, mobiliza as respetivas estruturas de codificação, 

representação e recuperação da informação e possibilita a construção de 

relações estruturais entre situações, influenciando desta forma positivamente a 

antecipação e a tomada de decisão.  

Embora os estudos sobre a função estratégica deste tipo de treino sejam 

escassos, Granados e Wulf (2007) e Meaney et al. (2005) demonstram que 
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tarefas de observação conduzem a uma melhoria da capacidade estratégica 

dos intervenientes. Também se constatam ligações positivas entre a utilização 

da observação, determinadas variáveis psicológicas (Clark & Ste-Marie, 2007; 

Kitsantas et al., 2000) e a deteção de informação crítica (Ste-Marie et al., 2012; 

Williams & Ward, 2003). Até ao momento, tal como afirmam Gorman et al. 

(2013, 2015), apenas explicam uma parte do desempenho antecipativo dos 

jogadores em contexto real. 

Os treinadores utilizam igualmente as visualizações estáticas e 

dinâmicas na preparação estratégica/tática das equipas, contudo os estudos no 

desporto oferecem ainda resultados pouco esclarecedores sobre o efeitos da 

sua utilização (Cohen & Hegarty, 2007; Hegarty & Waller, 2005; Khacharem et 

al., 2013). 

 

O carácter singular e específico do plano 

Com uma forte implicação temporal, emerge dos dados a ideia da 

singularidade do plano estratégico/tático, válido apenas para “aquele” jogo, 

“naquela” data, apresentando portanto características idiossincráticas 

delimitadas pelas circunstâncias decorrentes de uma localização temporal 

precisa – um tempo particular.  

Esta ideia da unicidade do plano é evidenciada pelos aspetos que 

seguidamente expomos. A informação relativa ao adversário, subjacente à 

elaboração do plano, deve ser atual em função da data em que se realiza o 

jogo (“...os 7 jogos mais recentes...”). Ainda que se defronte o mesmo 

adversário, é feito um novo plano porque, embora se possa recorrer ao antigo 

como base, seguramente será enriquecido com novas informações e detalhes 

(“...jogamos 6 vezes contra Itália, novo jogo, nova folha... cada jogo feito contra 

determinado adversário traz a experiência vivida, conducente a uma estratégia 

diferente que nasce do jogo precedente...”).  

Um dos treinadores menciona que o momento ideal para a elaboração 

do plano é dia anterior à realização do jogo por duas ordens de razões, 

primeiro porque existem menos interferências sobre o que se pode passar no 

dia seguinte (“...nunca sabemos quem pode estar lesionado... existem 
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mudanças de jogadores, substituições... nunca se sabe exatamente o que vai 

suceder...”) e, segundo, por permitir orientar totalmente a atenção para o 

adversário que se vai defrontar (“...saberei tudo e conservo-o na minha 

cabeça...”). 

 Quando interpelado sobre o modo de avaliar o plano, um dos 

treinadores refere muito sinteticamente que tal balanço não é importante, 

porque tem apenas utilidade para aquele jogo (“...no fim do jogo é demasiado 

tarde... após o jogo, podem fazer-se avaliações para os jogos seguintes...”). 

 O estudo de Cordes et al. (2012) corrobora a pouca atenção que o 

treinador investigado investiu na comparação entre o rendimento projetado e o 

que foi realizado, não confirmou o grau de adesão da equipa ao plano e 

mostrou discrepâncias entre o que recorda ter acontecido e os dados concretos 

resultantes da observação do jogo. 

 Entender o jogo, “aquele” jogo, como acontecimento singular dotado de 

um plano único, pode justificar-se à luz do paradigma teórico da ação situada 

(Lave, 1988; Suchman, 1987;  Winograd & Florès, 1989). Neste 

enquadramento, os atores intervenientes (jogadores, treinadores, equipas) 

inscrevem-se num contexto que apresenta um dado estado do mundo físico e 

incluem a sua história social, passada e presente e elementos antecipados ou 

esperados. A atividade cognitiva (e motora) que a partir daí se desenrola é 

mobilizada na ação e pela ação, originando decisões construídas in situ, fruto 

das interações locais que se codefinem entre os atores e a situação em curso. 

Assim, os atores, a atividade e o mundo atualizam-se cada um reciprocamente, 

evidenciando o carácter situado, singular, circunstanciado das decisões 

tomadas. 

 

5.3. Contornos da atuação estratégica 

 

Prever para controlar o possível 

 A atuação estratégica dos treinadores deste estudo tem por base, entre 

outros aspetos, a realização de tarefas de previsão, através das quais 

procuram antecipar as circunstâncias em que se desenrolará a competição 
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desportiva. Identificam igualmente um conjunto de princípios que sustentam a 

sua ação nos domínios da gestão do risco e da surpresa, como potenciais 

armas estratégicas para derrotar os adversários. Deste modo, os treinadores 

entrevistados referem a realização de tarefas de previsão. Tomam em 

consideração aspetos mais latos, como a base cultural e organizacional em 

que trabalham, e outros, mais específicos, ligados ao contexto em que 

decorrerá a competição-objetivo. Neste âmbito, perspetivam o modelo de 

rendimento que será necessário atingir para obter os resultados projetados 

(“...tentamos imaginar como será o jogo em 2016...”) e o nível de desempenho 

que a equipa possui no momento, sendo esta comparação operacionalizada 

com o recurso a determinados indicadores, os quais ajudam a objetivar o 

quadro de referência da preparação desportiva a seguir (“...como teremos que 

jogar para vencer os outros países...”).  

 Esta análise prévia tem óbvias repercussões na definição do modelo de 

jogo da equipa e na correspondente implementação do modelo de preparação 

(“...a definição do modelo de jogo é o primeiro aspeto... sobre o qual será 

construído todo o sistema de treino...”).  

Tal como é referenciado na literatura (McCullick et al., 2006; Ericsson et 

al., 2006), os treinadores entrevistados demonstram a capacidade de prever 

com elevada precisão o desenrolar dos acontecimentos, apresentando uma 

noção clara, quer dos objetivos a atingir num determinado prazo, quer da forma 

concreta de os realizar. Como documentam os autores citados, esta 

capacidade apoia-se na vivência de inúmeras situações passadas e na devida 

reflexão, apresentando-se como um dos traços essenciais que pode ajudar a 

distinguir uma prática de excelência. 

A capacidade de fazer previsões enquadra-se bem na ideia expressa na 

literatura (Allen et al., 2012; Olusoga et al., 2012), segundo a qual os 

treinadores de alto nível devem ser capazes de perceber o contexto (“the big 

picture”), estabelecer prioridades de ação distinguindo o essencial e o 

acessório (Chi et al., 1988; Ericsson et al., 2006) e definir metas desafiadoras 

que aglutinem vontades em volta delas – a visão ou imagem de futuro, 



Discussão 
_____________________________________________________________________ 

 259 

significativa e inspiradora (Arthur et al., 2011; Bucci et al., 2012; Callow et al., 

2009; Fletcher & Arnold, 2011).  

A atuação estratégica do treinador face a um quadro de referência mais 

abrangente passa pela compreensão da estrutura do rendimento nos JDC, 

descrita por Gréhaigne et al. (1999), em que o nível organizacional da equipa 

decorre das numerosas inter-relações entre os jogadores, os seus pontos 

fortes e fracos e o dinamismo do grupo e é designam-no como rede de 

competência (competency network), onde o conceito de função é essencial 

para a analisar. Os autores concluem, segundo uma perspetiva sistémica, que 

um JDC é o funcionamento de duas redes de competência envolvidas numa 

relação de forças. Deste modo, a definição de uma estratégia (planeada antes 

da competição) basear-se-á na relação de forças e na rede de competência e a 

tática (espontânea durante o jogo) estará ligada à estratégia, à rede de 

competência e às capacidades de cada jogador. 

 

Entre a gestão da surpresa e do risco 

A surpresa, enquanto elemento importante de uma estratégia de ação, 

não parece ser um aspeto extraordinariamente relevante no voleibol. Este 

menor grau de importância é originado na ausência de secretismo de que se 

reveste hoje em dia a preparação das equipas, devido à circulação vertiginosa 

da informação por todos os meios possíveis e imaginários (“...se queremos 

surpreender temos que fazer algo novo... não consegues algo novo em 

competições importantes, tens de treinar, tens de mostrá-lo...”).  

Os treinadores entrevistados reconhecem que não é possível rentabilizar 

determinados recursos táticos sem os testar e consolidar em competição e, 

pelo contrário, é necessário integrá-los imediatamente no jogo da equipa (“...só 

no jogo se pode aprender...”). Por isso, não é viável esconder determinadas 

ações para utilizar em momentos-chave do jogo sem as ter utilizado já em 

competição, o que impossibilita surpreender pela utilização de um meio tático 

totalmente novo ou inesperado (“...parece-me ideal terminar o jogo com uma 

jogada que ninguém tivesse visto, mas está fora do nosso alcance...”). 



Discussão 
_____________________________________________________________________ 

 260 

O secretismo é um elemento importante do efeito estratégico da 

surpresa, nomeadamente no domínio militar (Santos, 2008), mas os nossos 

dados apontam para a quase impossibilidade de utilizar meios táticos 

desconhecidos dos adversários. 

Um dos treinadores entrevistados indica que prefere tentar surpreender 

no início dos sets, onde os erros poderão ser mais facilmente recuperados, e 

refere a possibilidade de ter conseguido surpreender o adversário de modo não 

deliberado, devido às modificações táticas que realizou no decorrer do jogo 

(“...se surpreendi no final, foi porque o jogo nos estava a pedir fazer 

mudanças... era uma necessidade, não por estratégia...). 

A possibilidade de criar algum tipo de incerteza, por um lado ligado à 

dimensão temporal (Grabo, 2002) – o adversário não conhece o momento em 

que realizam determinadas ações táticas e a velocidade de execução das 

mesmas (Ribeiro, 2010), e por outro lado, utilizando combinações de ações 

que impedem o reconhecimento fácil de padrões (Santos, 2008). A surpresa 

pode ser provocada pela utilização de meios táticos menos esperados, 

evitando a padronização e o reconhecimento desta pelos adversários, 

conforme referem Gréhaigne et al. (1999).  

 

A assunção de riscos apresenta uma ligação muito forte com aspetos 

psicológicos individuais e coletivos ligados à autoconfiança do jogador e da 

equipa. Se arriscar mais pode conduzir ao cometimento de mais erros e se a 

autoconfiança se constrói com base naquilo que se faz bem, então os 

treinadores têm uma aqui uma situação contraditória para a qual deverão 

encontrar um ponto de equilíbrio. Este poderá estar na busca de estabilizar o 

rendimento a um nível elevado e evitar grandes oscilações (“...tentamos treinar 

e jogar sempre mantendo um determinado nível, podemos estar um pouco 

abaixo, um pouco acima, mas não queremos riscos elevados...”). 

A valoração do risco deve ser entendida em função de eventuais 

dimensões contextuais culturais, psicológicas, sociais, que lhe conferem 

significado (Hokstad & Steiro, 2006; Sandin et al., 2002), daí que seja 

importante conjugar a análise do mesmo em ligação com as repercussões de 
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ordem psicológica nos jogadores/equipas e adoptar uma gestão do risco 

baseada na precaução, como sugerem Hokstad e Steiro (2006) e Klinke e 

Renn (2001, 2002). 

Parece ser consensual que as ações impensadas (fora de toda a lógica) 

não colhem a adesão dos treinadores e ainda, dada a especificidade do 

voleibol, que a adopção de mais riscos significa aumentar o número de erros 

cometidos e quem erra mais, perde. No entanto, dois treinadores referem a 

necessidade de arriscar, sobretudo ligada às situações em que existe uma 

avaliação de previsível inferioridade, em que sendo as consequências já 

potencialmente negativas, não resta senão tentar assumir algumas opções 

menos habituais de modo a tentar garantir um qualquer efeito possível, 

obrigando o adversário a sair dos seus esquemas normais de jogo. 

No âmbito da literatura desportiva, não encontramos argumentos para 

contestar as perspetivas apontadas pelos treinadores entrevistados. A 

assunção de riscos está ligada às potenciais perdas que daí podem advir 

(Hokstad & Steiro, 2006), estando em primeira lugar, no desporto, a 

eventualidade de perder a competição em disputa e, por via indireta, perder 

reputação, prémios de jogo (ou outras perdas no plano material) ou, do ponto 

de vista psicológico, haver decréscimo de confiança nos próprios recursos. As 

decisões tomadas pelos treinadores parecem basear-se na avaliação dos 

custos/benefícios (Klinke & Renn, 2001, 2002) das ações a empreender, por 

exemplo, quando decidem arriscar quando há pouco a perder em situações de 

previsível inferioridade competitiva, assumindo neste caso uma gestão 

baseada no risco (risk-based approach) (Hokstad & Steiro, 2006; Klinke & 

Renn, 2001, 2002). 

No âmbito da gestão do risco, os treinadores igualmente referem a 

necessidade de “sentir” o desenrolar do jogo para determinar o que devem ou 

não pedir aos seus jogadores em termos da realização de ações táticas mais 

menos seguras, estando dispostos a assumir o aparecimento de mais erros. Do 

mesmo modo, os treinadores reconhecem a existência constante de uma 

dimensão de imprevisibilidade no decorrer do próprio jogo, na qual se 

reconhecem incapazes de intervir de forma preparada, dando largas a 
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comportamentos intuitivos, baseados na experiência e na leitura do fluir dos 

acontecimentos. Esta ideia enquadra-se na posição de Sjöberg (2001) que 

defende abertura na análise de potenciais riscos e realça a importância, já 

apontada, de valorar o risco em função do contexto que rodeia os 

acontecimentos (Hokstad & Steiro, 2006; Sandin et al., 2002).  

 

5.4. A otimização da dinâmica interativa como recurso estratégico 

 

Desempenho do papel e “poderes” do treinador 

 Das entrevistas ressalta a realização por parte dos treinadores de um 

conjunto de tarefas, inerente ao desempenho do papel, que parece ser da sua 

quase total responsabilidade.  

Começam por assumir a definição da visão estratégica (“...tentamos 

imaginar como será o jogo em 2016...”) e do modelo de jogo (“...a definição do 

modelo de jogo é o primeiro passo...”). Parecem também responsabilizar-se 

pela identificação dos indicadores de rendimento fundamentais na 

monitorização do rendimento (“...para simplificar a interpretação da competição 

escolhi os meus indicadores...”), pela construção das bases organizativas da 

equipa (“...a organização coletiva é muito sistematizada...”) e pela direção do 

processo de treino (“...construir uma série de regras, sobre as quais será 

construído todo o processo de treino...”). 

Na esfera de competências do treinador está o conhecimento 

aprofundado da sua própria equipa no treino e em competição, base a partir da 

qual se desenvolve a sua capacidade adaptativa (“...se eu sei como a minha 

equipa pode reagir... não terei problema em defrontar uma equipa que não 

conheço...”).  

 A condução da equipa em competição parece ser outra das suas 

responsabilidades, comportando uma estrutura decisional mais prescritiva e 

hierárquica (“...no jogo, não existe tempo para democracia... no jogo, o 

treinador decide...”). A aceitação tácita, diríamos obediente, por parte dos 

jogadores das indicações do treinador não surge no vazio, ela resulta de uma 

relação construída no tempo, apoiada na confiança, no respeito mútuo e no 
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reconhecimento da sua autoridade e competência (“...precisam que o treinador 

defina a estratégia e seja capaz de a modificar... confiança, respeito e também 

a liderança da equipa...”). 

 A dinâmica relacional que o treinador desenvolve com os jogadores 

nasce assim do exercício do seu poder legítimo, o qual lhe confere o direito de 

realizar tarefas e responsabilidades inerentes ao desempenho do papel. Estão 

aqui bem evidenciados dois conceitos distintos: por um lado, a existência de 

um poder legítimo (French & Raven, 1959; Raven, 1992), outorgado 

formalmente ao treinador, que lhe dá prerrogativas, obrigações e 

responsabilidades associadas à ocupação da posição, e por outro lado, o 

conjunto de expetativas partilhadas (role theory) pelos intervenientes que 

ajudam a especificar objetivos, tarefas e nível de desempenho referentes ao 

exercício de determinado papel social (Giddens, 1984; Goffman, 1974).  

 Os treinadores pretendem ver reconhecida a sua competência, facto que 

lhes confere autoridade perante os jogadores (“...é a famosa diferença entre 

autoridade e autoritarismo... se o jogador partilha, sabe, conhece porque faz 

uma determinada coisa...”) e estão na base da aceitação e apoio às suas 

ideias. Manifestam igualmente uma grande preocupação com o 

desenvolvimento dos jogadores e, portanto, colocam-se na posição de lhes 

proporcionar o que precisam para progredir e obter desempenhos superiores 

(“...com o tempo encontrei fórmulas muito melhores para fazer crescer o 

jogador...”)  

Estes aspetos sugerem que os treinadores deste estudo utilizam outros 

tipos de poder, tomando como referência o modelo de French e Raven (1959). 

Parece evidenciar-se o poder inerente à perícia (expert power) e ao 

conhecimento demonstrados, entendido como superior, válido e relevante 

pelos jogadores. Ao manifestarem grande preocupação com o 

desenvolvimento dos jogadores, proporcionando-lhes o que precisam para 

progredir e obter desempenhos superiores, administram o poder de 

recompensar (reward power), dando às pessoas o que elas necessitam para 

evoluir, na medida em que esta evolução vai de encontro aos desígnios 

pretendidos. 
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 Na interação, os treinadores procuram obter a confiança e o respeito 

(“...confiança, respeito... um treinador procura dar à equipa o que ela 

necessita...”) dos jogadores, pelo que se pode inferir que procuram gerir as 

suas impressões (Goffman, 1959), tendo como objetivo o reconhecimento da 

competência e a conquista de autoridade, já referidos. Esta conquista do 

respeito por parte dos jogadores coloca-os, de alguma forma, numa situação 

de dependência em relação ao treinador, conferindo-lhe, a partir daí, a 

possibilidade de por em prática os seus planos e agendas, situação 

documentada nos estudos de Potrac et al. (2002) e Santos et al. (2013).  

 

Dinâmica da interação entre treinador e jogadores 

 Os treinadores expressam uma posição de partida em relação ao modo 

como entendem que se deve processar a formação dos seus jogadores a seu 

cargo, visando o fomento da autonomia e da capacidade decisória (“...agrada-

me um jogador que assume riscos... capaz de escolher de forma autónoma... 

existe uma linha interna...”). Apelam à participação ativa do jogador na 

construção do conhecimento acerca do jogo e de si próprio (“...o jogador 

compreende que necessita de mudar e sabe em que direção ir... assimila, 

interioriza”), procuram desenvolver a sua capacidade crítica reflexiva e de 

resolução de problemas (“...para os jogadores, a consciência seja um elemento 

fundamental de crescimento...”) e contextualizam as situações de treino. 

Já assinalámos que a filosofia do treinador ajuda a estruturar a dinâmica 

das suas relações interpessoais (Jenkins, 2011) e materializa-se na adopção 

de um estilo individual do coaching, que engloba a forma de comunicação, a 

tomada de decisão, os feedbacks fornecidos, a definição de objetivos, o 

aconselhamento, os comportamentos de gestão, etc., como apontam Cross e 

Lyle (1999) e Robinson (2010). Estes aspetos são evidenciados, ainda que de 

modo não exaustivo, no nosso estudo. 

Alguns dos resultados que apresentamos são coerentes com uma visão 

socioconstrutivista da aprendizagem por parte dos treinadores intervenientes 

no nosso estudo. Assim, tendo como referência os pontos acima apresentados, 

encontramos em comum a ideia da aprendizagem ser mais eficaz quando é 
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ativa, interativa e autêntica (Kerka, 1998; Morgan, 2007; Newman, 1994), 

desenvolve-se em contextos reais (Foreman et al., 2004; Roschelle et al., 2000; 

Stoszkowski & Collins, 2014), liga a compreensão e a experiência (Lave & 

Wenger, 1996) e facilita o agenciamento dos aprendizes – jogadores (Harris, 

2000).      

A perspetiva do coaching orientado para o atleta é reforçada quando, 

em consonância com os resultados do nosso estudo, o treinador desenvolve 

nos jogadores a sua autonomia (Mageau & Vallerand, 2003), proporciona-lhes 

espaço para decidir e regular tarefas de treino (Chambers & Vickers, 2006; 

Mesquita, 2006; Rovegno, 1995; Souza & Oslin, 2008) aumentando o seu grau 

de responsabilização no processo (Cushion & Jones, 2001; Mesquita et al., 

2008; Potrac et al., 2002, 2007), favorece o conhecimento do jogo, dá tempo 

para resolver problemas e possibilita a sua tomada de decisão autónoma 

(Kidman & Lombardo, 2010; Souza & Mitchell, 2010). 

Conforme este estudo evidencia, a participação dos jogadores no 

trabalho coletivo pode ser objeto de negociação em função das suas 

características individuais (“...olhamos para os jogadores e pensamos como 

vão adaptar-se a estas ideias...”). Na visão de diferentes autores ((Doyle, 1993; 

Jones, 1992; Potrac & Jones, 2009a, 2009b; Santos et al., 2013), a negociação 

das tarefas de treino com os jogadores pode ser vista de dois ângulos 

diferentes: por um lado, indo ao encontro das suas motivações e, por outro 

lado, segundo uma perspetiva micropolítica, em que o poder é usado formal ou 

informalmente como estratégia social (Kelchtermans, 2005), em processos 

cooperativos ou conflituais, para desenvolver sentimentos de obrigação e 

lealdade e, em paralelo, serem atingidos os objetivos prefixados. 

 Os treinadores acreditam que o treino é objeto de um trabalho coletivo 

que visa a otimização do rendimento do jogador (“...aquela pequena diferença 

que faz de um block-out um bloco ponto...”). Para tal, procuram favorecer a 

participação deliberada, consciente e responsável dos jogadores no trabalho 

conjunto (“...se o jogador sabe porque faz determinada coisa... estar consciente 

dos nossos pontos fracos, assim como dos nossos pontos fortes..”). Tal 

assenta no compromisso para com o seu próprio desenvolvimento e da equipa, 
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onde os jogador têm de estar completamente integrados (“...deve ser um 

sistema de jogo aceite... quero um jogador comprometido consigo próprio... 

com o seu papel dentro do modelo de jogo....”). Neste percurso, o envolvimento 

dos jogadores na elaboração do plano de jogo constitui um dos aspetos que 

reforça a sua participação autodeliberada (“...têm de fazer parte do jogo, da 

tática... se não acreditarem na tática, não farão bem...). Para o efeito, é 

essencial que o jogador adira de forma deliberada e responsável aos sistemas 

organizativos da equipa porque, caso isto não aconteça, em futuras situações 

competitivas, poderão surgir potenciais conflitos (“...deve ser um sistema de 

jogo aceite porque senão, depois cria tensões, fricções, no momento em que 

existe a pressão do jogo...”). 

 A perspetiva estratégica dos treinadores estudados coincide com a 

opinião expressa por Nicholls e Callard (2012), segundo a qual o objetivo da 

dinâmica interativa no coaching é a melhoria do rendimento dos atletas. 

Também Saury e Durand (1998) tinham evidenciado a importância da relação 

treinador-atleta na obtenção de resultados de alto nível, comportando uma 

construção conjunta em que a participação do atleta sucede de forma explícita 

e implícita, reativa ou planeada. 

Os treinadores participantes, ao buscarem confiança e compromisso da 

parte dos jogadores, vão de encontro aos resultados obtidos por Jackson et al. 

(2011), que confirmam a influência positiva da presença de tais atributos na 

relação treinador-atleta.  

A partir dos diferentes aspetos apresentados  sobre a dinâmica interativa 

estabelecida entre os treinadores estudados e os jogadores, é possível inferir, 

ainda que de modo não completamente explícito, a empatia relacional  

existente, sentimento entendido como favorável ao desempenho desportivo no 

estudo de Lorimer e Jowett (2009).  

No nosso estudo, os treinadores procuram constantemente o 

envolvimento afetivo e emocional dos jogadores para que, em consequência, 

todos manifestem maior compromisso, esforço e rendimento de elevada 

qualidade, com base em maiores níveis de motivação intrínseca, capacidade 

de autorregulação e bem-estar. Estes aspetos estão em sintonia com os 
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pressupostos da teoria da autodeterminação, desenvolvida por Ryan e Deci 

(2000, 2002) e Deci e Ryan (2000) e pretendem satisfazer necessidades 

psicológicas de competência, autonomia e pertença dos jogadores. 

 Este processo de fomento da adesão dos jogadores ao projeto coletivo 

também pode ser explicado através do poder que lhes é outorgado 

(empowerment) (Seibert et al., 2011; Spreitzer, 1995), o qual ajuda a reforçar a 

motivação intrínseca, o sentimento de autocompetência e, ao mesmo tempo, 

confere-lhes a sensação de exercer controlo sobre a tarefa que executam. 

 O nosso estudo evidencia que, durante o processo de treino, existem 

outros aspetos sobre os quais os treinadores exercem uma influência decisiva, 

como, por exemplo, a construção da confiança baseada numa percurso bem 

sucedido (“...a confiança nasce aplicando o seu sistema contra as boas 

equipas...”), recorrendo a meios táticos devidamente treinados e consolidados 

(“...a solidez obtém-se no momento em que estas coisas são construídas no 

treino...”).  

 Este constructo (confiança) parece ter extrema importância no 

rendimento desportivo (Vealey & Chase, 2008; Woodman & Hardy, 2003), em 

que o coaching e a preparação (Hays et al., 2007) são aspetos essenciais para 

a sua completa expressão, tal como o nosso estudo salienta.  

 

 Os jogadores não são iguais. Uns gostam de receber maior auxílio do 

treinador e preferem lidar com situações mais estruturadas. Outros querem 

controlar as suas ações, decidem intuitivamente e de forma mais autónoma. 

Com os primeiros, a intervenção do treinador deve conter mais indicações 

(“...serve para ali...”), apelar à racionalidade (“...esta gente gosta da definição 

da informação...”), utilizar uma linguagem mais elaborada e explicativa, 

clarificar alternativas, dentro do plano previamente elaborado. Com os 

segundos, o treinador dá menos indicações, estimula a sensibilidade 

(nomeadamente a cinestésica) (“...vamos lá jogar, hoje é um dia bom...”), 

fornece pistas de ação em vez de soluções (“...vê quem está no bloco...”), 

deixa-os livres para interpretar o jogo com prazer.  
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 Parece ser importante conhecer o perfil psicológico dos jogadores 

porque alguns, perante determinadas propostas táticas, poderão baixar 

imediatamente os seus níveis de autoconfiança (“...existem jogadores que, se 

perdem as suas seguranças, ficam no abismo imediatamente...”) e, em função 

disso, deverão ser mais ajudados pelo treinador.  

 A identificação das necessidades psicológicas básicas dos atletas é uma 

preocupação da psicologia do desporto, procurando determinar sobretudo os 

seus níveis de confiança (Vealey, 1986; Vealey & Knight, 2002), resistência 

mental (Clough et al., 2002; Gucciardi et al., 2009) e capacidade de lidar com 

problemas (Gauderau & Blondin, 2002; Hurst et al., 2011), mas parece ainda 

longe de oferecer ferramentas operacionais aos treinadores que conduzam a 

uma maior individualização do treino. 

 Para treinar, comunicar e gerir a competição, o treinador vai em busca 

da  intervenção individualizada (“...cada jogador tem a sua chave...”).  

 Os jogadores apresentam estilos diferenciados de aprendizagem e, por 

esse motivo, devem receber a informação de forma ajustada. Os que 

aprendem visualmente são estimulados dessa forma (“...têm que ver o 

vídeo...”), os que captam auditivamente a informação devem conversar com o 

treinador (“...falamos com eles e compreendem...”) e os que sentem 

cinestesicamente recriam sensações no contexto real (“...deixamo-los sentir em 

campo...”). 

O modo como os treinadores selecionam e aplicam estratégias de 

atuação destinadas a envolver cada jogador, levando-o a sentir como coisa sua 

a dinâmica coletiva da equipa e transformando esta em algo mais do que a 

soma dos seus elementos, é talvez uma das competências mais salientes do 

coaching desportivo. 

 O recurso ao conceito de orquestração (Jones et al., 2013; Santos et al., 

2013; Wallace, 2001, 2003, 2007; Wallace & Pocklington, 2002), já utilizado 

nesta discussão, pode ajudar-nos a interpretar a atuação estratégica dos 

treinadores neste estudo. 

 A dinâmica interativa entre treinador e jogadores é altamente complexa, 

requer a gestão de múltiplas e detalhadas tarefas ajustadas à individualidade 
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dos jogadores. A necessidade de fazer aderir o indivíduo à estrutura da equipa 

implica dar-lhe a liberdade de criar a partir de uma base partilhada e coletiva de 

responsabilidade e compreensão (Jones et al., 2004; Jones & Wallace, 2005). 

A ação do treinador deve pautar-se pela flexibilidade e ser conduzida em 

afinação permanente com o contexto, em particular, escrutinando os 

comportamentos dos jogadores.   

 Nesta medida, o coaching desenrola-se com discrição (Jones et al., 

2003; Potrac et al., 2002), com o treinador a estabelecer quadros de referência 

para a atuação dos seus jogadores e a deixá-los usufruir das situações (Jones 

et al., 2002), podendo chamá-los à parte e dar-lhes conselhos, desenvolvendo 

assim relações de trabalho positivas e respeitosas ao nível individual e coletivo, 

entendidas como cruciais para o sucesso no terreno (Jones et al., 2004). Esta 

forma de agir do treinador é consciente e configura o “puxar dos cordelinhos” 

fora da ribalta, acompanhando a evolução das situações, demonstrando 

paciência, foco claro e grande atenção aos detalhes (Wallace & Pocklington, 

2002).  

Esta capacidade de fazer as coisas certas enquadra-se com propriedade 

no conceito de orquestração, como forma de explicar o coaching e ajusta-se à 

característica que os treinadores de alto nível apresentam de flexibilizar a sua 

intervenção em função das situações, atletas e contextos, descrita por Allen et 

al. (2012) e Cross e Walsh (2008). 

 

 Os treinadores entrevistados conferem maior liberdade ou autonomia de 

decisão aos jogadores experientes e/ou com grande capacidade de liderança, 

porque servem de referência para os companheiros de equipa (“...os mais 

jovens têm o modelo do mais veterano...”), facilitam os processos de 

comunicação com o treinador e com os colegas, filtram a informação recebida 

do primeiro e transmitida aos segundos (“...fazer de ponto de triagem da 

informação...”) e conhecem melhor o modelo de jogo, o que lhes dá a 

possibilidade de estruturar a informação recebida e interpretar corretamente o 

jogo em sintonia com as ideias do treinador (“...analisar, discriminar e organizar 
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a informação... sabe as respostas ótimas dentro do nosso modelo de jogo para 

as circunstâncias...”) . 

 O papel atribuído no nosso trabalho pelos treinadores aos jogadores 

líderes/experientes encontra pleno suporte na literatura. Assim, Loughead et al. 

(2006) apontam a importância de algumas características pessoais dos líderes 

na dinâmica da equipa, influenciando positivamente a coesão e a eficácia 

coletiva (Carron et al., 2007; Price & Weiss, 2011). Apoiam os companheiros 

(Murai & Inomata, 2010). No plano comunicacional, focam-se muito no 

intercâmbio de informação relativa à tarefa e à equipa e são muito eficazes 

neste processo (Hardy et al., 2008; Murai & Inomata, 2010). De acordo com 

Wright e Côté (2003), estes jogadores são capazes de fornecer mais feedback 

instrucional relevante aos seus companheiros. Possuindo a confiança do 

grupo, os jogadores líderes persuadem verbalmente os colegas e, por isso, 

representam uma fonte credível de informação sobre a eficácia coletiva dentro 

da equipa (Bandura, 1977). 

 Embora estes dados evidenciem a repercussão das características 

pessoais e comunicacionais dos jogadores líderes/experientes na equipa, não 

clarificam completamente o seu papel nos processos de tomada de decisão, 

conforme os treinadores o identificam. 

 

 Determinados jogadores, devido à posição que ocupam em campo, têm 

tarefas muito específicas que lhes conferem um papel de relevo na 

interpretação das situações de jogo, no sentido estratégico/tático que lhes 

atribuem, e, em consequência, auferem de maior autonomia decisional de 

acordo com essas responsabilidades (por exemplo: passador - organizador 

ofensivo da equipa, sobretudo na fase de recepção; blocador central – 

organizador do bloco e da relação com a defesa; líbero - especialista 

defensivo, coordena as tarefas defensivas e de recepção). Devido às funções 

desempenhadas, desenvolvem atividades específicas de observação dos 

adversários, relacionadas com o posto que ocupam, e que colocam ao serviço 

do coletivo. 
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 Em jogo, estes especialistas desenvolvem processos privilegiados de 

comunicação com o treinador. Porque conhecem melhor o modelo de jogo, 

observam o desenrolar do jogo, tomam decisões (“...assumem a 

responsabilidade de avaliar e contrastar o plano...”) e complementam a análise 

do treinador (“...procuro cooperação na análise... mais responsabilidade dos 

jogadores no plano de jogo...”). 

 A literatura suporta amplamente o papel relevante atribuído aos 

jogadores especialistas pelos treinadores estudados. Devido à posição-chave 

ocupada em campo, estes jogadores maximizam o acesso à informação (Lee 

et al., 1983). Parecem possuir muitos conhecimentos sobre a tarefa 

(conhecimento específico, distribuído) e sobre o funcionamento da equipa 

(conhecimento partilhado) (Eccles & Tenenbaum, 2004, 2007) e, por isso, 

contribuem de forma significativa para a aquisição e desenvolvimento dos 

processos de coordenação no seu seio, funcionando como canal de 

comunicação privilegiado entre a equipa técnica e os jogadores (Fillho et al., 

2014).  

A partilha de conhecimentos gerais (por exemplo, ligados à filosofia do 

jogo) e conhecimentos mais restritos (por exemplo, ligados a coordenações 

específicas entre jogadores durante o jogo) com os companheiros de equipa 

contribui de sobremaneira para o aperfeiçoamento do MMP (Ward & Eccles, 

2006).  

Também o facto destes jogadores saberem com clareza as funções que 

desempenham na equipa (Gréhaigne et al., 1999) parece contribuir para 

reforçar o seu compromisso com as mesmas (Everett et al, 1992). 

A relevância apontada à cognição dos jogadores especialistas parece 

ter repercussões na equipa no plano afetivo, apresentando um impacto positivo 

global no rendimento coletivo e, em particular, nas crenças sobre a eficácia e 

qualidade dos conhecimentos partilhados (Bandura, 1977; Mohammed et al., 

2010). Embora este aspeto não esteja claramente demonstrado no nosso 

estudo, é possível que o trabalho cognitivo e de liderança exercido pelos 

jogadores especialistas apresente repercussões afetivas positivas na dinâmica 

afetiva e relacional da equipa. 
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Em função da organização do jogo de voleibol em duas fases distintas 

(recepção e serviço, também designadas por complexos 1 e 2), os treinadores 

estudados conferem diferentes níveis de liberdade de decisão aos jogadores: 

as exigências organizativas comportamentais são mais estritas na fase de 

serviço (“...o complexo dois é uma coisa de organização de equipa...”) do que 

na fase de recepção, onde existe maior flexibilidade e liberdade de ação para 

os jogadores (“...o sideout é mais criatividade individual do passador e dos 

atacantes...”).  

 A diferenciação entre as duas fases de jogo está bem sedimentada na 

literatura (Barzouka et al., 2006; Bergeles et al., 2009; César & Mesquita, 2006; 

Palao et al., 2004). A maior criatividade atribuída à fase de recepção deve-se 

às acrescidas alternativas de ação de que a equipa usufrui na oposição ao 

serviço adversário. Na fase de serviço, a equipa confronta-se com o ataque 

contrário, o qual comporta variáveis espaciais e temporais que dificultam muito 

a intervenção eficaz das ações de bloco, defesa e contra-ataque, as quais, por 

esse motivo, requerem formas de coordenação extremamente organizadas 

entre elas.  

 Os treinadores oferecem maiores margens de autonomia aos 

passadores, aspeto decorrente do maior número de opções táticas de passe 

com que se deparam em cada jogada (“...coloco-lhe uma partitura com notas 

que soam melhores que outras... ao não ter só uma resposta, não está limitado 

na sua criatividade... mas está sujeito a uma informação sistemática...”), facto 

derivado da necessidade de gerirem muita informação, como referem Mesquita 

e Graça (2002), pondo em confronto aspetos ligados às características da 

própria equipa, dados sobre a evolução do fluxo do jogo e, quando disfrutam 

de condições ótimas de recepção, possuem várias alternativas de ação, para 

organizar os movimentos ofensivos dos atacantes e selecionar quem vai 

finalizar o ataque, dentro do quadro de referência estratégico-tático da equipa 

(Matias & Greco, 2009, 2011; Mesquita & Graça, 2002). 

 

Em competição, a participação do jogador surge enquadrada num 

quadro organizativo muito sistematizado, construído durante o processo de 
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treino, dentro das premissas relacionais acima explicitadas. Como o jogador 

em campo toma decisões por si só, esta estrutura coletiva muito bem definida 

serve-lhe de pano de fundo decisional para interpretar e dar significado  às 

diferentes situações de jogo (“...a liberdade? No momento de fazer a 

interpretação...”) e escolher a ação mais adaptada à resolução eficaz das 

mesmas (“...a criatividade é a capacidade de utilizar as qualidades técnicas no 

momento certo...”). A estrutura organizativa da equipa funciona assim como 

meio fundamental de gerir a imprevisibilidade competitiva (“...uma estrutura 

forte... princípios que não são nunca postos em discussão... coisas que 

funcionam porque as experimentámos, de que estamos seguros...”).  

A visão dos treinadores está em sintonia com a perspetiva de Jones et 

al. (2004), segundo a qual os treinadores devem explicar aos jogadores as 

suas funções, colocando o individual dentro da estrutura coletiva. Trata-se de 

agir proativamente, estabelecendo o quadro geral de atuação da equipa e 

fazendo compreender aos jogadores os seus papéis – “...livrar-se das zonas 

cinzentas nas cabeças dos jogadores...” (Jones et al., 2004, p. 55). A 

construção do palco estrutural, a segurança conferida pela organização, é a 

premissa para que os jogadores se expressem mais livremente, explorando 

criativamente os limites das suas funções, e consigam obter o máximo 

rendimento (Jones et al., 2004). A este respeito, Jones e Wallace (2005) falam 

de “raízes” e “asas”: as primeiras conferem a segurança de uma estrutura 

definida e as segundas significam a confiança para improvisar, voar 

criativamente.   

Ao olharmos para os contributos da investigação relacionados com a 

tomada de decisão dos jogadores nos JDC (Bossard & Kermarrec, 2011), 

parece existir uma alternância entre decisões refletidas, racionais, com uma 

base individual ou comum (base de conhecimentos, plano de jogo ou cultura 

comum e tratamento semântico das informações contextuais) e decisões 

emergentes, despoletadas na ação, sob forte pressão temporal.  

Enquanto os cognitivistas acentuam o papel decisivo da racionalidade 

(limitada) e da planificação prévia na decisão, as perspetivas naturalistas 

defendem a dinâmica da construção situada de conhecimentos e, mais 
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recentemente, apontam para uma atividade decisional coletiva emergente, 

elaborada em coconstrução dos membros da equipa na ação (Bourbousson et 

al., 2008; Bourbousson & Sève, 2010). Nesta ótica, em qualquer dos casos, 

parece existir um plano de fundo, comportando aspetos individuais/coletivos, 

que sustenta a decisão, semelhante à noção de estrutura/organização acima 

mencionada, que se ajusta na ação em função dos elementos significativos 

encontrados nas várias situações (Bossard et al., 2010; Maquet, 2009; 

Mouchet & Bouthier, 2006).    

 Williams (2009) nota que percepção, cognição e ação interagem de 

forma contínua, dinâmica e paralela durante o desempenho, mas as ligações 

entre estes componentes podem variar significativamente em função das 

exigências colocadas pela competição. O autor sugere que, nos desportos em 

que a natureza estratégica/tática é dominante, estão menos densamente 

interligados ou mesmo fortemente diferenciados, colocando-se o desafio de 

saber como a cognição serve de ponte eficaz entre a percepção e a ação. 

 
5.5. Particularidades do plano e da atuação estratégica no voleibol de alto 

rendimento 

 

A função do plano de jogo na atuação estratégica 

A elaboração do plano estratégico/tático serve para começar o jogo 

(“...dá um ponto de partida...”), sabendo-se igualmente à partida que poderá 

ser modificado à medida que a competição se desenrola (“...é absolutamente 

normal que um plano sofra modificações no decurso do jogo...”).  

Os JDC caracterizam-se por apresentar uma dimensão menos 

previsível, decorrente das ações autónomas dos jogadores que originam 

acontecimentos diversos e singulares na relação de oposição que se 

estabelece entre contendores e de cooperação dentro da própria equipa, e 

uma dimensão mais previsível, assente na leis e princípios de jogo, exibindo 

invariantes e regularidades (Garganta, 2009).  

A elaboração de planos estratégicos/táticos fundamenta-se nesta 

vertente mais previsível do jogo, procurando encontrar focos probabilísticos 
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dinâmicos no seu desenrolar (Afonso & Mesquita, 2011; Walter et al., 2007; 

Williams, 2009). 

Quando se defrontam equipas com elevada capacidade adaptativa, é 

importante ser capaz de não jogar sempre de acordo com o plano, 

precisamente porque ao serem constantemente adotadas as mesmas medidas 

táticas, o opositor adaptar-se-á e o seu efeito será anulado (“...uma estratégia... 

não posso usá-la sempre... se o adversário é forte modifica as coisas...”). O 

plano deve ser então utilizado apenas em determinados momentos do jogo 

para que o efeito da sua aplicação seja rentabilizado (“...para usar num, dois 

momentos... devendo então escolher os momentos para aplicar aquela 

escolha...”). 

A aplicação do plano no momento entendido como oportuno e a 

previsão da possível resposta adversária apresentam elevado significado 

estratégico na atuação do treinador. Estes aspetos demonstram que ele 

concebe a sua ação estratégica com base na relação dialética permanente que 

se estabelece entre o comportamento da própria equipa e o do opositor, 

situação bem documentada na literatura militar (Beaufre, 2004; Ribeiro, 2010; 

Santos, 2008). Como afirmam Debanne et al. (2014a), o objeto da ação do 

treinador não é a própria equipa, nem o adversário, mas sim a relação de 

oposição entre ambas, tendo em atenção as mudanças prováveis que o 

adversário pode utilizar. Neste contexto, é muito importante não desvendar 

intenções, evitando dar a conhecer antecipadamente ao contendor quais serão 

as possíveis opções táticas assumidas (Ribeiro, 2010; Santos, 2008). Para que 

a aplicação do plano surta efeito, também é crucial que a equipa tenha 

liberdade de ação e defina a sua agenda estratégica, escolhendo as opções 

que lhe são mais convenientes e do seu agrado (Beaufre, 2004; Gréhaigne et 

al., 1999; Ribeiro, 2010). 

A atuação tática no momento escolhido está ligada à velocidade de 

execução das ações pretendidas (Gréhaigne et al., 1999) e ao aproveitamento 

de oportunidades que momentaneamente surgem durante o jogo (Garganta, 

2008; Mesquita, 2008).   
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A utilidade do plano é verificada através de comportamentos que os 

jogadores manifestam, quer nas respostas que dão em jogo, quer por gestos, 

perguntas ou comentários que atestam a sua compreensão acerca do mesmo 

(“...a resposta do jogador... a reação com um gesto ou comentário... têm a 

capacidade de ter um feedback intrínseco... aquilo que efetivamente fazemos 

durante o jogo... a compreensão é-me dada pelas questões que os jogadores 

colocam”). Igualmente, o treinador sente que o treino do plano provoca nos 

jogadores a sensação de algo já vivido, de substituição da experiência real que 

os ajuda a acelerar respostas a dar em jogo e a não precisar do treinador para 

lhes dizer o que têm que fazer (“...enfrenta-se algo que era esperado, que não 

surpreende... atuam com mais normalidade... há uma aceleração, não há 

necessidade do meu feedback...”).  

Existe ainda a preocupação por parte dos treinadores de fornecer 

informação sobretudo por via visual, o que conduzirá a um processo de 

reconhecimento de situações, padrões e identificação de regularidades sobre o 

adversário, tendo como consequência uma melhoria da antecipação 

situacional. Do mesmo modo, parece ser fundamental que exista uma grande 

coerência entre o plano, a informação transmitida aos jogadores, o treino e a 

sua aplicação, pois só assim se garantirá o êxito da utilização das medidas 

preconizadas para determinado confronto (“...a parte mais importante... é a 

ligação entre a informação, as imagens e o fazer, repetir em campo...”). 

A importância da existência do plano na gestão estratégica da 

competição é testemunhada por um passador de alto nível no estudo efetuado 

por Mesquita e Graça (2002). 

O objetivo estratégico dos treinadores é o de aumentar a eficácia do 

desempenho dos jogadores e da equipa. Para conseguir tal meta, parece 

essencial ajudar os jogadores a ler as intenções dos adversários, sobretudo em 

condições de elevada pressão temporal, favorecendo processos de 

antecipação que lhes conferem tempo adicional para escolher a ação de jogo 

mais ajustada (Williams, 2009). O treino do plano e a utilização de meios 

auxiliares servirão então para os jogadores captarem informação mais 

precocemente, identificarem padrões de jogo ou sequências familiares do 
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adversário, pesquisarem mais eficiente e eficazmente a informação relevante e 

preverem com mais precisão as opções que o contendor tem num dado 

momento (Gorman et al., 2013, 2015; Williams, 2009). 

Na fase de planeamento do jogo, Debanne e Fontayne (2009) 

evidenciam a forte interligação existente entre o treino e a competição, como 

forma de construir o quadro de referência tático para o jogo. Os autores 

referem que o planeamento é importante para discutir, explicar as opções de 

jogo com a equipa e clarificar zonas ambíguas (a definição de indicadores 

facilita a antecipação).  

Coloca-se igualmente a questão de determinar o grau de formalidade na 

definição do plano, o qual oscila entre a ausência e o extremo detalhe 

(Brinckmann et al., 2010; Robinson Jr.. & Pierce, 1984; Schwenk & Schrader, 

1993), embora, em contextos complexos e auto-organizados, pareça preferível 

desenvolver uma estrutura que permita liberdade de ação, com formulação de 

regras simples, mas com potencialidades adaptativas (Brown & Eisenhardt, 

1997; Davis et al., 2009; Eisenhardt & Sull, 2001).  

De acordo com Gréhaigne et al. (1999), o plano deve ser compatível 

com os diferentes níveis da ação estratégica, garantindo a coerência desde a 

concepção à execução. O nosso estudo evidencia que deve existir sintonia 

entre o mesmo e o nível de compreensão tática dos jogadores.  

Embora pareça necessária a elaboração do plano, até pela evidência da 

própria implementação prática demonstrada pelos entrevistados, constata-se 

talvez o conjunto menos claro de respostas sobre os benefícios obtidos, 

surpreendendo a menor fundamentação científica das justificações 

apresentadas para a sua utilização. 

 

Em simultâneo com a definição do plano de jogo, poderá ser construída 

uma alternativa – o plano B. Em que se fundamenta esta decisão? Na 

imprevisibilidade de que se pode revestir o desenrolar do jogo ou quando o 

adversário se adapta às iniciativas propostas no plano A e o treinador antecipa 

essa resposta (“...Existe um plano B quando é previsível a reação que o 

adversário terá...”). Normalmente, o plano B é conhecido apenas pelos 
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membros da equipa técnica, com a justificação de evitar uma clara sobrecarga 

informativa dos jogadores e a admissão de que sua existência pode significar 

falta de confiança no plano inicial (“...se dissermos que temos um plano B, 

significa que não confiamos no plano A...”). A sua formulação apoia-se nos 

recursos que a equipa possui, ou seja, na zona de conforto proporcionada pelo 

modelo de jogo.  

A existência de planos de contingência é referenciada na área da 

gestão, como apontam Goodstein et al. (2008), para prevenir a modificação da 

estratégia já elaborada, embora esta tenha sido escolhida por ser 

provavelmente a mais eficaz. A definição de um plano alternativo enquadra-se 

também na ideia de prever cenários, como possível modo de atuação em 

contextos turbulentos e imprevisíveis, identificando situações-tipo e formas de 

resposta ajustadas a esses contextos (Grant, 2003).  

Debanne e Fontayne (2009) referem que, no dia do jogo, 90% dos 

treinadores reveem os cenários pensados para o jogo e consideram reações 

possíveis a determinadas situações. Deste modo, poderá fazer sentido a 

antecipação e treino de situações que podem vir a acontecer, por exemplo: o 

que fazer em desvantagem no marcador, quando se lesiona um jogador 

importante, etc. Esta ideia é congruente com a que Lipshitz et al. (2001) 

apresentam quando analisam o comportamentos dos peritos e verificam que 

estes criam simulações e pensam “adiante”, tentando prever eventuais 

consequências das ações a realizar e, deste modo, antecipam e modelam o 

futuro com maior acuidade. 

 

Cartografar o adversário para medir forças 

O estudo do adversário comporta a análise de um número significativo e 

atualizado de dados, para permitir que se retirem tendências, regularidades e 

padrões de jogo, com suficiente consistência para que se possam definir 

medidas táticas de contraposição (“...a dificuldade... está em encontrar os 

elementos significativos do adversário... são horas e horas observando 

estatísticas... para encontrar onde exista algo...”).  
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No estudo do adversário, procura-se igualmente perceber se este se 

comporta de forma diversa quando compete contra diferentes opositores, 

indiciando a utilização de estratégias específicas em função de cada um. Daí 

que a equipa que realiza o estudo tente observar o comportamento 

apresentado pelo opositor em relação a ela própria, procurando desde logo 

individualizar algumas medidas táticas que foram utilizadas e que podem 

repetir-se. 

A elaboração do plano de jogo requer um conhecimento profundo do 

adversário, tal como sugerem Cordes et al. (2012), referindo que o seu estilo 

de jogo desempenha um papel proeminente nas decisões estratégicas, bem 

como os jogadores mais fortes e as variantes táticas que apresenta. Também 

nos planos militar (Ribeiro, 2010) e empresarial (Santos, 2008), é mencionada 

a importância de conhecer, respetivamente, as forças inimigas e os 

concorrentes. 

De particular relevo é o estudo do passador adversário, procurando 

determinar, em conjugação com a sua personalidade (joga de acordo com o 

plano ou toma decisões no momento do contacto com a bola), as suas 

tendências na condução do jogo ofensivo da equipa. Também são analisadas 

as soluções a que o treinador adversário recorre na direção da equipa durante 

o jogo (substituições, opções táticas de bloco, por exemplo). 

Igualmente Debanne e Fontayne (2009) apontam que os treinadores 

dedicam grande atenção ao jogador organizador de jogo da própria equipa. 

Com base neste dado, é lícito pensar que, se este elemento concentra tanto 

interesse por parte do treinador, a sua ação também será muito relevante na 

equipa adversária e, como tal, objeto de profundo estudo.   

Na análise dos dados sobressai a conjugação da utilização das 

dimensões objetiva e subjetiva (“...existem sempre segredos por trás dos 

dados... temos que descobri-los...”), na tentativa de encontrar os pontos 

vulneráveis a explorar (“...encontrar os elementos significativos do 

adversário...) no confronto. 

Os métodos quantitativos e qualitativos de análise do rendimento 

apresentam distintos pontos fortes e fracos e, como tal, podem complementar-
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se, com o intuito de oferecer uma melhor compreensão dos fenómenos 

observados. Nesta medida, de acordo com Poizat et al. (2013), a dimensão 

interpretativa subjetiva dos treinadores pode ajudar a compreender o 

significado de acontecimentos e ações, entender o contexto em que se 

desenrolam, identificar fenómenos não previstos e perceber os processos que 

os originam. 

 

A apresentação do estudo à própria equipa deve tentar construir nos 

jogadores uma ideia equilibrada sobre o adversário, não o sobrevalorizando, 

nem menosprezando, sobretudo considerando o primeiro aspeto quando se 

anteveja potencial superioridade do mesmo (“...devo dar uma ideia equilibrada 

da equipa adversária...”). Estas ideias são congruentes com as preocupações 

apresentadas por Debanne e Fontayne (2009) sobre a necessidade do plano 

de jogo contribuir para a criação de uma dinâmica de grupo positiva, gerindo 

cuidadosamente o contexto emocional da competição, de modo a não inibir as 

potencialidades dos jogadores.  

 

Embora seja uma situação rara, pode desconhecer-se o adversário. 

Nestas circunstâncias, os treinadores devem conhecer muito bem a sua própria 

equipa, partem das suas competências e, no desenrolar da competição, 

procuram identificar os aspetos mais salientes do modo como a pontuação vai 

sendo construída.  

A equipa técnica trabalha na recolha de informação tendo em atenção 

os indicadores de rendimento mais importantes e os jogadores, em campo, 

tomam decisões em função da leitura de aspetos que se identificam com 

respostas que o modelo de jogo da equipa comporta (“...observamo-nos a nós 

e a eles... que aspeto determina a pontuação... os treinadores trabalham no 

banco tentando coligir uma série de dados... os jogadores decidem as suas 

coisas...”). A análise conjugada destes aspetos vai assim fazendo nascer a 

“nova” estratégia a aplicar, pondo-se em evidência o processo de recolha de 

dados e a maior liberdade dos jogadores para tomar decisões a partir do que 
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vai acontecendo no jogo durante o primeiro set (“...jogamos no nosso sistema... 

então começamos a ajudá-los...”).  

Nestas circunstâncias, assume enorme relevância a qualidade do 

modelo de jogo que a equipa apresenta. Independentemente das 

particularidades que o adversário possa mostrar, as situações de jogo 

desenrolar-se-ão, na maioria dos casos, dentro de um quadro típico de 

regularidades que o modelo de jogo necessariamente comportará e a partir do 

qual se desencadearão as respostas ajustadas. O aspeto aqui evidenciado é a 

importância da construção e da consistência de um “bom” modelo de jogo, 

também demonstrada por Cordes et al. (2012) quando afirmam que as 

comparações longitudinais entre as estratégias adotadas em cada jogo e a 

filosofia do treinador, efetuadas ao longo de uma época desportiva, mostraram 

poucas diferenças, que ainda se foram reduzindo à medida que a temporada 

se foi desenrolando.   

O conceito de orquestração também pode explicar esta situação 

particular, mostrando uma intervenção discreta do treinador, “...allowing the 

game to be the teacher...” (Jones & Wallace, 2005, p. 130), que deixa aos 

jogadores a possibilidade de resolverem os problemas por si próprios e procura 

um afinamento constante ao contexto, baseado na flexibilidade e na 

improvisação apoiada numa estrutura sólida (Saury & Durand, 1998). 

 

No caso particular do voleibol, encontramos uma situação muito 

específica ditada pelas regras de jogo – os jogadores têm de rodar pelas 

diferentes posições, numa ordenação previamente definida antes de começar o 

set. No entanto, o treinador debate-se com o grande constrangimento de não 

conhecer a formação inicial do adversário e, embora, pretenda obter uma 

posição favorável das suas rotações na relação de forças, aquele pode mudar 

a colocação inicial e a situação idealizada nunca é encontrada (“...procuramos 

sempre uma rotação que nos possa ser favorável... acabamos por andar todo o 

jogo sem encontrar aquela ideal...”).  

Ao dar-se esta impossibilidade, reforça-se ainda mais a importância do 

desenvolvimento da própria equipa e da qualidade do seu modelo de jogo, 
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alicerçando o jogo nos seus próprios pontos fortes, por não ser possível aplicar 

os ajustamentos estratégicos/táticos idealizados e preparados.  

Este aspeto realça igualmente a especificidade da ação estratégica dos 

treinadores nos diferentes JDC, situação mencionada por Debanne e Chauvin 

(2014), mostrando um papel mais significativo do treinador no andebol do que, 

por exemplo, no futebol ou no râguebi.  

  

O treinador pensa estrategicamente o jogo em seis jogos específicos 

correspondentes a cada rotação da equipa e procura obter uma relação 

favorável das mesmas no confronto com o adversário (“...esconder um pouco 

mais os nossos defeitos e exaltar alguns pontos fortes...”), segundo três 

grandes opções estratégicas: fazer enfrentar as nossas posições fortes contra 

as de idêntico nível do opositor, colocar forte nosso contra fraco ou opor o 

nosso fraco ao forte contrário. Estas duas últimas possibilidades surgem de 

uma análise em que se prevê um balanço positivo final para a própria equipa: 

as rotações fracas equilibram a contenda ou não deixam atingir uma 

desvantagem significativa na pontuação e as fortes conseguem marcar a 

superioridade necessária para vencer o set (“...jogamos cinco rotações e numa 

tentamos construir três pontos de diferença... com o nosso melhor serviço, o 

nosso melhor bloco e matamo-los...”). 

As decisões sobre as opções estratégicas/táticas para determinado jogo 

apoiam-se na análise do confronto entre pontos fortes e fracos da própria 

equipa e do adversário (relação de forças). Este conceito, exposto por 

Gréhaigne et al. (1999), consiste na oposição que gera, em cada sequência de 

jogo, a ligação antagónica entre vários jogadores ou grupos de jogadores, com 

base nas regras de jogo, e determina o padrão da interação que a partir daí se 

desenvolve. Os mesmos autores desenvolvem igualmente o conceito de rede 

de competência (competency network), que agrega as numerosas relações 

dinâmicas estabelecidas entre jogadores e dentro da própria equipa, baseadas 

nos pontos fortes e fracos de cada elemento que a constitui. 

A adaptação do conceito ao voleibol leva-nos a situar esta relação de 

forças e rede de competência sobretudo no confronto que se estabelece entre 
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os jogadores que estão simultaneamente na zona de ataque e de defesa, de 

uma e outra equipa, em cada uma das seis rotações de jogo, designado na 

literatura anglo-saxónica por match-up (Hebert, 2014; Laios & Kontouris, 2010, 

2011). 

 

Gestão da competição 

No desenrolar do jogo, assume particular importância o trabalho da 

equipa técnica na recolha da informação, sobretudo verificando se existe 

compatibilidade entre a que se vai acumulando e a que esteve na origem da 

elaboração do plano (“...o trabalho do staff durante o jogo... verificar se a 

informação dada se mantém válida... se o adversário faz adaptações e modifica 

o que foi por nós avaliado e preparado... se tudo segue o que foi 

preestabelecido... não existem grandes dificuldades de tipo tático...”). 

A comparação entre o plano previsto e o que acontece realmente no 

jogo, com base na observação do desenrolar das interações na fase inicial do 

jogo, é um aspeto já evidenciado por Smith e Cushion (2006) e confirmado por 

Debanne et al. (2014b). 

Entre os indicadores adversários mais observados está o 

comportamento do passador na utilização dos vários pontos de ataque e as 

tendências ofensivas dos respetivos atacantes (“...manter o plano depende do 

passador adversário...”) Na organização da própria equipa, assume grande 

relevância a direção do serviço e as opções de bloco do central (“...“Itens 

observados? Direção do serviço, opção de bloco do central...”). 

Se o estudo do opositor implica o confronto entre determinadas rotações 

da própria equipa com as do adversário e, existe uma modificação desta 

relação de forças, os treinadores devem ajudar os jogadores a lidar com as 

“novas” rotações que lhe surgem pela frente. 

A referenciação de indicadores prioritários por parte dos treinadores 

entrevistados elucida, tal como confirmam Debanne et al. (2014b), que a sua 

função é ajudar os jogadores a construir e atualizar a compreensão situacional 

partilhada sobre o desenrolar do jogo, em tempo real para otimizar o 

rendimento da equipa, devendo fazê-lo com precisão, recorrendo ao 
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conhecimento declarativo quando existe tempo para tal (Cannon-Bowers & 

Bowers, 2006; Waller & Uitdewilligen, 2008). 

 

A especificidade do jogo de voleibol tem implicações estratégicas, como 

tão bem elucida um dos treinadores entrevistados, simplificando conceitos 

sobre o que fazer quando se tem ou não a bola: na primeira situação, a equipa 

organiza o ataque para evidenciar os seus pontos fortes ofensivos e, na 

segunda, procura-se limitar a eficácia do adversário e criar condições para 

construir o contra-ataque. Em função destes pontos, as opções 

estratégicas/táticas duma equipa andam muito à volta das escolhas sobre o 

serviço e a sua ligação com o bloco e a defesa (“...o que nós fazemos tem 

muito a ver com o complexo dois: a direção do serviço, as opções de bloco e 

defesa, decisões sobre o contra-ataque... é onde podemos buscar mais 

pontos...). 

Já antes evidenciámos as diferenças entre as fases de jogo de serviço e 

recepção. A pontuação no voleibol está diretamente à criação de possibilidades 

de ataque e estas existem em percentagem mais reduzida na fase de serviço 

(complexo 2), embora possam revelar-se decisivas no desfecho final do jogo, o 

que acentua a importância de desenvolver processos de organização colectiva 

(bloco-defesa) extremamente estruturados para construir oportunidades de 

contra-ataque (Castro et al., 2011; Peña et al., 2013).   

 

Nas situações em que se prevê superioridade do adversário, por 

exemplo, numa rotação ou num momento do jogo, e as consequências se 

adivinham já de si negativas, a equipa terá que fazer escolhas inabituais, 

procurando através do risco e da surpresa assumidos, condicionar ou 

desequilibrar o adversário, de modo a conseguir conquistar alguns pontos que, 

numa perspetiva conservadora, não mais seriam conseguidos (“...em 

condições normais dificilmente lhes podemos ganhar... nessa rotação, 

assumimos mais risco no serviço e muito mais riscos no bloco...”). 

O andamento do set sugere que as fases iniciais, intermédias e finais 

apresentam implicações psicológicas distintas e, como tal, pedem 
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comportamentos estratégicos/táticos adequados, bem como a evolução da 

pontuação, que dita situações de equilíbrio no marcador, desvantagem 

pequena ou significativa e vantagem reduzida ou significativa.  

Marcelino et al. (2011) demonstram que os comportamentos táticos das 

equipas dependem da interação existente entre a qualidade da oposição e as 

modificações estratégicas ligadas ao andamento do marcador e evidenciam 

que as equipas assumem mais riscos quando este é desfavorável e escolhem 

opções mais seguras quando existe ou vantagem/desvantagem moderada, 

sobretudo no serviço. 

Os estudos de Debanne et al. (2014b) e Gómez et al. (2011) reforçam a 

ideia de que o comportamento estratégico dos treinadores varia em função da 

marcha do resultado. Em situação de equilíbrio ou vantagem, enfrentam os 

acontecimentos sem se focarem no desempenho coletivo da equipa, antes 

procuram dar informações que melhorem o rendimento individual do jogador. 

Em desvantagem, agem de forma mais estrutural, aumentam a quantidade de 

informação fornecida, para fazer adquirir ou atualizar o conhecimento 

processual dos jogadores em relação à organização da equipa. 

 

Em diferentes momentos já referimos a importância que tem para o 

treinador a sua capacidade de “sentir” o jogo, nomeadamente aquilo que se 

designa como “termómetro” da pressão – a influência psicológica que existe 

entre a eficácia da fase de recepção e a capacidade de servir bem - 

demonstrada pela ideia de servir com risco quando se pontua sempre na fase 

referida (mesmo que se falhe sempre o serviço, devido ao risco assumido, a 

equipa pontua na fase de recepção e o marcador continua empatado). 

A sensibilidade situacional que os treinadores devem demonstrar 

aproxima-se da natureza flexível e adaptativa do coaching, em constante 

afinamento ao contexto (Jones & Wallace, 2005; Saury & Durand, 1998), já 

antes por nós referenciada. 

O momentum, fenómeno multidimensional de tão difícil definição 

experienciado nos JDC, pode ajudar-nos a retratar esta faceta sensível dos 

treinadores, na medida em que diferentes estudos (Ferreira, 2006, 2013; 
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Larsen & Henriksen, 2015; Moesch & Apitzsch, 2012) identificam alguns 

aspetos sobre os quais a sua percepção deve incidir, contribuindo para o seu 

desencadeamento favorável à equipa. Assim, devem ajuizar corretamente 

situações em que a equipa executa ações bem sucedidas ou comete erros, o 

grau de confiança exibido, o estado emocional e o desempenho responsável 

das funções de jogo atribuídas, reconhecer incidentes críticos do jogo ou 

circunstâncias desequilibradoras, elementos em que o coaching contribuirá 

para o aparecimento de um momentum positivo.    

Mesquita e Graça (2002) confirmam que a atuação estratégica no 

voleibol está muito relacionada com a capacidade de prever a resposta que o 

adversário dará às medidas táticas propostas e o jogo evolui neste confronto 

entre medida e contra-medida. Estes autores evidenciam que o passador 

estudado toma as decisões de carácter estratégico atendendo às 

peculiaridades que a equipa possui, ao modo como emerge o fluxo do jogo, em 

que a marcha do marcador e o momento do set parecem ser elementos 

cruciais, e coordenando e hierarquizando um vasto conjunto de informação. 

Nesta medida, dada a função do passador como organizador de jogo, poderá 

inferir-se que os treinadores atuarão estrategicamente de forma semelhante, 

pondo em equação o mesmo tipo de elementos. 

 

No decorrer do jogo, é importante reforçar a confiança da equipa quando 

o plano está a funcionar, introduzindo variações mesmo em caso de sucesso, 

porque este tenderá a fazer com que o adversário se procure adaptar. No caso 

de ser necessário proceder a alterações estratégicas/táticas, o treinador 

procurará modificar a organização ofensiva em duas ou três rotações, substituir 

o passador ou outros jogadores (“...surgem variantes que pedem modificações 

em 2, 3 rotações na nossa distribuição, mudar o passador ou fazer uma dupla 

substituição...”), mas sempre apelando aos recursos que a equipa possui e 

foram construídos no processo de treino. Por vezes, sucede que a situação de 

jogo pede uma resposta tática que não é passível de ser dada, simplesmente 

porque não existem os argumentos de vária ordem para o fazer.  
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No nosso estudo, as maiores dificuldades que os treinadores sentem na 

gestão estratégica/tática da competição residem na qualidade adaptativa dos 

adversários, quando estes são capazes de sair dos seus padrões habituais ou 

alterar comportamentos. Por contraste, as situações mais fáceis de gerir são 

aquelas em que os opositores apresentam uma forma de jogar padronizada e 

não a alteram.  

O estudo efetuado por Debanne e Chauvin (2014) corrobora os factos 

apresentados, demonstrando que, quando o rendimento é entendido como 

suficiente ou a equipa é capaz de gerir a situação por si própria, os treinadores 

mantêm o quadro de referência comum. Nas situações em que o desempenho 

é julgado como insuficiente ou equipa não é capaz de as resolver por si, os 

treinadores atuam sobre a atribuição de funções dos jogadores e/ou 

replaneiam as ações, ajustam o posicionamentos dos jogadores, modificam a 

organização da equipa ou os jogadores, de forma a adaptar-se mais 

convenientemente aos adversários. 

Devido às medidas táticas que os treinadores do nosso estudo adotam, 

é possível que exista uma hierarquização das suas preocupações na gestão 

competitiva, ou seja, os treinadores parecem agir de acordo com um conjunto 

de procedimentos preestabelecido, como indicam no andebol Debanne e 

Fontayne (2009).  

 

 Em jogo, sob elevada pressão competitiva, é necessário que treinadores 

e jogadores desenvolvam ágeis processos de comunicação, usando códigos 

para identificar situações de jogo e as ações correspondentes (“...as 

informações devem ser claras, com um sistema de comunicação por siglas... 

situações prontamente recebidas...”). O sistema de comunicação deve ser 

previamente entendido e treinado (“...constroem primeiro no treino, para 

transportar depois para o jogo...”). 

 O nosso estudo evidencia que existe um processo de comunicação 

devidamente organizado entre a equipa técnica e os jogadores, com os 

treinadores a estabelecerem canais preferenciais de informação com 

determinados jogadores. Esta estrutura vai de encontro aos resultados 
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apresentados por Debanne et al. (2014b), os quais demonstram que os 

jogadores estão envolvidos na execução de tarefas muito específicas e, como 

tal, beneficiam de processos de comunicação distribuída e envolvendo o 

conhecimento processual relativo ao desempenho da sua função. 

A definição e o intercâmbio de mensagens simbólicas (comunicação 

verbal e não verbal) são essenciais no desenvolvimento do MMP das equipas. 

Esta troca de informação apoia-se em processos de comunicação explícitos, 

necessários para desenvolver e fortalecer as ligações de coordenação da 

equipa (Eccles & Tenenbaum, 2004), e implícitos, onde a qualidade e a 

quantidade destes últimos são indicadores primários do MPP (Klimoski & 

Mohammed, 1994; Xinwen et al., 2006) e parecem essenciais para a eficácia 

na ação em situações de elevada exigência (Eccles & Tenenbaum, 2007). 

No domínio militar, Ribeiro (2010) indica que a construção do sistema de 

comunicação permite um entendimento claro do(s) objetivo(s), define uma 

terminologia comum, contribui para a difusão atempada da informação e torna 

mais eficaz e eficiente a operacionalização estratégica. Estes aspetos parecem 

ajustar-se inteiramente aos resultados obtidos nosso trabalho.  

Embora possamos identificar uma fase clara de procura da informação 

por parte dos treinadores, sobretudo face ao desconhecimento do adversário e 

na confrontação entre o que acontecer no jogo e o plano preparado, não foi 

possível clarificar se existe o efeito de interação entre a informação e os 

períodos de jogo, descrito por Debanne et al. (2014b). Neste estudo, ocorre 

uma fase inicial de recolha de informação, seguida da comunicação da mesma 

aos jogadores durante a segunda fase da primeira parte com continuação no 

intervalo. Na segunda parte, assiste-se a um decréscimo informativo que 

corresponde à aplicação das indicações dadas até ao momento e poderá 

indicar que desencadear uma mudança de estratégia nesse momento será 

correr um risco demasiado grande. 

 

5.6. Elementos determinantes da natureza das estratégias adotadas 

Na busca de encontrar um enquadramento teórico para a expressão do 

conhecimento estratégico do treinador, Abraham e Collins (2011b) indicam que 
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a atuação deste se apoia num pensamento “encaixado” (nested thinking), em 

que as decisões tomadas a um nível microestratégico (quase exclusivamente 

de tipo naturalista) estão embutidas na dimensão mesoestratégica (de tipo 

clássico sobretudo, com as de tipo naturalista a serem necessárias na gestão 

do quotidiano) e estas, por sua vez, estão ligadas aos objetivos de longo prazo 

ou macroestratégicos (prevalentemente de tipo clássico).  

Embora esta perspetiva possa refletir positivamente conceitos de 

coerência e interligação, onde os diferentes elementos decorrem uns dos 

outros, pensamos que sugere uma ideia de continuidade que não ilustra da 

melhor forma o conhecimento estratégico que os treinadores expressam no 

nosso estudo. Em nosso entender, esta visão é ordenada, sequencial e 

apresenta as características do pensamento positivista.   

O nosso trabalho parece apontar para uma coexistência constante das 

TDC e TDN, embora com momentos de predominância de uma relativamente à 

outra, ideia que esclareceremos de seguida recorrendo aos conceitos de 

estratégia deliberada e emergente (Mintzberg, 1985). 

Ambos os tipos de estratégia estão constantemente presentes na 

atuação do treinador, embora por vezes um seja predominante em relação ao 

outro. A deliberada funciona como um fio condutor, um rumo, que não é 

(quase) nunca posto em causa, e a emergente significa atenção permanente à 

evolução dos acontecimentos e adaptação constante aos mesmos. 

Nos resultados, encontramos vários exemplos que se ajustam na 

perfeição a estas noções de deliberação e emergência. Assim, o treinador 

define objetivos a atingir para a sua equipa (estratégia deliberada) mas, à 

medida que se desenrola o processo de treino necessita de adaptar-se 

constantemente a uma realidade altamente dinâmica e complexa, tendo que 

lidar com situações de lesões, fadiga, séries de maus resultados, treinos que 

correm mal, oscilações de rendimento dos jogadores, conflitos no grupo, etc. 

(estratégia emergente).  

O mesmo acontece com o modelo de jogo. À partida este corresponde 

às ideias do treinador e do que prevê ser a forma de jogar que possibilitará a 

consecução dos objetivos traçados (estratégia deliberada) e, no decurso do 
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treino, vai-se ajustando, evoluindo, em função das características dos 

jogadores, de eventuais problemas que os adversários colocam, do 

desenvolvimento individual e coletivo que a equipa vai apresentando 

(estratégia emergente).  

Os momentos de preparação estão muito orientados para o 

desenvolvimento da própria equipa segundo linhas de orientação predefinidas 

(estratégia deliberada). Nas fases de competição, o treinador procura preparar 

a equipa sobretudo para os adversários que vai defrontar, segundo uma lógica 

adaptativa (estratégia emergente).  

Também o plano estratégico/tático de jogo é elaborado previamente 

para começar o confronto (estratégia deliberada) e, no decorrer do mesmo, 

precisa de ser ajustado, modificado e, algumas vezes, ignorado, em função da 

leitura permanentemente atualizada dos acontecimentos (estratégia 

emergente). 

De acordo com esta perspetiva, os treinadores criam a prática contextual 

e agem sobre ela, tal como Leont‟ev (1978) descreve na teoria da atividade ou 

Jones et al. (2011a) no paradigma da ação situada, em que são as próprias 

interações estabelecidas a desencadear os processos de criação de 

significados (Jones et al., 2016). Mais do que antecipar a ação, as decisões do 

treinador estão embutidas naquela, sendo o seu pensamento estruturado 

através da respetiva participação (Jones & Corsby, 2015). 

Os aspetos apresentados indicam que os treinadores desenvolvem a 

capacidade de se adaptar na ação, ou seja, ajustar-se ou modificar o plano 

para lidar com os constrangimentos gerados por contextos dinâmicos e 

complexos, situação que envolve a exploração contínua de sinais indiciadores 

da necessidade desse ajustamento. Haycock et al. (2012) e Lawrence (1999), 

em relação à gestão empresarial, referem que o pensamento estratégico deve 

ser aberto, elaborado livremente com o foco nas oportunidades emergentes, 

perspetivas diferenciadas e suspendendo a convergência. 

A intervenção dos treinadores no decurso da ação requer formas de 

pensamento mais intuitivas, sintéticas, abertas, inovadoras e menos 

convencionais, como apontam Heracleous (1998) e Liedtka (1998). Na opinião 
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desta última autora, este tipo de pensamento (estratégico) alicerça-se na visão 

sistémica da situação, através da qual se procura compreender a interrelação 

entre os seus elementos constituintes, comporta um rumo, uma direção, em 

que os objetivos são constantemente reavaliados, envolve a análise da 

divergência entre a realidade momentânea e aquela que se pretende alcançar 

no futuro, orienta-se pela formulação de hipóteses (“e se?”, complementada 

pela questão crítica “se... então?”) e implica um oportunismo inteligente, 

aproveitando as alternativas que podem emergir num contexto que evolui 

rapidamente (Liedtka, 1998). 

Também Saury e Durand (1998) evidenciam o modo como os 

treinadores de vela gerem a sua intervenção em contextos altamente 

dinâmicos e complexos: desenvolvem processos de antecipação cognitiva 

baseados em planos flexíveis, adaptam-nos face a circunstâncias imprevistas, 

reenquadrando as tarefas de treino e especificando-as posteriormente, testam-

nos em condições reais ou improvisam em função das oportunidades.  

De acordo com estes autores, a necessidade de agir em tempo real 

coloca os treinadores na situação de responder com base em análises 

superficiais (doutra forma interviriam tardiamente) e tomar decisões não otimais 

(satisficing), apenas aquelas que momentaneamente parecem ser as mais 

ajustadas (best fit). 

Este processo decisório tem como referência marcante a experiência do 

treinador, evocando conhecimentos ou sensações próprias, acontecimentos 

vividos com os atletas ou partilhados na sua história comum, como mencionam 

Saury e Durand (1998). 

Tentando encontrar um quadro de referência teórico para explicar o 

comportamento e as tomadas de decisão estratégicas/táticas dos treinadores 

em contextos dinâmicos, Debanne et al. (2014a) utilizaram a teoria do foco 

regulador (Higgins, 1997, 1998), segundo a qual a orientação autorreguladora 

pessoal influencia a natureza das decisões perante diferentes situações. Os 

resultados do estudo parecem apontar para uma maior abertura à mudança 

daqueles que têm uma orientação pessoal orientada para a promoção, 

enquanto aqueles que se focam na prevenção preferem a estabilidade. No 
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entanto, os autores sugerem que a investigação continue a seguir esta linha de 

pesquisa. 

Também Debanne e Chauvin (2014) identificam o ajustamento dinâmico 

dos modos de controlo cognitivo (Braver, 2012) de três treinadores 

profissionais de andebol, procurando evidenciar os aspetos contextuais que os 

influenciam. Os resultados do estudo apontam para a existência de relações 

entre o tipo de controlo cognitivo usado pelos treinadores e o grau de 

dificuldade da situação, manifestando, no entanto, diferentes estilos individuais 

de coaching: quando aquele é baixo, os treinadores preferem um modo de 

controlo guiado pelos dados externos e sub-simbólicos; quando existem 

maiores dificuldades, favorecem um modo de controlo mais abstrato e mais 

internamente orientado. 

Estes estudos testemunham a necessidade que os treinadores (peritos) 

têm de modificar planos quando a atuação situacional revela a sua ineficácia e, 

por isso, adotam um modo de controlo mais antecipativo, adaptando-se a 

contextos ambíguos, mutáveis, complexos, porque dispõem de uma vasta 

gama de estratégias de resposta às características situacionais e, em 

particular, para gerir a incerteza (Debanne & Chauvin, 2014).  

Utilizando um olhar de cariz sociológico, verificamos que a experiência 

individual é constituída por conhecimento cultural, mediada e estruturada pelas 

práticas do mundo social, e, como tal, só ganhou forma e significado através 

das categorias existentes de pensamentos e normas (McCarthy, 1996; Rawls, 

2011). Nesta medida, os treinadores julgam que olham, veem e pesam opções, 

no entanto, a sua própria experiência está socialmente organizada e limita a 

tomada de decisão, porque o que veem e decidem está, em considerável 

dimensão, já moldado, ou seja, veem as coisas que esperam ver (Rawls, 

2011). 

Apesar desta forte influência cultural, os treinadores tomam decisões 

com base em conhecimentos que ativamente geraram e produziram, embora 

com diversos níveis de refinamento e elaboração (Jones & Corsby, 2015). O 

modo como lidam, interpretam e manipulam esse conhecimento faz emergir 

uma dimensão considerável de agência, expressa através da utilização de 
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conhecimentos já existentes na construção de variantes aplicadas nas 

contínuas exigências situacionais (Jones & Corsby, 2015). 

 Seguindo esta linha de raciocínio, a evolução dos treinadores residirá, 

mais do que em revisitar a experiência anterior sobre o que dá ou deu 

resultado, no alargamento dos seus quadros de referência que servirão de 

base às tomadas de decisão. Estas serão provavelmente melhoradas refletindo 

sobre elas e construindo novo conhecimento, ou seja, utilizando os novos 

(alargados) quadros de referência na resolução dos problemas concretos 

(Jones & Corsby, 2015). 

A remodelação dos quadros de referência dos treinadores pode explicar-

se através do conceito de keying, enquanto meio de compreender um quadro 

de referência a partir de outro, vendo-o com significado distinto, independente, 

embora moldado a partir do inicial (Goffman, 1974). Assim, este processo de 

reorganização dos quadros de referência dos treinadores permite a crítica e 

desconstrução da prática, assumindo perspetivas alternativas de ver 

determinados acontecimentos, trazendo à ribalta eventos e ocorrências de 

fundo e, dessa forma, reorientando a percepção (Goffman, 1974).  

Sendo o contexto do desporto de alto rendimento altamente complexo e 

dinâmico, os treinadores, como os do nosso estudo, apenas mantêm níveis de 

excelência porque são capazes de reinterpretar e manipular quadros de 

referência e, dessa forma, gerar as possibilidades de mudança, estimulando as 

suas capacidades adaptativas perante os sempre novos constrangimentos que 

se lhes deparam, como afirma Mote (2001). 
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 Este estudo faz uma aproximação transdisciplinar ao conhecimento 

estratégico dos treinadores, porquanto ultrapassou os saberes particulares 

inerentes aos JDC. De facto, pelo recurso a lentes teóricas oriundas de 

diferentes áreas, pedagogia, psicologia e sociologia do desporto, e a conceitos 

correlatos de estratégia, provenientes dos domínios militar e empresarial (áreas 

onde é objeto de estudo e assume um papel determinante), alcançou um 

entendimento simultaneamente holístico e específico do conhecimento 

estratégico do treinador.  

Em nosso entender, este trabalho contribui para aprofundar a 

compreensão do conhecimento estratégico expresso por treinadores de 

voleibol de alto nível. Permitiu traçar um quadro geral sobre os aspetos 

contextuais (culturais, organizacionais, características dos jogadores), 

individuais (filosofia do treinador e do jogo) e operacionais (aquisição e 

consolidação do modelo de jogo) que sustentam a atuação estratégica do 

treinador. Salientou igualmente toda a dinâmica relacional que ajuda a 

executar, de forma rápida e eficaz, a comunicação e a ação tática durante a 

competição. Pôs, ainda, em evidência conhecimento estratégico que os 

treinadores  utilizam para gerir os elementos da estratégia (surpresa, risco, 

controlo, imprevisibilidade), face à especificidade do jogo de voleibol e na 

matriz temporal em que atuam.  

 

O nosso estudo põe em relevo o coaching como atividade complexa, 

ambígua e dinâmica. A complexidade do processo está patente no modo como 

os treinadores evidenciaram gerir estrategicamente um conjunto de elementos 

distintos e heterogéneos, cujo grau de importância e influência recíproca é de 

difícil determinação. Apoiam o conhecimento estratégico na sua filosofia 

pessoal, entendida como estrutura idiossincrática evolutiva (com relevo para a 

área de conceptualização ligada à forma de jogar da equipa, decisiva na 

construção operacional do modelo de jogo), para perscrutar e interpretar 

aspetos contextuais culturais e organizacionais relevantes para a preparação 

da sua equipa. Em particular, os treinadores deste estudo anteveem como 

evoluirá a equipa/jogadores e como o farão os adversários ao longo do tempo, 
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tendo em vista o rendimento (futuro) a atingir, estruturam processos relacionais 

e de tomada de decisão com os jogadores e a equipa técnica e atendem aos 

adversários, na tentativa de os vencer em competição. Percebe-se também 

que a atuação estratégica dos treinadores é operacionalizada num contexto 

ambíguo, onde confluem os objetivos difusos e diversos dos intervenientes e 

da estrutura, no qual dispõem de formas mais ou menos limitadas de controlo, 

sem o conhecimento total sobre o que acontece e decidindo com base em 

informações incompletas e até, por vezes, conflituais. 

 

A dinâmica interativa é estrategicamente entendida e manipulada para 

servir os interesses do rendimento competitivo. Deste modo, os treinadores 

desenvolvem um processo relacional dinâmico entre os intervenientes e o 

contexto, que gera acontecimentos e situações emergentes, traduzidas em 

permanente mutabilidade não linear e, como tal, pouco previsível.  

O estudo coloca em evidência que a estratégia só pode ser eficazmente 

aplicada se contar com a adesão de todos os intervenientes. Neste sentido, os 

treinadores procuram fomentar formas de cooperação que levem jogadores e 

elementos da equipa técnica, de forma autodeterminada, a “sentir” o processo 

como “coisa sua”, gerando compromisso, empenho, responsabilidade. Esta 

dinâmica relacional põe em relevo a importância da orquestração que o 

treinador desenvolve na negociação com os jogadores dos espaços de 

participação, empoderamento e decisão, considerando, como elementos mais 

significativos, a sua personalidade, experiência, capacidade de liderança e o 

posto específico ocupado em campo.  

Os treinadores procuram assim obter confiança, respeito e 

reconhecimento da sua competência por parte dos jogadores, com expressão 

mais determinante na competição, onde existem processos decisórios 

hierárquicos, situação cuja eficácia resulta de um clima de confiança e 

legitimação da autoridade previamente construído. 

  

O tempo exerce uma influência determinante sobre a expressão do 

conhecimento estratégico dos treinadores, uma vez que a preparação das 
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equipas decorre dentro do quadro temporal estruturante da época desportiva e 

dos ciclos de treino, delimitando fases sem competição, preferencialmente 

orientadas para o desenvolvimento individual dos jogadores e da equipa, e 

fases com competição regular (semanal, bissemanal) ou concentrada, dirigidas 

para a rentabilização dos próprios recursos em função dos adversários que se 

vão defrontar. 

Esta matriz temporal em que se inscreve a ação dos treinadores 

apresenta elevado significado de índole estratégica. As fases da preparação, 

dedicadas sobretudo ao desenvolvimento individual e coletivo, acentuam o 

papel agenciador e orquestrador dos treinadores, pois é aí que, com um foco 

interno, operacionalizam as suas ideias e conquistam a adesão dos 

intervenientes para o processo. Nas fases de competição, a atuação 

estratégica orienta-se para o aproveitamento da estrutura individual e coletiva 

da equipa, entretanto construída, procurando estabelecer na competição, de 

forma flexível e adaptativa, uma relação de forças favorável com os 

adversários.  

Deste modo, a condução do processo coloca em constante equação a 

resolução de situações imediatas e uma visão projetada no futuro e exige a 

presença conjugada de critérios de eficácia (obtenção dos objetivos 

pretendidos) e eficiência (utilização máxima dos recursos existentes face ao 

tempo disponível). 

 

Os treinadores, enquanto líderes da equipa, pretendem que esta 

corporize as suas ideias e, assim, procuram exercer o controlo possível sobre o 

desenrolar da preparação e da competição, diluindo as suas margens de 

imprevisibilidade. Para o efetivar, recorrem a uma dimensão mais objetiva, 

proporcionada pela monitorização constante dos indicadores de rendimento, 

próprios e dos adversários. Por outro lado, está sempre presente uma 

dimensão subjetiva de controlo, assente na germinação por diferentes meios 

de confiança no treinador, dos jogadores em si próprios e nos recursos que a 

equipa vai cimentando no percurso. Assim, essa confiança nasce da realização 

de um percurso evolutivo tendencialmente bem sucedido, da solidez e 
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capacidade adaptativa do modelo de jogo, de um processo de treino 

implementado com coerência, eficácia e eficiência, e do controlo da 

instabilidade, aspetos que, em conjunto, conduzem ao reconhecimento da 

competência e da capacidade de liderança do treinador por parte dos 

jogadores. 

 

A implementação da estratégia de preparação da equipa e a gestão da 

competição materializam-se na operacionalização concreta do modelo de jogo 

e do plano estratégico/tático de jogo. Assim, conjugam a intenção – o plano 

(estratégia deliberada) e o ajustamento (estratégia emergente), apoiados em 

sistemas de informação e comunicação fiáveis e eficazes, para lidar com o 

dinamismo e a complexidade das situações de preparação e competição.  

O modelo de jogo parte das concepções dos treinadores, mas é objeto 

de um atualização situada constante em função das características dos 

jogadores, da evolução do rendimento individual/coletivo ou das exigências que 

os adversários e a competição criam à própria equipa. Igualmente, o plano 

estratégico/tático serve para começar o jogo e é ajustado no decorrer do 

mesmo, a partir das informações que retratam a interação e a evolução da 

relação de forças, e da interpretação que o treinador faz dos acontecimentos. 

Neste contexto, os treinadores elaboram planos com o grau de formalidade 

ajustado às características dos jogadores e das equipas. 

Os treinadores lidam com a imprevisibilidade própria do jogo, com a 

força da organização coletiva, assente na consolidação do modelo de jogo, 

simples mas abrangente, com respostas táticas previstas para um conjunto 

alargado de situações de jogo, produto da conjugação das concepções do 

treinador, das características dos jogadores e das exigências requeridas pela 

competição. Esta base estrutural forte serve de quadro de referência para os 

jogadores interpretarem, tomarem decisões e agirem nas diversas 

configurações que o jogo apresenta. 

 

Os treinadores utilizam os elementos estratégicos da surpresa e do risco 

num quadro muito particular ditado pelas especificidades do voleibol. A 
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surpresa não parece ser um aspeto determinante da atuação dos treinadores 

devido à quase total impossibilidade de manter, hoje em dia, o secretismo em 

relação aos adversários. Assim, os treinadores preferem utilizar processos 

táticos treinados e bem consolidados, advindo a ideia de surpreender o 

opositor sobretudo da camuflagem dos padrões de jogo da equipa, da 

utilização apenas em momentos determinados do jogo das medidas táticas 

preparadas ou dos ajustamentos táticos realizados durante o mesmo, em 

resposta às ações do adversário. 

Na análise da relação entre os custos e os benefícios associados à 

gestão dos riscos na competição, os treinadores preferem não os correr porque 

estão ligados à perda de pontos e, em consequência, à eventualidade de não 

ganhar o jogo. Apenas em situações de previsível inferioridade, contemplam a 

utilização de medidas táticas menos habituais, com o objetivo de fazer sair o 

adversário dos seus padrões mais comuns de jogo. 

 

Os treinadores gerem a competição a partir do plano de jogo (o ponto de 

partida) e atualizam-no a cada momento, face ao decorrer dos acontecimentos, 

através da sua capacidade de observação e da utilização de sistemas 

expeditos de informação e comunicação.  

A elaboração do plano de jogo resulta da relação de forças que os 

treinadores projetam entre a própria equipa e o adversário, pondo em confronto 

os pontos fortes e fracos de ambos os contendores, pensando 

estrategicamente nos ganhos e perdas que podem existir em cada uma das 

rotações e na globalidade das mesmas. Devido à especificidade do voleibol, 

esta relação ideal prevista de oposição pode não acontecer em consequência 

da mudança da formação inicial do adversário e, nesse caso, a equipa terá 

como elemento de segurança, de novo, os recursos existentes no seu modelo 

de jogo. 

Na preparação da competição, os treinadores, com tempo disponível 

para a realização da mesma, optam por inserir no treino, logo que possível, 

elementos táticos em função dos adversários. Na medida em que aquele é 

escasso em relação ao momento da competição, os treinadores apoiam-se 
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sobretudo nos meios auxiliares (vídeo, reuniões parcelares ou com toda a 

equipa, conversas individualizadas, folhas de jogo) com recurso predominante 

à observação e à palavra e, em situações extremas de carência de tempo, às 

possíveis analogias existentes entre jogos.  

No decurso da competição, os treinadores, recebem e interpretam 

continuamente informação que lhes chega por via da observação que fazem 

em tempo real, pela comunicação com os restantes elementos da equipa 

técnica, pelos próprios jogadores e pelo recurso à utilização de meios 

informáticos. Os ajustamentos táticos que daí podem resultar traduzem-se 

sobretudo no direcionamento do serviço, nas opções de bloco, nas mudanças 

da distribuição nas diferentes rotações e na realização de substituições de 

jogadores. É de particular importância a aprendizagem e consolidação do 

sistema de comunicação da equipa, com o recurso a formas explícitas e 

implícitas, havendo a preocupação de estabelecer canais privilegiados com 

jogadores que ocupam posições específicas (exemplos, o passador, o líbero, 

os centrais), dando informação distribuída sobre as tarefas que desempenham 

em campo.   

 

Os resultados do nosso estudo elucidam claramente que os treinadores 

constroem de forma pessoal as suas filosofias e sugerem que podem existir 

diferenças na forma como exercem o controlo sobre o processo de treino, 

sendo mais diretivos ou fazendo apelo à participação dos jogadores, aspetos 

que poderão estar ligados à sua identidade cultural nacional.  

Em síntese, o conhecimento estratégico expresso pelos treinadores 

deste estudo oscila em permanência entre um polo de racionalidade e 

deliberação, presente por exemplo na reflexão conducente às decisões que 

sustentam o plano de jogo, e outro polo, de prevalência intuitiva, tácita, 

processual, demonstrada na capacidade de sentir o jogo, perceber o nível de 

confiança que os jogadores manifestam ou referenciar indicadores que, à 

partida, seriam considerados irrelevantes. 
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Implicações para a prática  

O desenvolvimento deste estudo permitiu, no nosso entender, o 

aprofundamento de situações concretas de elaboração e aplicação do plano 

estratégico, procurando conhecer junto de treinadores de alto rendimento o que 

pensam, como pensam e que decisões tomam em tempo real.  

Será importante que os cursos de formação de treinadores deem a 

primazia a esta competência profissional, aspeto que tem sido quase 

completamente descurado.  

Em particular, sai reforçada deste estudo a necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre os processos de ajustamento situacional dos treinadores e 

incluir os temas relacionados com a dinâmica social e interativa, presente nos 

diferentes contextos do coaching, nos programas de formação dos treinadores, 

os quais têm, até aqui, estado centrados quase em exclusivo no rendimento 

dos atletas, entendido a partir de uma perspetiva biocientífica. 

Em síntese, embora se reconheça a natureza singular, específica e 

circunstancial da competição desportiva, existe um caminho que aí conflui e se 

torna decisivo no rendimento competitivo obtido. Como contributo para a 

prática, o presente estudo aponta aspetos cruciais para a busca da excelência 

profissional do treinador de alto rendimento, a saber:  

- serem capazes de captar a realidade cultural e organizacional onde atuam; 

- construírem um modelo de jogo sintético e abrangente, conjugando as suas 

concepções, as características dos jogadores e o nível de rendimento em que 

competem; 

- desenvolverem sistemas de informação que proporcionem dados fiáveis e 

atualizados sobre as realidades interna e externa e sobre a aplicação da 

estratégia; 

- implementarem sistemas de comunicação implícitos, explícitos e distribuídos, 

com a equipa técnica e os jogadores; 

- reconhecerem que a aplicação da estratégia requer a adesão dos 

intervenientes, só possível através da construção de interações sociais e 

pedagógicas dinâmicas e frutíferas; 
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-  entenderem a complementaridade da elaboração de planos e da atuação 

situada, onde, neste último caso, é necessário desenvolver a capacidade de 

notar, interpretar e agir em tempo real.  

   

Sugestões para futuros estudos 

Em função da importância que a matriz temporal apresenta no 

desenvolvimento das concepções dos treinadores e na delimitação da sua 

atuação estratégica, a investigação deve desenvolver estudos in situ 

longitudinais, com recurso à observação participante, para compreender como 

evolui o seu conhecimento estratégico, em ligação direta com a intervenção 

prática e o dinamismo e as idiossincrasias contextuais. 

Os treinadores inexperientes devem também ser alvo de estudo, 

procurando-se caracterizar o modo como expressam o conhecimento 

estratégico e percebem as suas possibilidades de evolução, com o apoio de 

“alguém mais capaz”. Estes estudos ganham relevância quando desenvolvidos 

em comunidades de prática (realidade quase ausente da cultura desportiva) e 

no âmbito de projetos de investigação-ação, os quais permitem o 

acompanhamento e a transformação dos processos ao longo do tempo.  

A investigação deve continuar a estudar o coaching, utilizando 

paradigmas e métodos que tentem apreender a sua complexidade, 

ambiguidade e dinamismo, com o sentido de desenvolver quadros teóricos 

que, simultaneamente, forneçam referências para fundamentar a pesquisa e 

suportem a prática dos treinadores e a sua formação.   
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