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RESUMO 

Pretendemos neste estudo caracterizar os conteúdos que são transmitidos 

pelos treinadores aos jogadores, na reunião de preparação da equipa para a 

competição no futebol, no escalão de seniores masculinos. 

Realizamos um estudo comparativo partindo de uma amostra constituída por 

seis treinadores pertencentes a equipas classificadas no terço superior do campeonato 

nacional de futebol da 1a liga e seis treinadores pertencentes a equipas que disputam 

os lugares cimeiros do campeonato nacional de futebol da 2a divisão-B. 

Procedemos à realização de uma entrevista com cada um dos treinadores, 

antes da realização da reunião de preparação da equipa para a competição com os 

jogadores, tendo posteriormente procedido à gravação audio do conteúdo das 

referidas comunicações. 

Através da técnica de análise de conteúdo, procuramos verificar se existem 

diferenças significativas nos conteúdos dominantes, transmitidos aos jogadores entre 

os dois grupos de treinadores, bem como verificar se há congruência entre as ideias 

pré-interactivas e as ideias interactivas dos treinadores. 

Os resultados alcançados, permitem concluir que: 

O conteúdo das informações transmitidas pelos treinadores nas reuniões de 

preparação para a competição incidem fundamentalmente na dominante estratégico-

táctica (60.2%), seguidas das outras dominante do rendimento desportivo(20.1%) e da 

dominante psicológica (16.8%). 

A estrutura da instrução transmitida pelos treinadores assenta dominantemente 

na vairável prescritiva (56.4.%) e é dirigida para toda a equipa (61.8%). 

Quando comparados os conteúdos das instruções transmitidas entre os 

treinadores das duas divisões, verifica-se que há uma grande similaridade entre si 

(60%) na importância atribuída à dominante estratégico-táctica. No entanto, os 

treinadores da 2a Divisão-B atribuem uma importância maior à dominante psicológica, 

enquanto que os treinadores da 1a Liga atribuem um maior relevo à dominante técnica 

e às outras dominantes do rendimento desportivo, assim como com as características 

relativas à equipa adversária. 

Verifica-se haver uma congruência (77.6%) entre as ideias pré-interactivas ou 

de planeamento formuladas pelos treinadores antes da reunião e as ideias interactivas 

dos treinadores ocorridas durante a reunião de preparação para a competição. 

Palavras Chave: FUTEBOL; REUNIÃO; COMUNICAÇÃO; TREINADOR; COMPETIÇÃO. 
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ABSTRACT 

With this work, we intend to characterize the contents, which are passed on by 

the coaches to the players during the team preparation to the football competition, in 

male senior step. 

We made a comparative survey with six coaches belonging to teams which 

were in the third superior part of the first national league championships and six 

coaches belonging to teams which fight for the first places of the football national 

championship from second league-B. 

We asked each of the coaches, before the preparation of the team to the 

competition and afterwards. We made an audio recording from their statements. 

By the analysis of the content, we tried to check if there are any huge 

differences in the main contents, passed to the football players, among the two 

coaches groups, as well as watching out if there is agreement between coaches, pre-

interactive and interactive ideas. 

The final results lead us to the conclusion that: 

The information transmitted by the coaches in the preparation meetings to the 

competition are mainly based on tactical-strategy (60.2%) followed by others, which 

depend on the sportive profit (20.1%) and the psychological component (16.8%). 

What the coaches teach is mainly prescriptible (56.4%) and it is applied to the 

whole team (61.8%). 

When compared, the contents of the instructions transmitted among the 

coaches belonging to the two leagues, it can be confirmed that there's a huge similarity 

between then (60%) in the importance given to the tactical-strategy. However, the 

coaches from the second league-B, give more importance to the psychological factor, 

and the coaches belonging to the first league value more the techniques and other 

factors due to the sportive performance, mainly when confronted with the opponent 

team. 

There is consistency (76.7%) between pre-interactive or planned ideas 

expressed by coaches, before the meeting, and interactive ideas, which occur during 

the preparation meeting before the competition. 

Keywords: FOOTBALL; MEETING; COMMUNICATION; COACH; COMPETITION. 
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RESUME 

Nous avons prétendu dans cette étude caractériser les contenus que les 

entraîneurs transmettent aus joueurs, lors de la réunion de préparation de l'équipe 

pour la compétition de football, à l'échelon de seniors masculins. 

Une étude comparative a été réalisée à partir d'un échantillon composé de six 

entraîneurs qui appartiennent à des équipes classifiées dans le tiers supérieur du 

championnat national de football de la première ligue et de six entraîneurs d'équipes 

qui disputent les premières places du championnat national de football de la deuxième 

division-B. 

Nous avons effectué une interview à chacun des entraîneurs avant la réunion 

de préparation de l'équipe pour la compétition avec les joueurs et par la suite, un 

enregistrement audio du contenu des communications a été fait. 

Àtravers la technique de l'analyse du contenu, nous avons essayé de vérifier 

s'il existe des différences significatives dans les données principales, transmises aux 

joueurs entre les deux groupes d'entraîneurs, ainsi qu'une congruence entre les idées 

pré-interactives et les idées interactives des entraîneurs. 

Les résultats obtenus permettent de conclure que: 

Le contenu des informations transmises par les entraîneurs au cours des 

réunions de préparation pour la compétition se centre surtout sur la dominante 

stratégique et tactique (60,2%) suivies de celles du rendement sportif (20,1%) et 

psychologique (16,8%). 

La structure de l'instruction transmise par les entraîneurs s'appuie 

essentiellement sur la variable prescriptive et s'adresse à toute l'équipe. 

Quand nous comparons les contenus des instructions transmises entre les 

entraîneurs des deux divisions, nous vérifions qu'il y a une grande similitude entre elles 

(60%) en ce qui concerne l'importance attribuée à la dominante stratégique et tactique. 

Toutefois, les entraîneurs de la deuxième division-B mettent l'accent sur la dominante 

psychologique, alors que les entraîneurs de la première ligue attribuent une plus 

grande importance à la dominante technique et aux autres dominantes du rendement 

sportif ainsi qu'aux caractéristiques relatives à l'équipe adversaire. 

Nous vérifions y avoir une congruence 77.6%, entre les idées pré-interactives 

ou de planning formulées par les entraîneurs avant la réunion et les idées interactives 

des entraîneurs, survenues lors de la réunion de préparation por la compétition. 

MotS-Clé:FOOTBALL; RÉUNION; COMMUNICATION; ENTRAÎNEUR;COMPETITION. 
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Introdução 

1.1. Enquadramento 

A evolução dos tempos e as grandes transformações operadas no 

futebol originaram que o treinador actual tenha de possuir um leque alargado 

de conhecimentos e de capacidades, inquestionavelmente superiores àqueles 

que eram exigidos aos treinadores no passado. Tal deve-se, 

fundamentalmente, ao alargamento dos meios e dos interesses que envolvem 

"o Mundo do Futebol", à sua grande mediatização e ao consequente aumento 

da pressão daí resultante sobre os treinadores. 

A principal missão do treinador situa-se ao nível da preparação dos 

jogadores, que se apresenta como um processo complexo, exigindo da sua 

parte, como seu principal organizador, um leque diversificado de capacidades e 

de funções que o possam conduzir à obtensão dos objectivos pretendidos. 

Neste sentido, parte-se do pressuposto que o treinador é um indivíduo 

que tem um conhecimento profundo do futebol, que revela competências no 

plano táctico-técnico, que sabe preparar convenientemente os seus jogadores 

do ponto de vista funcional e psicológico, que tem uma grande capacidade de 

liderança para gerir as equipas e os seus conflitos, e que possui uma elevada 

capacidade para se relacionar com os diferentes agentes desportivos que 

actualmente convivem em torno das equipas de futebol (Houlier e Crevoisier, 

1993). 

A preparação dos jogadores faz-se fundamentalmente através do treino, 

e treinar bem implica o estabelecimento de comunicações eficientes entre o 

treinador e os jogadores, pois é através da comunicação que o treinador 

consegue transmitir aos jogadores a sua concepção de jogo, as suas ideias e 

os seus objectivos. 

É comummente aceite que o nível de competências a que um jogador 

poderá aceder no futuro está muito dependente da qualidade da intervenção do 

seu treinador no decurso do processo de treino. Se assim for, a melhoria da 

prestação dos jogadores e das equipas decorrerá, em grande parte, da 

qualidade da informação que é transmitida pelos treinadores aos jogadores. 

2 



Introdução 

Ao nível do futebol de alto rendimento, o treino só tem sentido quando 

entendido como um meio de preparação para a competição, já que a 

competição é o momento culminante que reflecte o trabalho de preparação 

desenvolvido pelo treinador e pela equipa. 

Na nossa experiência como ex-praticante e como treinador de futebol, 

sentimos muitas vezes que, na reunião de preparação para a competição, os 

treinadores solicitam aos jogadores e à equipa tarefas e funções para as quais 

não foram devidamente preparados no decorrer do processo de treino. 

Segundo Ferreira (1999), os jogadores para agirem adequadamente 

devem conhecer a modalidade que praticam, gerindo e valorizando as 

informações mais pertinentes, para que as decisões a tomar sejam as mais 

adequadas. Tal significa, de acordo com Garganta e Pinto (1994), que os 

jogadores têm de saber o que fazer, para depois elegerem o como fazer, 

utilizando a resposta motora mais adequada à situação que lhe for 

apresentada. 

Toma-se então necessário que o treinador seleccione de uma forma 

criteriosa os objectivos, os exercícios e os comportamentos a adoptar pelos 

jogadores no processo de treino, para que posteriormente possa vir a ter êxito 

na competição. Paralelamente, o treinador deverá desenvolver competências 

de comunicação para que a sua mensagem chegue, em boas condições aos 

jogadores. 

A influência exercida pelo treinador é um dos factores mais 

potenciadores do sucesso dos jogadores e das equipas em competição 

(Rodrigues e Pina, 1999) e, no caso específico do futebol, o treinador tem a 

possibilidade de interagir no sentido de influenciar o desempenho dos 

jogadores fundamentalmente em dois grandes momentos, através da instrução 

inicial e no intervalo do jogo. 

Assim, os episódios de informação transmitidos pelos treinadores aos 

jogadores constituem elementos fundamentais na orientação da equipa em 

competição. 

A ideia do nosso trabalho consiste em tentar caracterizar as 

intervenções dominantes realizadas pelos treinadores, na reunião de 

3 
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preparação das equipas que antecedem a sua entrada em competição no 

futebol, e comparar, para o efeito, as intervenções feitas entre treinadores da 1a 

liga e da 2a divisão-B, com o intuito de indagar se se verificam diferenças 

significativas nos conteúdos transmitidos entre os treinadores das duas 

divisões. 

1.2. Pertinência e Âmbito do Estudo 

No âmbito da investigação em desporto, tem-se dado uma grande 

relevância aos aspectos ligados aos meios e métodos de treino, ao 

desenvolvimento das diversas capacidades dos atletas, à fisiologia ou à 

psicologia do desporto, relegando para segundo plano o estudo sobre as 

atitudes e os comportamentos dos treinadores, no treino e na competição. 

Segundo Piéron (1985,cit. Ferreira, 1994), na análise de 216 documentos 

de investigação científica referentes ao ensino das actividades físicas, 

seleccionados de acordo com uma classificação sistemática, somente 12,5% 

diziam respeito ao estudo do comportamento dos treinadores. Sendo assim, 

talvez seja importante reflectir sobre o que refere Nunes (1995), quando diz 

que não devemos estudar só os atletas, mas também os treinadores. 

Embora sejam ainda poucos os estudos existentes na pedagogia do 

desporto no âmbito do comportamento dos treinadores, este tema tem sido 

alvo de preocupação por parte de alguns investigadores que têm produzido 

alguns trabalhos nesta área. 

O primeiro estudo por nós encontrado nesta área e no âmbito do futebol 

refere-se a um trabalho de Hahn (1982) acerca da forma como o treinador 

deverá dirigir a equipa durante o intervalo na competição, tendo constatado 

que, quando os jogadores foram alertados para os erros cometidos na primeira 

parte, se verificou uma modificação favorável no tipo de jogo desenvolvido na 

segunda parte. 

Especificamente ligado com o nosso tema de pesquisa, está também o 

estudo de Nerin (1986), acerca do discurso do treinador antes da competição 

nos jogos desportivos colectivos, através de uma experiência realizada no 
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voleibol, no basquetebol, no andebol e no râguebi, em que o autor considera 

que o discurso do treinador deverá possuir um conjunto multivariado de 

factores no sentido de reforçar a motivação dos jogadores visando a obtenção 

da vitória. 

Madden e Evans (1993) realizaram um estudo com futebolistas 

australianos, com o intuito de identificar o conteúdo da intervenção do treinador 

e examinar a relação entre aquele e o rendimento da equipa, tendo concluído 

que os treinadores devem restringir as suas intervenções a um reduzido 

número de pontos pertinentes, evitando sobrecarregar os jogadores com 

grande quantidade de informações e que na comunicação os treinadores 

vencedores utilizam predominantemente o reforço positivo. 

Pina e Rodrigues (1997) analisaram o comportamento do treinador de 

voleibol em competição através do estudo dos seus episódios de informação, 

tendo concluído que estes são emitidos dominantemente para a componente 

táctica, são prescritivos, auditivos e direccionados para a equipa. 

Mesquita (1998a) desenvolveu um estudo acerca da instrução do 

treinador e a estruturação das tarefas no voleibol, onde constatou que a 

informação emitida pelo treinador se repercutia não só na melhoria da 

execução como também na eficácia das habilidades técnicas dos jogadores. 

Alves e Rodrigues (1999) analisaram as atitudes e os comportamentos 

dos treinadores de andebol em competição e verificaram que as suas atitudes 

são dirigidas essencialmente para a observação atenta do jogo e para a 

emissão de informações prescritivas. 

No âmbito do nosso estudo pretende-se caracterizar as intervenções 

dos treinadores de futebol junto dos jogadores, na reunião de preparação para 

a competição, e comparar os conteúdos transmitidos pelos treinadores da 1 a 

liga com os da 2a divisão-B. 

De acordo com o que refere Castelo (2000a), a reunião de preparação 

para a competição constitui uma etapa de importância vital para a eficácia da 

planificação estratégica da equipa e encerra um ciclo de preparação antes da 

realização do confronto com a equipa adversária. 
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Na referida reunião, a qual tem um carácter fundamentalmente teórico, 

uma eficiente comunicação entre o treinador e os jogadores assume um papel 

fundamental para a boa prestação desportiva dos jogadores e da equipa. 

Embora saibamos que no dia da realização da competição os 

treinadores se apresentam um pouco nervosos, estes deverão desenvolver 

esforços no sentido de fazerem passar uma mensagem clara, eficaz, concisa e 

positiva, por forma a transmitir confiança e evitar perturbar os jogadores e a 

equipa (Houllier e Crevoisier,1993). 

O treinador deverá fazer uma preparação cuidada e atempada, evitando 

o acaso e o improviso, porque, no momento do jogo, os jogadores têm da 

saber o que fazer e como fazer. Como refere Oliveira (1992), todos os 

treinadores tentam que a fronteira do desconhecido seja cada vez menor, pois 

cada tomada de decisão errada pode significar a derrota. 

Daí que Houllier e Crevoisier (1993), refiram que há treinadores de alto 

nível que despendem entre quatro a cinco horas na preparação da reunião 

para a competição, apesar de muitas vezes, a mesma não ter uma duração 

superior a dez minutos. 

Estabelecendo o treinador uma estreita e constante relação pedagógica 

com os jogadores, na condução do processo de treino e na orientação da 

competição, a observação e análise do seu comportamento, no decurso destas 

distintas realidades, deverão ser preocupações fundamentais que a pedagogia 

do desporto deverá procurar investigar (Ferreira, 1994). 

Da análise da bibliografia a que tivemos acesso, não encontramos 

nenhum estudo dirigido especificamente para a caracterização da intervenção 

do treinador na reunião de preparação para a competição no futebol e em 

equipas de alto rendimento, razão pela qual entendemos ser oportuna a 

realização do presente trabalho. 

Por outro lado, pareceu-nos interessante focalizar a nossa atenção 

sobre a intervenção do treinador na reunião que antecede a entrada das 

equipas em competição, com intuito de desmistificar e de esclarecer uma 

realidade até agora pouco conhecida e com uma influência importante no 

rendimento dos jogadores e das equipas. 

6 



Introdução 

É também nossa intenção tentar contribuir para uma melhor intervenção 

dos treinadores de futebol na sua prática desportiva, fornecendo-lhes 

informações que ajudem, eventualmente, a refinar a comunicação que 

estabelecem com os jogadores, nomeadamente na reunião de preparação para 

a competição. 

1.3. Estrutura do Trabalho 

Após a presente introdução procede-se à revisão da literatura, com o 

intuito de verificarmos o estado actual do conhecimento através do 

levantamento de ideias e de estudos caracterizadores do conhecimento do 

conteúdo do futebol e da análise dos factores do rendimento desportivo que lhe 

estão subjacentes. Procura-se estabelecer uma relação entre os principais 

factores do rendimento desportivo e entender quais os que se revestem de 

uma importância maior para a elaboração do discurso do treinador na reunião 

de preparação para a competição. 

Neste capítulo aborda-se ainda a importância da comunicação no âmbito 

do treinador e os factores ligados à realização da reunião de preparação para a 

competição no futebol. 

No capítulo seguinte descreve-se os objectivos e as hipóteses do 

presente estudo. 

No capítulo do quadro metodológico procede-se à caracterização da 

amostra, seguida dos meios utilizados na gravação das entrevistas e das 

comunicações produzidas pelos treinadores na reunião de preparação para a 

competição. É também apresentado o protocolo de codificação, a definição das 

categorias observadas e os instrumentos utilizados. Segue-se o procedimento 

estatístico usado na análise dos resultados. 

Os resultados são apresentados em três vertentes: (i) Caracterização 

das condições de realização da reunião; (ii) Conteúdos transmitidos pelos 

treinadores na reunião; (iii) Congruência entre as ideias pré-interactivas e 

interactivas dos treinadores. 
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No capítulo de discussão dos resultados procedemos à interpretação 

dos resultados confrontando-os com os de outros autores, bem como com o 

depoimento de alguns treinadores. 

No último capítulo damos conta das conclusões do trabalho, e 

formulamos sugestões para a realização de futuros estudos no domínio desta 

temática. 
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2.1. O conhecimento do conteúdo do futebol 

A abordagem dos conteúdos a transmitir aos jogadores na reunião de 

preparação para a competição no futebol está intimamente relacionada com os 

conhecimentos do treinador sobre as diferentes dimensões do rendtmento 

desportivo que estão subjacentes ao desenvolvimento da modalidade. 

No entender de Graça (1997), o conhecimento do treinador resulta do 

entrelaçamento de várias dimensões do conhecimento essenciais ao 

desempenho da sua actividade, nomeadamente o conhecimento do conteúdo 

(matéria de ensino), o conhecimento pedagógico e o conhecimento do contexto 

do sistema desportivo. 

O conhecimento do conteúdo corresponde, segundo Ball e McDiarmid 

(1990), ao conhecimento substantivo, e é essencial para o treinador ser capaz 

de identificar, compreender e discutir os conceitos da modalidade, relactoná-los 

entre si ou com outros conceitos exteriores à modalidade. 

No âmbito do conhecimento do conteúdo, a sua compreensão 

conceptual, assume especial importância para a melhoria da qualidade do 

ensino, dado a mesma permitir conhecer os porquês e as interpretações 

subjacentes à explicação dos fenómenos (McDiarmid et ai. 1989). 

Para Houlier e Crevoisier (1993), embora o treinador tenha de possuir 

um conjunto de competências, nos mais variados domínios, indispensáveis 

para o desempenho das suas funções, estas perdem o seu significado se o 

conhecimento do conteúdo do futebol não estiver presente ou se mostrar 

insuficiente. 

Também no entender de Gilbert et ai. (1998), os treinadores devem, 

acima de tudo, possuir um conhecimento básico do jogo, para poderem estar 

aptos a instruir os jogadores. 

Para Barreto (1998), o treinador deverá ser, antes de tudo, um técnico 

especialista na sua modalidade, devendo possuir um conhecimento profundo 

da mesma, em todas as suas principais dimensões (histórico, cultural, 

estrutural, metodológica, relacional, técnica, táctica, estratégica) e ter a 
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capacidade de analisar o treino e a competição descortinando os aspectos 

essenciais que permitam aprender, aperfeiçoar e consolidar o rendimento 

individual (j°9ador) e colectivo (equipa), constituindo esta, a competência 

básica que todo o treinador deverá possuir. 

Ainda segundo o mesmo autor, o treinador pode ser brilhante no domínio 

do relacionamento humano estando sempre disponível e atento aos mais 

pequenos problemas que gravitam à volta dos jogadores ou da equipa, mas 

tudo isto é insuficiente se não tiver o conhecimento da modalidade desportiva 

em que se encontra inserido, perdendo assim toda a sua autoridade que o 

estatuto profissional lhe confere. 

No entender de Houlier e de Crevoisier (1993), a principal diferença 

entre os bons treinadores e os maus treinadores situa-se fundamentalmente ao 

nível dos seus conhecimentos sobre o conteúdo do futebol, que constituem a 

base da evolução e do aperfeiçoamento dos jogadores e das equipas. 

Sabe-se que um conhecimento inadequado ou superficial do conteúdo 

do futebol pode determinar que o treinador não seja capaz de interpretar as 

respostas dos jogadores, pode impossibilitar a detecção de indicadores de 

incompreensão ou de pequenos erros, pode originar a rejeição de soluções 

apropriadas ou até originais (Graça, 1997), pode contribuir para uma deficiente 

leitura de jogo, com as inerentes dificuldades daí resultantes, em sugerir 

propostas que induzam à melhoria da eficácia dos jogadores e da equipa. 

Em geral, os treinadores com conhecimento do conteúdo (matéria) mais 

profundo e organizado tendem a fornecer uma instrução de maior qualidade, 

caracterizada por um adequado estabelecimento de objectivos a atingir, pela 

utilização de formas variadas e apropriadas de representação do conteúdo dos 

exercícios e pela participação empenhada e activa dos jogadores (Graça, 

1997). 

Para Mesquita (1997), de entre os factores que caracterizam a 

intervenção do treinador, e que mais influenciam a evolução e o rendimento 

dos jogadores e das equipas, destacam-se aquelas que se prendem 

directamente com a condução do processo de treino e com a organização da 
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competição. A mesma autora refere ainda que o tipo de estratégias de 

intervenção que o treinador utiliza, bem como as condições de prática que 

. proporciona, têm uma influência decisiva no progresso dos jogadores. 

Assim, os treinadores, na condução do processo de treino e na 

orientação da competição, deverão, não apenas conhecer o contexto da 

modalidade desportiva em que estão inseridos, como também os diferentes 

factores do rendimento desportivo (estratégico-táctico, técnico, enrgético-

funcional, e psicológico) inerentes ao desenvolvimento dos jogadores e das 

equipas. 

2.1.1. Análise da performance no futebol - uma via para o conhecimento 
das exigências e do conteúdo do jogo 

No futebol, o estudo do jogo a partir da observação dos jogadores e das 

equipas tem constituído um meio determinante na organização e na avaliação 

do processo de treino e da competição das equipas (Garganta, 1997a), sendo 

comum afirmar-se, que o rendimento desportivo depende de um conjunto 

multivariado de factores interactuantes. 

Sustenta-se que a expressão mais elevada do rendimento desportivo no 

futebol depende do desenvolvimento e da especialização de diversos factores, 

tradicionalmente agrupados em quatro macrodimensões: táctica ou estratégico-

táctica, física ou energético-funcional, técnica e psicológica ou mental 

(Bangsbo,1993; Miller, 1995; Garganta, 1997a). 

Apesar da táctica ser considerada actualmente a componente 

fundamental do rendimento no futebol, ao longo dos tempos valorizaram-se 

outras componentes: primeiro a técnica, depois os aspectos físicos e, 

actualmente, os aspectos estratégico-tácticos (Pinto, 1996). 

No futebol, a dominante estratégico-táctica é a que condiciona o 

rendimento dos jogadores e das equipas, contrariamente ao que acontece 

noutras modalidades consideradas de dominante energético-funcional ou de 

carácter técnico combinado (Schnabel, 1988). 
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Entre outros factores, o futebol caracteriza-se por uma aciclicidade 

técnica, por soitcitaeões e efeitos cumulativos morfológico-funcionaise motores 

e por uma intensa participação psíquica (Teodorescu, 1984), por uma grande 

variabilidade &imprevisibiHdade de acções de cooperação e de oposição, onde 

o factor estratégico-táctico assume uma importância capital (Garganta, 1997a; 

Mombaerts,1998). 

Ao compararmos os diferentes jogos desportivos colectivos com o 

futebol, constatamos que este apresenta diferenças assinaláveis (adaptado de 

Bauer e Ueberle, 1988) das quais se destacam: 

- a maior dimensão do espaço de jogo 

- o maior número de jogadores em confronto 

- maiores exigências na componente perceptiva e visual 

- a maior complexidade técnica, dada a utilização simultânea dos 

membros inferiores no controlo da bola e como forma de locomoção 

e de equilíbrio do corpo 

- o baixo número de concretizações (golos) exig& uma maior 

estabilidade psíquica por parte dos praticantes 

Para além das diferenças significativas relativamente aos diferentes 

jogos desportivos colectivos, o futebol de hoje requer um ritmo muito mais 

elevado e reclama dos jogadores um empenho permanente, pelo facto das 

exigências crescentes que os sistemas defensivos cada vez mais 

pressionantes acarretam aos processos ofensivos, nomeadamente na 

velocidade de processamento da informação e de execução (Garganta, 1999). 

A evolução do jogo provocou a diminuição do tempo disponível para manobrar 

a bola, pelo aumento da pressão dos adversários e pela diminuição do espaço 

para jogar (Pálfai, 1982). 

Assim sendo, a velocidade a que o jogo moderno se desenrola implica, 

por exemplo, que a decisão seja tomada antes ou durante a recepção da bola 

(Castelo, 1994). Esta ideia é também corroborada por Hugges (1980), quando 

refere que o futebol é um jogo de decisões, onde a velocidade de decisão com 

e sem bola, é o elemento fundamental no futebol de hoje. 
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Daí que o conceito de velocidade ultrapasse claramente a concepção 

que a define como a capacidade de executar acções motoras no mais breve 

tempo possível, devendo ser entendida como a capacidade de executar acções 

motoras adequadas à velocidade exigida pela tarefa a realizar (Garganta, 

1999). 

O futebolista moderno deve possuir não apenas um elevado nível de 

velocidade física, mas sobretudo uma correspondência entre a velocidade 

física e mental, pois este tem de decidir bem e depressa (Costa, 2001 ). 

Nesta perspectiva, Garganta (1999) refere que os melhores jogadores 

de futebol não jogam apenas mais depressa, mas jogam sobretudo, mais 

eficazmente, variando a velocidade de realização e de jogo, em estreita relação 

com as características do momento e as linhas de força da jogada. 

Embora se reconheça que as condições de treino se devam aproximar o 

mais possível das condições de jogo, é usual constatarmos no decorrer do 

processo de treino, os jogadores a serem confrontados com situações onde 

dificilmente conseguem expressar as suas capacidades criativas. 

Na maioria das vezes treinam-se os futebolistas para que obedeçam e 

não para que inventem (Cappa, 2000), excluindo-se a autonomia e a 

possibilidade de gestão e de acção individua! por parte dos jogadores (Faria e 

Tavares, 1993), bem como as relações de cooperação/oposição que 

caracterizam o futebol (Gréhaigne, 1992). 

No futebol o jogador deve ser permanentemente confrontado com a 

necessidade de saber escolher o que fazer, quando e como fazer (Graça, 

1994), por forma a poder tomar a decisão mais correcta de acordo com a 

situação que se lhe deparar. No jogo, é o jogador que joga e terá de estar 

preparado para decidir da forma mais correcta tendo em vista a resolução mais 

eficaz das acções de jogo. 

Realizando-se o futebol num contexto de permanente variabilidade, a 

formação do jogador do futuro tem ser feita com base no entendimento do jogo 

(Garganta e Pinto, 1994), com o recurso a métodos de treino baseados numa 

capacidade de resposta individual e colectiva diversificada, que induzam os 

jogadores a pensar e a raciocinar em todas as suas acções de jogo. 
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2.1.1.1. A análise do jogo enquanto meio crucial na análise da 

performance 

No entendimento de vários autores, a edificação do conhecimento no 

futebol deverá incidir a partir de perspectivas centradas na lógica interna ou na 

natureza do jogo (Castelo, 1994; Garganta, 1996; Queiroz, 1986 e Teodorescu, 

1984). 

De acordo com Frade (1990), o estudo do conteúdo do jogo vem 

adquirindo uma importância crescente, na medida em que se tem reconhecido 

que a compreensão da estrutura "microscópica" do jogo é uma das chaves 

para a sistematização do universo teórico e metodológico desta modalidade. 

No futebol, o estudo do jogo a partir da observação e análise dos 

comportamentos dos jogadores e das equipas constitui, para o treinador, um 

factor de grande importância, enquanto meio para rentabilizar o processo de 

treino e a competição, bem como aprofundar os seus conhecimentos acerca do 

desenvolvimento do jogo. 

A partir da análise do jogo, o treinador tem a possibilidade de identificar 

os eventuais problemas existentes na equipa, propor a resolução dos 

problemas identificados através do treino e voltar novamente ao jogo, no 

sentido de verificar se os problemas detectados foram já resolvidos (Figura 1 ). 

ANÁLISE DO 
JOGO 

i r ANÁLISE DO 
JOGO 

Planificação 
• Observação 
• Notação 
• Interpretação 

Planificação 
• Observação 
• Notação 
• Interpretação 

i 
• Observação 
• Notação 
• Interpretação Treino 

A i 
Treino 

A i 

Performance ^ Performance ^ 

Figura 1 - Interacção do processo de análise do jogo com o 
treino e a performance (Garganta, 1997a) 

15 



Revisão da Literatura 

No entanto, Lima (2001 ) refere que muitas vezes ficamos com a ideia de 

que as equipas e os jogadores não treinam as acções que mais aparecem no 

jogo, já que treinar significa uma enorme dose de repetições que reproduzam o 

cenário do jogo. O treino deve então corresponder ao que se fica a saber 

depois da autópsia feita ao jogo real. 

Nesta perspectiva, entendemos que os comportamentos desenvolvidos 

pelos jogadores durante o jogo deverão ser o resultado das acções 

desenvolvidas no treino. Assim, é cada vez mais necessário acreditar naquilo 

que se treina, rejeitando uma máxima instituída ao longo dos tempos no 

futebol: "mau treino bom jogo", pois, quem treinar bem vai concerteza ter 

possibilidades de vir a jogar melhor (Pacheco, 2001 ). 

Por outro lado entendemos também que as acções dos jogadores a 

desenvolver no processo de treino deverão decorrer das informações da 

análise das competições. 

Segundo Garganta (1997a), a edificação de uma qualquer matriz que 

vise analisar o jogo de futebol, deverá ter como núcleo director a dimensão 

táctica do jogo, porque é nela, e através dela, que se consubstanciam os 

comportamentos que ocorrem ao longo de uma partida. 

Do ponto de vista táctico, os constrangimentos típicos do jogo de futebol 

situam-se a três níveis (Mombaerts,1998): (i) no plano preceptivo, na medida 

em que os jogadores devem perceber e anaiisar a situação que se lhe- depara; 

(ii) no plano decisional, porque têm que conceber e escolher uma situação; (iii) 

no plano motor, têm de agir numa situação de oposição, com limitações de 

tempo e de espaço, utilizando os recursos disponíveis. 

De acordo com Garganta (1997b), a análise da performance em futebol, 

a partir da análise do jogo, tem permitido: (i) interpretar a organização e as 

acções que concorrem para qualidade do jogo; (ii) planificar e organizar o 

treino, tornando mais específicos os seus conteúdos; (iii) estabelecer planos 

tácticos adequados em função do adversário a defrontar; (iv) regular a 

aprendizagem e o treino. 

Cook (2001) refere a necessidade de criar nos clubes um rigoroso 

sistema de observação e de análise do jogo das equipas, como forma de 
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facilitar a tomada de decisões, tais como a táctica a adoptar pelas equipas no 

confronto com os adversários, assim como a tomada, de decisões sobre a 

direcção e a organização das equipas. 

Actualmente assiste-se ainda a alguma resistência à observação e 

análise do jogo por parte de alguns treinadores, na crença de que os 

treinadores mais experientes podem observar sem qualquer sistema de apoio à 

observação, e que retêm com precisão os elementos críticos do jogo 

(Garganta, 1997b). 

Porém, mesmo os treinadores experientes apenas conseguem reter uma 

parte restrita dos detalhes que ocorrem num jogo (Bangsbo, 1993; Reilly, 

1994), já que é difícil aos mesmos memorizarem de forma precisa um grande 

número de acções de jogo que ocorrem durante um longo período de tempo. 

Actualmente, há estudos que provam que o treinador através da 

observação tradicional apenas consegue reter cerca de dez por cento dos 

acontecimentos ocorridos durante a realização do jogo. Daí Van GaH, actual 

treinador do Barcelona (Espanha), ter por hábito registar as ocorrências dos 

jogos num bloco de notas, servindo-se delas para corrigir algumas situações ao 

intervalo, assim como para poder posteriormente proceder à análise do jogo 

(Mourinho, 2001 ). 

Também Boloni (2001) refere que a memória não chega para tudp e 

entende que devemos ser o mais precisos possível quando aconselhamos ou 

criticamos um jogador, pois o importante é transmitir aos jogadores a verdade 

do que se passa no jogo e essa fidelidade só se consegue com o recurso ao 

registo fidedigno das ocorrências do jogo. 

Em alguns países europeus, como são o caso da Inglaterra, França, 

Espanha, Itália e Noruega, a análise do rendimento dos jogadores e das 

equipas atingiu uma importância tal que a mesma é utilizada pela maioria dos 

treinadores de futebol das equipas da 1 a liga. 

No caso específico da Noruega, o seleccionador Egil Olsen refere que o 

estilo de jogo da selecção norueguesa é produto da informação recolhida 

através da análise do jogo (Pacheco, 2000). 
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A necessidade de registar o maior número de factos que ocorrem no 

jogo originou que os sistemas utilizados na observação e análise do jogo 

tenham sofrido uma crescente evolução, com o recurso a meios cada vez mais 

sofisticados. Da simples notação manual com recurso à técnica de papel e 

lápis rapidamente se passou para a utilização das câmaras de vídeo e do 

computador. 

Actualmente a utilização do vídeo está generalizada pois o mesmo é 

considerado um meio indispensável pela maioria dos investigadores, pelo facto 

de facultar a visualização e a revisualização em velocidade acelerada ou 

reduzida, permitindo uma maior fidelidade na recolha de dados (Bezerra, 

1995). 

Assim, na análise da performance o acesso a meios auxiliares de apoio 

ao processo de treino permitem ao treinador ficar na posse de um conjunto de 

dados objectivos que lhe possibilitam ter uma intervenção mais ajustada junto 

dos jogadores e da equipa. 

Estando os factores de rendimento desportivo no futebol associados às 

dimensões estratégico-táctica, técnica, energético-funcional, e psicológica, o 

domínio fundamentado do respectivo quadro teórico permitirá ao treinador 

abordar, de uma forma mais sustentada e objectiva a organização e o 

desenvolvimento do processo de treino e da competição. 

2.1.2. Dominante estratégico-táctica 

Na organização do processo de treino e na preparação da competição, é 

fundamental o treinador possuir um conhecimento profundo da modalidade 

onde está inserido e perceber quais são os factores do rendimento que mais 

influenciam a prestação dos jogadores e das equipas. 

Embora a estrutura do rendimento no futebol dependa de uma 

multiplicidade de factores interactuantes, é comummente aceite na literatura 

actual que a dimensão estratégico-táctica constitui um elemento chave na 

18 



Revisão da Literatura 

competição e contribui de uma forma determinante para a optimização do 

rendimento desportivo no futebol. 

De facto, o futebol é considerado uma modalidade situacional de forte 

determinante estratégico-táctica (Barth,1994; Gréhaigne,1989), por ser 

caracterizada por uma grande imprevisibilidade das acções de jogo, onde não 

é possível prever antecipadamente a frequência, a duração ou a cronologia 

com que as mesmas ocorrem, reclamando por parte dos jogadores uma atitude 

estratégico-táctica permanente (Garganta, 1997a). 

Nesta medida, no Futebol, a dimensão estratégico-táctica ocupa o 

núcleo da estrutura de rendimento (Konzag, 1991; Gréhaigne,1992; Riera, 

1995b; Pinto, 1996), razão pela qual Van Gaal (1998, pp. 8 e 9), treinador do 

Barcelona (Espanha), refere: " quando cheguei a Barcelona, durante um mês 

pouco mais fiz que trabalhar aspectos tácticos com os jogadores, porque é 

assim que se fortalece o espírito de equipa, indispensável para se poder 

ganhar". 

O mesmo treinador refere ainda que a educação táctica dos futebolistas 

é o elemento mais importante para uma equipa ter sucesso. Os treinadores têm 

as suas ideias sobre a forma como os jogadores devem evoluir no terreno, mas 

é necessário que cada um saiba desempenhar a sua tarefa de olhos fechados, 

se for caso disso. A partir daí tudo é mais fácil. 

Também Teodorescu (1984) e Costa (2001) entendem que o papel da 

dimensão estratégico-táctica na obtenção da vitória cresce paralelamente ao 

valor das equipas em disputa, em especial quando estas são sensivelmente 

próximas física, técnica e psicologicamente. 

Daí que Garganta (1997a) nos refira que se tem tornado evidente, tanto 

no plano de preparação da competição, como na condução do processo de 

treino, que a dimensão estratégico-táctica funciona como polo de atracção e 

território no sentido do comportamento dos jogadores, nomeadamente nas 

facetas relacionadas com o desenvolvimento e aplicação dos designados 

modelos e concepções de jogo das equipas (Figura 2). 
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► ESTRATÈGIA-TÁCTICA <-

i 
Situação 

i 
1 1 

O quê? 
(objectivo 

Quando? 
(momento) 

Onde? 
(espaço) 

Como? 
(forma) 

+ 
- Resultado + 

Figura 2 - A dimensão estratégico-táctica, enquanto pólo de 
atracção, campo de configuração e território de sentido das 
tarefas dos jogadores no decurso do jogo (Garganta, 1997a) 

Daqui decorre que pensar e saber o que fazer, e quando o fazer, parece 

ser tão determinante como o saber fazer. Mais importante do que o "como" é o 

"quando", por forma a contribuir para o desenvolvimento de um pensamento 

táctico criativo (Araújo, 1995; Costa, 2001). 

Os jogadores têm de decidir a melhor acção possível, no menor espaço 

de tempo, e executar essa acção de forma rápida e precisa, influenciando a 

qualidade e o resultado da mesma (Schellenberger, 1990). 

A decisão baseia-se na informação que o jogador recolhe do contexto 

de jogo, daí a importância que a percepção detém neste processo, pois 

decisões tomadas tendo em atenção directrizes erradas constituem soluções 

infrutíferas para os reais problemas do jogo (Costa, 2001 ). 

Hughes (1994) refere que o futebol é predominantemente um jogo de 

julgamentos e decisões. Durante os noventa minutos regulamentares a bola 

está em jogo cerca de sessenta minutos. Desses, cada equipa possui a bola 

cerca de trinta minutos. Em média cada jogador não consegue ter a bola por 

mais de dois minutos. O que faz então o jogador nos restantes minutos em que 

a bola está em jogo? Selecciona, julga, decide. 

Para Schellenberger (1990), decidir consiste na capacidade de tomar 

decisões rápidas e tacticamente exactas, constituindo uma das mais 

importantes capacidades do jogador. Ela determina muitas vezes o sucesso 

dos jogos técnico-tácticos e é frequentemente responsável pelas diferenças na 

performance individual (Schellenberger, 1990; Tavares, 1994). 
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No que se reporta à dimensão estratégico-táctica, torna-se imperioso 

para o treinador, no âmbito da preparação da equipa para a competição, 

conhecer os princípios que de acordo com Mombaerts (2000) regem o jogo de 

alto nível: (i) A conservação da posse da bola; (ii) a exploração máxima do 

ataque rápido; (iii) a máxima exploração dos esquemas tácticos; (iv) a defesa 

em bloco e numa posição adiantada no terreno e (v) uma boa segurança de 

jogo. 

2.1.2.1. Estratégia e táctica dois conceitos de uma só dimensão 

No plano de preparação para a competição aparecem geralmente 

associados os conceitos de estratégia e de táctica, os quais, devido a alguma 

imprecisão na sua definição conceptual, têm suscitado alguma controvérsia 

junto dos treinadores de futebol. Daí que Riera (1995b) refira não haver 

unanimidade acerca do significado dos conceitos de táctica e de estratégia, 

sendo muitas vezes utilizados de forma pouco precisas. 

Este facto não poderá ser alheio aquilo que nos refere Morino (1985), já 

que a táctica, os seus conceitos e problemas é um tema que raramente tem 

sido estudado na teoria do desporto. 

Durante muito tempo o conceito de táctica no Futebol esteve associado, 

de forma limitada, ao conceito de sistemas tácticos, ou seja à distribuição dos 

jogadores pelo espaço de jogo, através de uma estrutura rígida, pouco 

dinâmica e limitadora das acções dos jogadores. Falar de táctica no Futebol, 

era como refere Pinto (1996), falar do sistema clássico, do WM, do 4x2x4, do 

4x3x3, do 4x4x2, ou do catenácio. 

Os conceitos de estratégia e de táctica aparecem pela primeira vez a 

serem tratados com maior profundidade pela ciência militar, como forma de 

preparação e de direcção dos combates, sendo posteriormente alargados a 

outros sectores da vida social, desde o comércio e a ciência, até ao desporto. 

O conceito de estratégia surge para designar a ciência e a arte de 

organização no plano das operações militares, enquanto que o conceito de 
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táctica surge como a arte de dispor ou de ordenar as tropas no terreno 
(Garganta, 1997a). 

Para o general prussiano Carl Von Clausewitz (1963, cit. Garganta e 

Oliveira, 1996), a estratégia forma o plano da guerra; e nesse sentido liga a 

série de actos que devem conduzir à decisão final, ou seja, faz os planos para 

as campanhas isoladamente e regula os combates que deverão ser realizados. 

Ainda para o mesmo autor, a táctica identifica-se com a formação e 

condução dos combates, ou seja, com a utilização das forças militares em 

combate, levando em conta a acção recíproca, bem como a natureza dos 

objectivos e dos meios. 

Após uma revisão da literatura, constatamos haver entre os vários 
autores alguma discrepância conceptual acerca dos conceitos de estratégia e 
de táctica. 

Para Wrzos (1984), a estratégia é o conjunto das actividades e das 

acções que precedem o confronto desportivo e a táctica a forma reflectida, 

racionalizada, económica e planificada de conduzir o confronto desportivo. 

Gréhaigne (1992) refere que a estratégia representa o que está previsto 

antecipadamente enquanto que a táctica é a adaptação instantânea da 

estratégia às configurações do jogo e à circulação da bola logo à oposição no 

decurso das acções de jogo. 

Para Castelo (1994), a táctica é a base da resolução dos problemas 

metodológicos utilizados desde o começo até ao final do jogo. Enquanto que a 

estratégia insere-se em todas as fases de preparação da equipa tendo em 

conta os conhecimentos das particularidades da equipa adversária. Assim, a 

táctica será a utilização concreta dos meios de acção e a estratégia a arte de 

estabelecer as tácticas para o objectivo estabelecido. 

É também habitual associar o conceito de estratégia com os aspectos 

exteriores ao jogo propriamente dito e dependentes da acção exclusiva do 

treinador, e o conceito de táctica à forma como os jogadores e as equipas 

gerem as suas acções no decurso do jogo. 
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Tradicionalmente surge uma forma dualista de definir os conceitos de 

estratégia e de táctica. A estratégia surge associada à concepção enquanto a 

táctica surge associada à execução (Quadro 1 ). 

Quadro 1- Perspectiva linear e dicotómica da estratégia e da táctica 
(Garganta e Oliveira 1996) 

Estratégia Táctica 
Treinador Jogador 

Antes do jogo Durante o jogo 
Aspectos exteriores ao jogo Aspectos do jogo propriamente dito 

Inteligência - Esperteza Padronização - Mecanização 
Regulação da competição Condução do confronto - jogo 

Esta característica dicotómica entre a estratégia e a táctica parece 

adequar-se melhor aos aspectos organizacionais nos domínios militar e 

industrial, onde há uma menor distinção entre os níveis de decisão e de 

execução, do que propriamente com o que se verifica no Futebol. 

Embora esta diferenciação possa ter algum interesse do ponto de vista 

do treinador, no processo de organização e de preparação da equipa para a 

competição, ela esbate-se no decorrer do jogo propriamente dito, já que os 

aspectos de concepção e de execução das acções decorrem duma mesma 

fonte de processamento, o jogador/equipa, cujas decisões e acções devem 

acontecer num contexto muito restrito (Garganta e Oliveira, 1996). 

Ainda para os mesmos autores, no jogo, o indivíduo que decide é 

também o indivíduo que age. Como tal, a acepção restrita da estratégia, que 

coloca como plano de acção totalmente pré-determinado, não é compatível 

com a natureza do Futebol. 

Daí que haja uma nova corrente de autores (Costa, 2001; Duriceck, 

1985 e Garganta, 1997) que defendem que, tal como na táctica, o conjunto de 

actividades e acções aplicadas durante o decurso do jogo fazem parte do 

domínio da estratégia. 
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No entender destes autores, a estratégia é um plano de acção onde 

estão associados o objectivo principal, a planificação e o sentido global da 

actividade a desenvolver, e a táctica é a aplicação da estratégia através da 

gestão inteligente do comportamento de acordo com as condições específicas 

do confronto, no decurso do jogo. 

Garganta (1997a) sustenta que a decisão estratégica está relacionada 

com os fins da mudança ("se"... "então"); a táctica reporta-se aos meios a 

utilizar para tal (ao "o quê" e ao "como"). Quer isto dizer que a estratégia, longe 

de se restringir às situações exteriores ao jogo, e de dizer respeito 

exclusivamente ao treinador, vai com o jogador para o terreno de jogo, 

devendo este ser capaz de desenvolver diferentes estratégias que se 

inscrevam no modelo de jogo adoptado pela equipa. 

O treinador é que prescreve a estratégia. No entanto, em muitos casos 

no decorrer da competição os jogadores têm de elaborar pensamentos 

estratégicos a curto prazo por forma a se adaptarem a novas situações. 

Se o treinador elaborou previamente junto dos jogadores uma estratégia 

para superar o adversário privilegiando o ataque organizado com base no 

passe curto, mas, no decorrer do jogo, perante uma atitude defensiva muito 

pressionante por parte do adversário, esta estratégia se mostra ineficaz 

(acarretando muitas perdas de bolas), os jogadores deverão ser capazes, 

mesmo sem a intervenção do treinador, de implementar uma nova estratégia, 

visando retirar a bola da zona de pressão, através do passe longo, 

endossando-a para o lado contrário, adoptando uma estratégia mais eficaz que 

os induzam a ter êxito nas acções de jogo. 

Acontece que é o treinador que treina os jogadores e a equipa do ponto 

de vista estratégico-táctico. Porém, quem toma as decisões neste domínio são 

os jogadores que durante a competição estão no terreno de jogo. 

Assim, a estratégia e a táctica estão intimamente ligadas e concorrem 

para o mesmo fim, o que implica a necessidade de estender o alcance da 

estratégia ao desembocar da acção propriamente dita, até ser materializada 

pelo seu intérprete, isto é, pelo jogador (Garganta, 1997a). 
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No entanto, o domínio da componente estratégico-táctica depende da 

capacidade do pensamento operativo dos jogadores no jogo, onde a decisão 

não aparece separada da acção. Daí que a função do treinador deverá incidir 

sobre a formação de jogadores inteligentes, de forma a que estes sejam 

capazes de actuar e tomar as melhores decisões em função das diferentes 

situações que o jogo lhes oferece. 

Tavares (1994) refere que os melhores jogadores se distinguem dos 

restantes, não apenas pela justeza das decisões tomadas durante o confronto, 

mas pela velocidade com que essas decisões são tomadas. Também Riera 

(1995b) constata que, nos momentos fulcrais, quem toma as decisões 

correctas é o jogador mais inteligente e com melhor conhecimento táctico. 

Para o treinador, no âmbito da preparação dos jogadores e da equipa 

para a competição, a noção de estratégia relaciona-se com a definição de um 

plano inicial de acordo com as características do adversário, onde no decorrer 

do jogo, a estratégia estará sempre associada à táctica. 

Garganta e Oliveira (1996) referem que a estratégia não designa apenas 

um programa pré-determinado que basta aplicar no tempo. A estratégia 

identifica-se com um processo de carácter prospectivo que define os contornos 

de actuação táctica do jogador. Esta permite, a partir de uma decisão inicial, 

encarar um certo número de cenários para a acção, que podem ser 

modificados segundo as informações que vão chegar no decurso da acção e 

segundo os imprevistos que vêm perturbar a acção. 

No futebol actual, apresenta-se como necessário ultrapassar a dicotomia 

entre a estratégia, associada à consecução de um plano de intenções 

anteriores à realização da competição e da exclusiva responsabilidade do 

treinador e a táctica, aliada às movimentações realizadas pelos jogadores no 

decorrer das acções de jogo, de acordo com os sistemas previamente definidos 

pelo treinador. 

A crescente evolução e complexificação das acções de jogo e das 

tarefas dos jogadores, no futebol, exigem, da parte destes, uma crescente 

autonomia estratégico-táctica, obedecendo a planos previamente traçados para 

a equipa, onde a estratégia, enquanto capacidade de agir em condições 

25 



Revisão da Literatura 

aleatórias e adversas, deve estar permanentemente associada a cada jogador 

no terreno de jogo e em todas as acções a desenvolver (adaptado de Garganta 

e Oliveira, 1996). 

2.1.2.2. O planeamento estratégico-táctico da equipa 

Na preparação da competição o treinador deverá elaborar o 

planeamento estratégico-táctico da equipa que, consiste na determinação das 

modificações pontuais e temporárias da expressão táctica de base dos 

jogadores e da equipa em função do conhecimento das condições objectivas 

sobre as quais se irá realizar a futura confrontação desportiva (Castelo, 2000b). 

De acordo com o mesmo autor, os meios a ter em consideração na 

elaboração do planeamento estratégico-táctico da equipa são: 

(I) Conhecimento dos factores do rendimento que estão subjacentes à 

optimização do rendimento desportivo. 

(II) Conhecimento e apreciação objectiva das possibilidades e 

particularidades dos jogadores e da própria equipa. 

(III) Conhecimento aprofundado das particularidades dos jogadores e da 

equipa adversária (pontos fortes e pontos fracos). 

(IV) Circunstâncias em que se vai desenrolar a competição: 

- condições climatéricas - chuva, vento, frio, etc. 

- dimensões e estado do terreno - pequenas, ou grandes, piso 
duro, irregular, etc. 

- equipa de arbitragem - critérios subjacentes ao seu trabalho. 

- público - apoiante, pressionante ou não etc. 

- entrevistas e informações da comunicação social - directores, 

treinadores, jogadores, etc. 

(V) Previsão de possíveis cenários ou alterações que poderão surgir ao 

longo do jogo por parte da equipa adversária. 
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O planeamento estratégico-táctico da equipa, ao longo de um ciclo de 

treino semanal passa ainda pela elaboração do programa de preparação desse 

ciclo (número de treinos, objectivos, conteúdos, duração, etc.), elaboração e 

experimentação do plano estratégico-táctico (ou plano de jogo), reunião de 

reconhecimento da equipa adversária, concentração da equipa para a 

competição, reunião de preparação para a competição, até à realização da 

competição. 

No processo de preparação da equipa para a competição, para além do 

conhecimento alusivo aos factores do rendimento desportivo e do 

conhecimento aprofundado dos jogadores da própria equipa, assumem 

especial realce (Cunha, 1998) as tarefas de "scouting" (observação do 

adversário) e a elaboração do plano de jogo. 

Através do "scouting" são estudados, entre outros, o sistema táctico, os 

métodos de jogo, os esquemas tácticos e as particularidades dos jogadores 

das equipas adversárias, cujos dados serão posteriormente utilizados na 

construção do plano de jogo. 

Segundo Cunha (1998), o plano de jogo deverá englobar os aspectos 

fundamentais que a equipa deverá aplicar para contrariar o adversário e chegar 

à vitória na competição. 

Após estar na posse dos dados que lhe permitam ter um melhor 

conhecimento para a realização da competição, o treinador deverá então 

passar à elaboração do plano de jogo ou do plano estratégico-táctico, que, 

segundo Castelo (2000b), deverá englobar as seguintes etapas: 

(i) A orientação geral do jogo da equipa - O treinador definirá quais as 

fases do jogo (ataque ou defesa) a que os jogadores deverão atribuir 

maior importância, para atingir a vitória (tomar a iniciativa do jogo 

versus jogar em contenção). 

(ii) A adaptação dos métodos de jogo ofensivos e defensivos da equipa 

em função das particularidades da equipa adversária, 

(iii) O planeamento de acções estratégico-tácticas inovadoras de forma a 

surpreender a equipa adversária. 

27 



Revisão da Literatura 

(iv) A elaboração da constituição da equipa em função do plano 

estratégico-táctico previamente traçado, 

(v) A distribuição das missões tácticas, que poderão ser individuais ou 

colectivas (esquemas tácticos, combinações tácticas, neutralização 

de um ou mais adversários, etc.). 

No entender de Cunha (1998), o plano de jogo, para ser 

verdadeiramente efectivo, deve ser treinado previamente, para que os 

jogadores o dominem e apliquem o mais ajustadamente possível na situação 

de jogo, nele devendo já estar introduzidos eventuais alterações de vária 

ordem que o treinador preveja levar a cabo na competição. 

Ainda para o mesmo autor, o conhecimento antecipado das situações 

por parte dos jogadores é particularmente benéfico, porque não têm que lidar 

com informação nova durante o encontro, adaptam-se mais rapidamente às 

situações de mudança, caso elas surjam, e podem-se preparar 

antecipadamente para o desenrolar da competição, prevendo-lhe os cenários 

evolutivos possíveis. 

Assim, a síntese dos conteúdos elaborados no plano de jogo irão servir 

de base para a intervenção que o treinador deverá efectuar junto dos 

jogadores na reunião de preparação da equipa para a competição. 

2.1.2.3. A caracterização da equipa adversária 

Na preparação para a competição, é importante o treinador recolher 

informação não só sobre a própria equipa como também sobre os adversários. 

Verifica-se, no entanto, que há treinadores que não se preocupam em 

analisar os adversários, por entenderem ser muito mais importante focalizarem 

a sua atenção na forma de jogar da sua própria equipa do que propriamente na 

equipa adversária. 

Para Cook (2001 ), poderá ser aceitável que os treinadores pertencentes 

a equipas de nível superior, e possuidores de jogadores mais maduros e 
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experientes tenham este tipo de posição. No entanto, é sempre mais seguro ter 

informações sobre os adversários, por forma a evitar ser surpreendido. 

Sendo o futebol um jogo de oposição entre duas equipas, entendemos 

que a optimização do rendimento passa pela rentabilização das capacidades 

da própria equipa, a partir do conhecimento das características da equipa 

adversária. 

A este propósito será interessante reflectir sobre as ideias de Sun Tzu 

(s/d, cit. por Garganta, 2001a): Se conheces o teu adversário como a ti mesmo 

não receies uma centena de batalhas. Se te conheces mas não conheces o 

adversário por cada vitória sofrerás uma derrota. Se não te conheces nem 

conheces o adversário sucumbirás em cada batalha. 

De facto, vários autores (Castelo, 2000a; Comas, 1991a; Lima, 1993; 

Pina e Rodrigues, 1999) evidenciam a importância que se deverá atribuir aos 

adversários, uma vez que é explorando as suas fraquezas e minimizando os 

seus pontos fortes que as equipas procuram ultrapassar os seus oponentes, 

sendo absolutamente necessário analisar o adversário e informar as suas 

principais características aos jogadores e à equipa. 

A observação da equipa adversária (scouting") é um meio essencial a 

que o treinador deverá recorrer na preparação da equipa para a competição. 

Daí que Castelo (2000b) refira que, a elaboração do plano estratégico-

táctico para o jogo, passa pelo conhecimento aprofundado da equipa 

adversária; isto é, um conhecimento correcto das potencialidades (pontos 

fortes), para as minimizar, e das vulnerabilidades (pontos fracos), para tirar 

partido destas. 

O conhecimento das características das equipas adversárias passa pela 

qualidade da informação recolhida pelo treinador. Para poder desenvolver as 

qualidades de observação necessárias para uma análise de jogo eficaz, o 

treinador deverá investir tempo a ver de forma metódica muitas competições, 

analisando o jogo e os jogadores (Mombaerts, 2000), particularmente a um 

nível superior aquele em que se encontra treinar (Launder, e Plitz 2000). 

Para observar, é necessário estar em condições que permitam seguir o 

desenrolar da competição sem se deixar afectar pela componente afectiva do 

29 



Revisão da Literatura 

jogo. Daí que o "olhar do treinador deverá de ser diferente do "olhar" do 

espectador comum. Assim, ao treinador é exigido uma boa interpretação do 

jogo e uma grande capacidade de memorização, sem se deixar influenciar por 

condicionamentos prévios (Mombaerts, 2000). 

Sabemos que é impossível reter toda a informação que se passa 

durante um jogo, sendo assim, o treinador deverá elaborar antecipadamente 

uma grelha, com os aspectos que entende serem mais importantes observar, 

por forma a poder ter um conhecimento mais exacto das características da 

equipa adversária. 

O conhecimento das características da equipa adversária passa pela 

recolha de dados, recorrendo às seguintes fontes de informação 

(Castelo1994;Teodorescu 1984) : 

- Observação directa: aprecia-se o método de jogo ofensivo e 

defensivo, particularidades da performance (energético-funcional, 

técnico, psicológico), a qualidade dos jogadores efectivos 

(equipa-base), o valor dos jogadores suplentes, o comportamento 

disciplinar e a qualidade do treinador adversário na condução da 

equipa. 

- Observação indirecta: análise em vídeo e registo das principais 

particularidades da equipa adversária (quando possível). 

- Comentários da imprensa desportiva. 

- Registos do próprio treinador, sobre o desempenho das equipas 

adversárias em jogos anteriores (jogo transmitido pela televisão, 

jogo da primeira volta, jogo da época anterior, etc.). 

- Recolha de informações (troca de vídeos) com treinadores que já 

defrontaram a equipa que nos interessa analisar. 

- Recolha de informações através de jogadores da própria equipa 

que já tenham jogado ou que residam na área geográfica da 

equipa a observar. 
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O melhor conhecimento das particularidades da equipa adversária 

através da observação directa deverá ter em consideração os seguintes 

factores (Garganta, 2001 b): 

- O processamento da fase ofensiva 

- O processamento da fase defensiva 

- O processamento da transição defesa-ataque 

- O processamento da transição ataque-defesa 

Boloni (2002) refere que, na observação das equipas adversárias, 

sempre que possível tenta observar os jogos em directo, efectuando 

simultaneamente a sua gravação em vídeo, para uma posterior e detalhada 

análise da equipa adversária. 

O mesmo treinador refere ainda, que habitualmente tenta separar as 

jogadas mais importantes, tomando as respectivas anotações sobre os pontos 

fortes e os pontos fracos do adversário, tentando localizar ainda os seus 

jogadores mais influentes. 

Para Castelo (2000b), uma eficaz recolha de dados deverá incidir 

fundamentalmente nos seguintes aspectos: 

- O sistema de jogo de base (colocação dos jogadores no terreno 

de jogo). 

- Organização geral do processo ofensivo e defensivo 

(compensações, combinações tácticas, coerência de 

movimentações, etc.). 

- Concepção de jogo da equipa (agressividade, eficácia, 

entreajuda, ritmo, etc.). 

- Jogadores fundamentais na organização da equipa na fase 

ofensiva e defensiva. 

- Soluções apresentadas nos esquemas tácticos (situações de bola 

parada). 
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- Atitudes e comportamentos socio-psicológicos dos jogadores e da 

equipa em situações de adversidade. Tipo de relacionamento 

com os opositores e com a equipa de arbitragem. 

Em jogos de um nível de dificuldade superior, Boloni (2002, p.144) refere 

ser também importante proceder à analise individual dos jogadores da equipa 

adversária, tentando referenciar exaustivamente as características de cada um, 

transmitindo-as posteriormente aos seus jogadores. "Nestes jogos, preparamos 

cuidadosamente uma espécie de "caderno de encargos" para cada um dos 

jogadores em função do estudo que fazemos do adversário. Isto permite que os 

jogadores levem a lição bem estudada para o terreno de jogo por forma a que 

possam vir a ter uma boa prestação competitiva". 

Na observação das equipas adversárias, é necessário ter em 

consideração que muitas vezes estas utilizam sistemas, métodos e acções 

estratégico-tácticas totalmente distintas consoante os jogos se disputem no seu 

próprio terreno ou no terreno das equipas adversárias (Bauer e Ueberle, 1988) 

razão pela qual um melhor conhecimento das particularidades da equipa 

adversária deverá pressupor a observação naquelas duas situações. 

Os meios utilizados na observação e análise das equipas adversárias 

têm registado uma crescente evolução, tendo-se passado da simples notação 

manuaí através de grelhas de observação, à utilização de câmaras de vídeo, 

até ao recurso de programas informáticos. 

Actualmente, o vídeo é o meio mais utilizado pelos treinadores (Comas, 

1991a) de futebol, já que este lhes permite a elaboração de uma estratégia 

competitiva baseada num conhecimento mais preciso das características do 

jogo da equipa adversária (Mombaerts, 2000). 

Nas equipas profissionais, em que há uma divisão de tarefas entre os 

diferentes colaboradores das equipas técnicas, a observação das equipas 

adversárias ("scouting") é normalmente uma tarefa de um dos treinadores 

assistentes, havendo várias estratégias na forma como processar a sua 

apresentação (adaptado de Comas, 1991a): 
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- Há treinadores que preferem receber na segunda-feira anterior ao 

jogo, uma grelha com as informações elaboradas a partir do vídeo 

feitas por um dos treinadores assistentes. 

- Outros treinadores, preferem que um dos seus treinadores assistentes 

prepare uma montagem em vídeo com os principais movimentos 

ofensivos e defensivos, com as tFansições defesa-ataque e ataque-

defesa, com os jogadores em maior evidência e com os esquemas 

tácticos da equipa advefsária. 

Nas equipas profissionais, há mais tempo durante a semana para falar 

sobre o adversário, o que deverá ser feito nos dias anteriores que precedem o 

jogo. É no entanto importante no dia do jogo relembrar as particularidades da 

equipa adversária e a forma como eventualmente irá jogar. 

De acordo com Comas (1991a), é habitual nestas equipas realizarem 

estágios antes dos jogos, sendo este um tempo óptimo, para os jogadores se 

concentrarem para o jogo que vão realizar, sendo aproveitado por muitos 

treinadores-para passarem um vídeo da equipa adversária, na véspera ou 

mesmo na manhã antes da competição. 

Ainda para o mesmo autor, a análise conjunta em vídeo da equipa 

técnica com os jogadores das particularidades da equipa adversária, durante a 

semana e no dia anterior ao jogo, procura transmitir a ideia de que está tudo 

controlado e estudado até ao mínimo detalhe sobre o jogo da equipa 

adversária, e provoca na equipa uma grande sensação de segurança e de 

confiança nas suas capacidades. 

No entanto, Boloni (2002, p.131) alerta: "Quando pretendo utilizar o 

vídeo para análises gerais, relativamente às equipas adversárias, vejo um 

conjunto de jogos e isolo as jogadas que me interessam. A totalidade do vídeo 

não pode ultrapassar os 15 minutos. Mais do que isso é tempo perdido. Os 

jogadores não suportam. A mensagem não passa". 

A caracterização da equipa adversária é um dos temas a ser abordado 

pelo treinador na reunião de preparação da equipa para a competição (Castelo, 

2000a; Lima, 1993 e Teodorescu, 1984). No decurso desta, o treinador deverá 
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fazer a síntese estratégico-táctica a ser posta em prática pela equipa, 

abordando os seguintes pontos acerca da equipa adversária (Lima, 1993) : 

- Caracterização do processo ofensivo do adversário e os seus 

pontos fortes. 

- Caracterização individual dos adversários, defensiva e 

ofensivamente. 

- A defesa para contrariar o ataque adversário. 

- Soluções ofensivas perante as dificuldades impostas pela defesa 
contrária. 

- Como é que se processam as transições defesa-ataque e ataque-
defesa do adversário. 

Na referida reunião, a caracterização da equipa adversária assume uma 

importância tal, que Boloni (2002, p, 131) refere: "Muitas vezes é em função da 

apreciação que faço da equipa adversária que escolho as palavras para 

transmitir aos jogadores no momento da reunião de preparação para a 

competição, reforçando o meu discurso com base na exibição dos vídeos da 

equipa adversária". 

Embora a direcção da reunião de preparação para a competição seja da 

competência do treinador principal, compete em muitos casos a um dos 

treinadores assistentes a tarefa de observação e análise das equipas 

adversárias, competindo-lhe também em algumas equipas a tarefa de fazer a 

sua exposição perante os jogadores e a equipa no decurso da referida reunião. 

2.1.3. Dominante técnica 

A selecção dos meios e dos métodos de treino mais adequados a 

implementar pelas equipas passa pelo conhecimento dos treinadores dos 

vários domínios da técnica que influenciam a prestação dos jogadores e que 

induzam a uma maior eficácia na competição. 
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De acordo com Konzag (1991), a técnica é a execução do movimento 

adaptado às condições da situação de jogo, que através de uma execução 

funcional e económica leve à realização dos objectivos do jogo. 

Ainda para o mesmo autor, a técnica divide-se em: 

(i) Técnica sem bola (movimentos de ataque e de defesa: 

desmarcações, tackles, marcações, saltos, mudanças de direcção e 

outras) 

(ii) Técnica com bola (passe, recepção, condução, remate, drible, finta, 

etc.,). 

Independentemente de qualquer uma das técnicas que se pretenda 

utilizar, estas são fortemente determinadas do ponto de vista estratégico-táctico 

(Castelo, 1994; Garganta, 1997a) o que se fica a dever ao sistema de 

referências utilizado, que apresenta várias componentes: companheiros, 

adversários, bola, objectivos (baliza) e terreno de jogo, onde todos os 

jogadores têm de se integrar, e com as quais se devem confrontar activa e 

constantemente (Konzag, 1991). 

Também Araújo (1992) sustenta que a acção de jogo está muito para 

além dos processos motores contidos na dimensão gestual da técnica, já que 

um jogador que recorre a uma dada técnica, no decurso de um jogo, fá-lo 

sempre em função de um contexto (Moreno, 1989). 

Neste sentido, as acções técnicas estão estreitamente associadas à 

componente táctica, condicionando-se e influenciando-se reciprocamente 

(Castelo, 1994 e Teodorescu,1984) pelo que qualquer elemento técnico só 

adquire sentido se for qualificado e avaliado em função da natureza específica 

do confronto desportivo (Garganta, 1997a). 

A dominante técnica está de tal modo associada à dominante 

estratégico-táctica que, no entender de Teodorescu (1984), a técnica deve ser 

perspectivada como parte integrante da táctica individual, entendida como o 

conjunto de acções individuais utilizadas conscientemente por um jogador nas 

suas interacções com os seus colegas e adversários. 
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No decurso do processo de treino e na condução da competição, o 

treinador tem por vezes necessidade de intervir acerca da competência técnica 

dos jogadores. Neste caso, o treinador deve ter em consideração que a 

competência de um jogador não depende apenas do aspecto mecânico da 

acção que se restringe ao saber como executar determinadas técnicas, mas 

também da sua aptidão para seleccionar os recursos motores mais adequados 

à configuração do jogo num dado instante, e da capacidade de os utilizar no 

momento de materializar a acção (Garganta, 1997a). 

De acordo com Garganta (1997a), os factores de execução são assim 

determinados por um contexto de oposição e cooperação, pelo que a 

proficiência técnica decorre deste compromisso. 

Neste sentido, Ulatowski (1975) entende que um jogador domina 

determinado procedimento técnico apenas quando for capaz de o utilizar numa 

situação de confronto desportivo com um adversário de nível semelhante ou 

superior ao seu. 

A experiência tem-nos demonstrado que o somatório dos 

comportamentos assentes na solicitação das diferentes capacidades motoras 

de uma forma individualizada provocam um transfere diminuto para o jogo. Daí 

que Tavares (1994) refira que o desempenho dos jogadores depende em 

primeira análise dos aspectos relacionados com o processo de 

informação/leitura de jogo e com as suas decisões. 

No futebol, o primeiro problema que se coloca ao indivíduo que joga é de 

natureza táctica, isto é, o que fazer? Só posteriormente é que surge o problema 

de como fazer, ou seja a questão técnica, através da selecção da resposta 

motora mais adequada para a sua resolução (Fig.3) 
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Figura 3 - Fases de processamento de informação de uma acção táctica complexa 
(Tavares, 1994) 

Se tivermos em consideração que no decorrer de um jogo de futebol a 

perda da posse da bola se deve, em mais de cinquenta por cento dos casos, a 

uma errada tomada de decisão e não a uma deficiência técnica de execução 

por parte dos jogadores, estes problemas deverão exigir de nós uma maior 

atenção no futuro (Wein,1995). 

No entanto, ao analisarmos com algum cuidado a condução do processo 

de treino em muitas das nossas equipas de futebol, constatamos o carácter 

analítico e desintegrado das situações reais de jogo que prevalecem na 

solicitação de diversas componentes do treino, com especial incidência no 

desenvolvimento das capacidades motoras e da técnica, sendo esta 

potenciada quase exclusivamente com base na técnica individual. 

É por isso que Garganta (2000) sustenta que a verdadeira dimensão da 

técnica repousa na sua utilidade para servir a inteligência e a capacidade de 

decisão táctica dos jogadores e das equipas. Um bom executante é, antes de 

mais, um indivíduo capaz de seleccionar as técnicas mais adequadas para 

responder às sucessivas configurações do jogo. Por isso, o ensino e o treino da 

técnica do futebol não devem restringir-se aos aspectos biomecânicos, isto é, 

aos gestos, mas atender sobretudo às imposições da sua adaptação inteligente 

às situações de jogo. 

Assim, se pretendermos ter no futuro jogadores inteligentes, é 

fundamental proporcionar-lhes um maior conhecimento táctico do jogo, porque 
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sabemos que se toma importante para a sua evolução futura, não só saber 

como executar uma determinada técnica, mas fundamentalmente saber 

quando, onde e porquê executá-la. Daí que no treino, o ensino da técnica e da 

táctica deverão ser indissociáveis. 

2.1.3.1. Referências na preparação da competição 

De acordo com a análise da literatura, parece-nos ser de todo o 

interesse sugerir um conjunto de referências que os treinadores deverão ter em 

consideração no processo de preparação das equipas para a competição: 

- A técnica é o conjunto de procedimentos utilizados para resolver de 

forma mais efectiva, racional e económica, os problemas colocados 

pela competição (Hegedus, 1980). 

- A técnica no futebol não tem um sentido autónomo. Apenas adquire 

sentido sobre um fundo de planos e concepções estratégico-tácticas 

(Garganta, 1997a). 

- Um jogador domina um determinado procedimento técnico apenas 

quando ele for capaz de o utilizar numa situação de confronto 

desportivo, com um adversário de nível semelhante ou superior ao seu 

(Ulatowski,1975). 

- As equipas de alto nível privilegiam as seguintes acções individuais: 

(i) No ataque - condução da bola rápida e para a frente; passe 

ao primeiro toque, comprido e em profundidade; remate sem 

preparação e em situações acrobáticas e desmarcação de 

ruptura (Pinto e Garganta, 1989). 

(ii) Na defesa - marcação agressiva sobre o portador da bola, em 

todo o campo e logo após a perda da posse da bola, o que 

leva a equipa a actuar em bloco e cobertura defensiva (Pinto e 

Garganta, 1989). 
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- Em mais de cinquenta por cento dos casos, a perda da posse da bola 

deve-se a uma errada tomada de decisão e não a uma deficiência 

técnica de execução (Wein, 1995). 

- No campeonato do Mundo de 1998, constatou-se que o jogo individual 

foi o factor decisivo em 20% dos golos marcados (Grant et ai. 1999) 

- A precisão dos remates altera-se com a fadiga causada pelas cargas 

de treino (Godik et ai. 1993). 

- Os rematadores mais bem sucedidos (com o maior número de golos), 

utilizam quer o pé direito quer o pé esquerdo nas acções de finalização 

(Starosta, 1990). 

- Na acção técnica dos jogadores durante a execução do penalti, os 

jogadores destros rematam com maior frequência para a zona direita 

da baliza (lado direito do guarda-redes), enquanto os esquerdinos o 

fazem mais vezes para o lado esquerdo (Puignare e Reyes, 1990). 

- O treino das capacidades técnicas quando solicitadas de uma forma 

individualizada, e desintegrada das situações reais de jogo provocam 

um transfere diminuto para o jogo. 

2.1.4. Dominante energético-funcional 

A preparação da equipa para a competição requer por parte do treinador 

um conhecimento o mais exacto possível das características e do tipo de 

esforço que é exigido aos jogadores em situação de jogo, por forma a poder 

determinar quais os meios e os métodos de treino mais adequados a 

implementar pela equipa e que induzam a uma maior eficácia competitiva. 

Embora os factores energético-funcionais sejam os factores do 

rendimento mais profusamente estudados até ao momento (Garganta, 1999), 

os seus resultados apresentam alguma heterogeneidade por duas ordens de 

razões: 

(i) Pela utilização de diferentes metodologias em amostras de diferente 

nível (Pinto, 1991a). 
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(ii) Por não ter em consideração a concepção táctica das equipas, como o 

estilo e os métodos de jogo ofensivo e defensivo utilizados, nem as 

funções desempenhadas pelos jogadores no quadro dos respectivos 

sistemas tácticos (Bangsbo, 1993; Garganta, 1999; Soares, 1993). 

Independentemente de alguma labilidade nos resultados alcançados, a 

caracterização do esforço do jogador de futebol em competição constitui uma 

base de dados a que o treinador deve recorrer aquando da construção dos 

exercícios de treino, visando a obtenção de uma maior eficácia na competição 

(Rebelo, 1994). 

Segundo o mesmo autor, o futebol é uma modalidade intermitente por 

solicitar de uma forma alternada os mecanismos aeróbicos-anaeróbicos, e que 

se caracteriza por uma aleatoriedade das fases de esforço e de repouso 

entrecortadada por períodos de alta e de baixa intensidade. 

As recentes investigações sobre o esforço do jogador de futebol têm 

sido feitas com base na análise do tempo de movimento {time-motion analysis), 

através da qual se procura identificar de forma detalhada, o número, o tipo e 

frequência das tarefas motoras realizadas pelos jogadores ao longo do jogo 

(Garganta, 1997a). 

Os investigadores têm procurado configurar o esforço característico do 

jogador de futebol recorrendo a dois tipos de indicadores (Garganta, 1999): 

(I) Indicadores internos - Frequência cardíaca, lactato sanguíneo e 

consumo máximo de oxigénio (V02 máx.). 

(II) Indicadores externos - Distância percorrida, duração, frequência, tipo e 

intensidade dos deslocamentos produzidos, repartição dos esforços e 

das pausas realizadas ao longo do jogo. 

A partir dessa procura têm sido encontrados alguns resultados que 

podem ser considerados como valores de referência. 
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2.1.4.1. Valores de referência na preparação da competição 

Face às características do esforço evidenciadas pelos jogadores no jogo e 

com base em diferentes estudos, sintetizamos alguns valores de referência, 

que os treinadores deverão ter em consideração no processo de preparação 

das equipas para a competição: 

Indicadores internos 

- Ao longo do jogo, a frequência cardíaca média é de 70-80% da FC 

máxima (Soares, 2000), verificando-se que na segunda parte esta é 

em média mais baixa (169 b.p.m.) do que na primeira (173 b.p.m) 

(Rebelo, 2001). 

- A concentração de lactato sanguíneo apresenta valores variáveis 

inter-jogadores, tendo sido encontradas concentrações médias de 4-

7 mmol/l em diferentes fases do jogo, concentrações essas que 

podem atingir as 11-15 mmol/l (Bangsbo, 1993). 

- A produção de energia aeróbica em jogadores de elite é de cerca de 

70% do seu consumo máximo de oxigénio, tendo sido evidenciados 

valores médios de V02 max. de 60ml/Kg, com os valores mais altos 

a serem apresentados pelos médios e os mais baixos pelos defesas 

centrais e guarda-redes (Reilly, 1999b). 

Indicadores externos 

- O Futebol é uma actividade física intermitente com solicitações de 

todas as fontes de energia (Soares, 2000). 

As capacidades motoras no Futebol intervêm de uma forma mista 

(em regime) e não na sua forma mais pura o que torna difícil, senão 

impossível delimitar responsabilidades percentuais de cada uma 

delas já que o nível de prestação é fruto de uma relação harmoniosa 

de interdependência (Pinto, 1991a). 

- O ritmo de jogo é cada vez mais elevado e alternado, o que está 

associado à realização não só de uma distância total mais longa, 
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como também à existência de deslocamentos intensos mais 
frequentes (Soares, 2000). 

- Os futebolista de elite percorrem em média cerca de 11 Km por jogo 

(Ekblom 1986; Garganta 1999; Mombaérts 2000; Santos e Soares 

2002; Shephard 1999), sendo a distância percorrida na primeira parte 

superior à ocorrida na segunda parte (Rebelo, 2001 ). 

- Os sprints ocorrem com uma grande frequência (cerca de 92 por 

jogador), reaHzando-se com maior frequência entre os 0-15 metros, 

sendo encontrado em futebolistas portugueses da 1a liga um valor 

médio de 12,4 metros por sprint (Valente e Santos, 2002). 

- As corridas sub-máximas, são na sua quase totalidade realizadas em 

distâncias entre 5-15 metros (Rebelo, 1993). 

- A capacidade de acelerarar repentinamente é decisiva para o 

resultado do jogo (Hidalgo, 1983). 

- A maior diferença entre jogadores de diferente qualidade não é a 

distância que percorrem durante o jogo, mas a percentagem que o 

fazem em grande intensidade (Ekblom, 1986). 

- A relação entre períodos de trabalho e de recuperação deverá de ser 

d e i para7(Rebelo,2001). 

- Na segunda parte do jogo ocorre um decréscimo nítido da 

intensidade por fadiga acumulada. Assim, o treino deve estimular a 

utilização de glicogénb nas partes intensas e a oxidação lipídica em 

fases menos exigentes. Por isso a componente aeróbia deve ser 

altamente solicitada no treino (Soares, 2000). 

- Os valores médios da frequência das acções realizadas pelos 

futebolistas no jogo e os valores de referência a considerar pelos 

treinadores no processo de preparação das equipas para a 

competição são de acordo com Rebelo (2001), as seguintes (Quadro 

2): 
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Quadro 2 - Frequência das acções de Jogo e valores de 
referência a considerar no processo de preparação das equipas 
para a competição (adaptado de Rebelo, 2001) 

Acções de jogo Frequência Frequência no 

.-;■.:■. nò ' iogoi Treino 
Tackles 3 1 a4 
Saltos 8 3a12 
Mudanças de direcção 19 10 a 28 
Travagens 9 4a14 
Disputas com salto 5 1 a9 
Situações de 1x1 35 16 a 54 
Corridas submáximas 97 65 a 140* 

Sprints 83 70 a 90 * 

Variável de acordo com os objectivos do treino 

As exigências para a realização dos movimentos e acções de jogo, 

variam consoante o estilo de jogo da equipa, a função, a zona de 

intervenção predominante e o nível competitivo do jogador (Bangsbo, 

1993; Garganta, 1999). 

A capacidade funcional dos jogadores tem de estar intimamente 

ligada à execução técnica e à aplicação táctica dos diferentes 

elementos do jogo (Garganta, 1999; Soares, 1991). 

Exceptuando algumas situações específicas, a preparação das 

equipas para a competição não deverá privilegiar o treino das 

capacidades motoras de uma forma isolada mas sim através de 

situações (formas jogadas) determinantes do jogo, tendo sempre 

como referência o jogo de futebol e as suas características 

particulares (Pinto, 1991 a). 
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2.1.5. Dominante psicológica 

No processo de preparação das equipas para a competição, a 

dominante psicológica parece não merecer a mesma atenção e o mesmo rigor 

que são atribuídas às dominantes estratégico-táctica, técnica, ou energético-

funcional, embora pareça ser quase consensual a grande importância que 

actualmente é atribuída á dimensão psicológica no rendimento do futebol 

(Fonseca, 1997; Houlier e Crevoisier, 1993). 

Sabendo que a evolução do treino desportivo e a universalização dos 

seus conhecimentos originaram que na actualidade se verifique um grande 

nivelamento no rendimento desportivo a nível estratégico-táctico, técnico, e 

energético-funcional, entre as várias equipas, as diferenças, no futuro, far-se-

ão fundamentalmente através das capacidades psicológicas, até hoje pouco 

desenvolvidas no futebol. 

Assim, a importância que as capacidades psicológicas assumem no 

desporto actual é de tal forma indiscutível que, para além dos pressupostos 

atléticos e técnicos, muitas vezes são os factores cognitivos e emocionais ("a 

cabeça" e o "coração") que desempenham um papel determinante na 

prestação desportiva dos jogadores e das equipas (Houlier e Crevoisier, 1993; 

Nerin, 1986; Zeyfang, 2001). 

No entanto, é importante reconhecer que, não sendo os requisitos 

psicológicos inatos, é necessário desenvolver programas contínuos de treino 

por forma a que estes possam ser apreendidos e desenvolvidos. 

Daí que se assista neste momento a uma maior preocupação com a 

intervenção psicológica junto dos desportistas de alto rendimento, com a 

implementação de treino especifico de cariz psicológico (Mombaerts, 1998). 

O treino de cariz psicológico implica a aprendizagem e ou o 

aperfeiçoamento de competências cognitivas, mentais ou psicológicas 

específicas e estratégias para a competição, tendo como objectivo respostas 

mais eficazes e consistentes por parte dos jogadores, face às exigências das 

situações desportivas (Cruz e Viana, 1996). 
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Apesar de serem ainda poucos os treinadores que se preocupam com 

os aspectos cognitivos e mentais no treino dos seus jogadores (Tavares e 

Faria, 1996), estas ocupam uma posição central dentro do sistema de factores 

que detêm uma influência decisiva na performance (Schellenberger, 1990). 

A importância das componentes cognitivas é de igual forma realçada 

pelas concepções actuais de aprendizagem das habilidades motoras (Ruiz 

Pérez, 1994), pelo que se torna fundamental que o ensino e treino no futebol 

incluam também a participação activa da componente cognitiva, no sentido de 

dotar o jogador de capacidade de reconhecer os comportamentos relevantes 

da acção do adversário, pois deles depende a qualidade da decisão táctica 

(Greco, 1988). 

Deste modo, o ensino e o treino no futebol visam, entre outros aspectos, o 

desenvolvimento de um jogador inteligente, independente e capaz de utilizar 

todos os seus recursos de forma ajustada (Bayer, 1994; Greco, 1988), já que, 

no entender de Venglos (2001), o futebol caminha para a sua etapa mais nobre 

- a inteligência. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o que separa os grandes valores 

dos verdadeiros génios é a estatura intelectual, a capacidade de prever o 

imprevisível, de tornar o músculo verdadeiro escravo do cérebro. 

Daí que Lima (2001a, p. 45) refira que "os jogadores criativos possuem 

uma excelente cultura táctica e sabem pisar o terreno de cabeça erguida e de 

olhos prontos para ler o jogo, interpretando sinais e antecipando reacções dos 

adversários e dos companheiros. Para estes jogadores o corpo representa uma 

ferramenta que obedece a uma inteligência concreta e dá vida à sua arte." 

As capacidades cognitivas assumem uma importância tal, que no 

entender de Garganta (1999b, p.6), e " à luz das exigências do desporto actual, 

não basta chegar mais longe, nem saltar mais alto, nem ser mais forte, é 

preciso ser mais rápido, mais veloz. Mais rápido, não apenas a chegar ao local 

desejado, ou a realizar uma acção, mas também a pensar, a encontrar 

soluções, a perceber o erro, a descodificar os sinais do envolvimento. Em 

síntese, mais rápido e melhor, a perceber, a pensar e a agir". 
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Para além das capacidades cognitivas, o treino mental visa o controlo 

emocional, a melhoria da capacidade de concentração, c controlo da atenção, 

dos níveis de activação psicológica e mental, bem como o reforço da 

autoconfiança e a manutenção de índices elevados de motivação (Raposo e 

Aranha, 2000). 

Também no entender de Silvério e Srebro (2002), o treino mental e o 

rendimento individual dos jogadores de futebol, são influenciados por um 

conjunto de factores, entre os quais se evidenciam: (i) a motivação (ii) a 

concentração; (iii) a auto-confiança; (iv) o stresse e (v) o controlo emocional 

A Motivação 

A motivação é um dos conceitos mais profusamente estudados no 

âmbito da psicologia do desporto, de tal modo que Houlier e Crevoisier (1993) 

encontraram mais de cento e quarenta definições de motivação, no âmbito da 

literatura especializada. 

No âmbito do futebol, a motivação é também um dos conceitos mais 

referidos, entre as razões explicativas para justificarem o sucesso e muitas 

vezes o insucesso dos jogadores e das equipas. 

A motivação poderá ser definida como o aspecto dinâmico da acção 

através da qual se procura compreender o processo de orientação do 

comportamento para situações e objectos preferidos (Lemos, 1993). 

Porém, a motivação está dependente de duas grandes fontes 

(Cruz,1996b; Houlier e Crevoisier, 1993; Fonseca,2000;Silvério e Srebro,2002): 

- As fontes extrínsecas - são aquelas em que a motivação provem de 

outras pessoas ou de factores externos, sob a forma de reforços 

positivos ou negativos, como o público, o dinheiro, a imprensa, o 

reconhecimento social, etc. 

As fontes intrínsecas - são aquelas que estão relacionadas com o 

próprio jogador, à sua própria actividade e ao prazer que nela procura, 

46 



Revisão da Literatura 

como o gosto pelo jogo, a paixão pelo futebol, o prazer de contactar com 

a bola, etc. 

É natural que todos os jogadores possuam uma grande motivação 

intrínseca, como o gosto de jogar futebol, a paixão pela modalidade, etc. 

Porém, o enquadramento social e profissional em que muitos se envolvem 

posteriormente faz decair a motivação intrínseca fundamentalmente pela 

deformação que eventualmente lhe poderá ter sido criada pelos seus pais, 

pelos seus professores ou pelos seus treinadores, e que se vai transformando 

em apatia, acomodação, medo de errar, irresponsabilidade, etc. (Araújo, 2002). 

Assim sendo, é natural que o jogador recorra a motivações extrínsecas 

para se empenhar. 

Diversos estudos demonstraram que a atribuição de recompensas 

altera o nível de motivação intrínseca dos jogadores (Mombaerts, 1998). 

Constatamos, que muitas vezes os dirigentes desportivos oferecem 

elevados prémios pecuniários aos jogadores nos momentos que precedem a 

sua entrada em competição, com o intuito de aumentar o seu nível de 

empenhamento no jogo. Embora pareça tratar-se de um estímulo positivo, em 

muitos casos provoca um estado de ansiedade nos jogadores, retirando-lhe 

lucidez e discernimento nas suas acções, produzindo um efeito contrário ao 

desejado. 

Alguns treinadores referem, também, que o decréscimo do rendimento 

desportivo de alguns jogadores em competição, é provocado por um estado de 

ansiedade dos mesmos, quando estes sabem antecipadamente que estão a 

ser alvo de uma observação/avaliação, por parte de um agente de carreira 

(vulgo "empresário") que pretende contratar o referido jogador para um clube 

de maior nomeada, onde irá auferir compensações financeiras mais elevadas. 

Para Silvério e Srebro (2002), um jogador cuja motivação depende de 

factores externos como o treinador, os dirigentes, a imprensa, ou outros 
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factores como estes, é um jogador em dificuldades, já que a principal fonte de 

motivação tem de vir do próprio jogador. 

0 treinador, como gestor de recursos humanos e condutor do processo 

de treino, tem de conhecer e compreender quais são as principais motivações 

dos seus jogadores, de forma a poder adoptar estratégias de treino e de 

competição que vão ao encontro das suas necessidades. 

Porém, as necessidades dos jogadores são muito variáveis, pelo que a 

conservação da motivação dos jogadores durante a temporada é uma das 

tarefas mais difíceis para o treinador, dado que os estados de ânimo da equipa, 

a coesão e as atitudes variam segundo as oscilações da performance e os 

resultados desportivos (Cook, 2001 ). 

Assim, no entendimento de Fonseca (2000), é fundamental que os 

treinadores saibam motivar os seus jogadores para a participação nos treinos 

para que possam vir a ter um melhor rendimento na competição. Na realidade, 

parece desnecessário de tão evidente afirmar que de nada serve o treino mais 

bem planeado se os jogadores não estiverem presentes, ou não estiverem 

interessados e empenhados em os realizar. 

Este é um dos problemas para o qual os treinadores muitas vezes se 

sentem incapacitados para saber o que fazer, para conseguir ultrapassar a 

dificuldade que constitui conseguir motivar diariamente os seus jogadores para 

a prática desportiva, já que esta implica a repetição sistemática de exercícios, o 

que leva a uma certa rotina no trabalho, originando uma perda de motivação e 

de empenhamento por parte dos jogadores. 

Martens (1999, p. 12), psicólogo do desporto, durante mais de dezasseis 

anos a fazer investigação nas universidades e a trabalhar com praticantes das 

equipas olímpicas dos EUA, dá-nos conta da sua experiência; "o que mais 

aprendi acerca de forma como motivar os praticantes, foi um princípio bem 

conhecido de todos: as pessoas motivam-se para fazerem aquilo que lhes 

permite realizar as suas necessidades". 

Ainda para o mesmo autor, "a chave do problema é descobrir quais são 

essas necessidades, uma vez que elas podem diferir de pessoa para pessoa. 

48 



Revisão da Literatura 

Se forem capazes de conhecer as verdadeiras necessidades dos vossos 

jogadores, podem ajudar a melhor satisfazê-los, ficando deste modo com a 

chave para a respectiva motivação". 

CooK (2001) refere que, nada desmotiva mais os jogadores do que uma 

sessão de treino desorganizada, repetitiva e carente de um conteúdo 

equilibrado. 

Daí que, Frade (2001 ) refira que, na programação dos treinos, se torne 

indispensável variar os tempos e os modos dos exercícios, ainda que se 

mantenham inalterados os objectivos a atingir, por forma tornar os jogadores 

activos, participativos e responsabilizados no trabalho a cumprir, de modo a 

que o treino resulte sempre interessante e propositado e não seja encarado de 

uma maneira passiva mas sim de uma forma envolvente. 

O mesmo autor refere ainda que o treinador se apercebe do 

aparecimento da saturação quando nota na equipa uma quebra de atenção e 

de concentração, com diminuição da intensidade na execução do trabalho. É 

nesse momento que deve haver capacidade de intervir diversificando o 

trabalho e, nos casos mais extremos, também aliviar o stresse com exercícios 

divertidos ou deixando aos próprios jogadores a escolha do tipo de exercício a 

executar. 

O sonho de qualquer treinador é que os jogadores participem nas 

sessões práticas com energia e entusiasmo para poderem progredir. Isto só o 

conseguirá fazer mediante um programa motivador e cuidadosamente 

planificado, que permita uma participação interessada e empenhada dos 

jogadores. 

No entender de Cook (2001), para que haja uma participação 

empenhada dos jogadores, o treinador deverá sempre que possível, tentar criar 

uma aprendizagem e um ambiente de trabalho atractivo. O ambiente que 

rodeia a área de treino, deverá ser acolhedor (arborizado, bem tratado, 

atractivo) e sempre que possível livre de ruídos e de distracções, por forma a 

permitir a concentração dos jogadores no treino. 
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No decurso do processo de treino, e na comunicação que estabelece 

com os jogadores, o treinador deverá mostrar que é um líder entusiasta, 

positivo, sereno e firme quando assim o entender e também que é capaz de 

animar os jogadores quando tal se mostrar necessário. 

Porém, muitos treinadores são negativos e procuram continuamente os 

erros dos jogadores, o que leva à sua desmotivação e à sua falta de 

empenhamento (Cook, 2001). 

O treinador deverá desenvolver esforços no sentido de criar um clima 

emocional e social positivo, mostrando que acredita nos jogadores e nas suas 

potencialidades, definindo objectivos credíveis que possam contribuir para a 

melhoria da sua motivação. 

De acordo com Silvério e Srebro (2002), definir objectivos é a base 

sobre a qual se constrói a motivação, já que a resolução da maior parte dos 

problemas de motivação de uma equipa passa pela definição de objectivos 

individuais e colectivos (realistas e estimulantes), que induzam ao progresso e 

à vontade de fazer melhor por parte dos jogadores e das equipas. 

Nas grandes equipas, os treinadores preferem incidir a sua atenção nos 

objectivos colectivos em detrimento dos objectivos individuais com o intuito de 

favorecer uma tomada de consciência e de responsabilidade colectiva (Houlier 

e Crevoisier,1993). Nestas equipas, os treinadores fornecem preferencialmente 

informações por linhas, por zonas ou por pares, já que estas responsabilizam 

muito mais os jogadores colectivamente. No entanto, esta não é uma forma de 

diluir a responsabilidade, é sim um meio de reforçar o sentimento colectivo, 

base unanimemente reconhecida como a melhor forma da alcançar o sucesso. 

Para alcançar o sucesso, é necessário ter uma equipa onde todos 

(treinadores e jogadores) se empenhem colectivamente na conquista dos 

objectivos a que se propõem. 

Para Araújo (2002), sempre que os treinadores não conseguirem 

distinguir e premiar desde o primeiro momento as atitudes e os 

comportamentos que evidenciam empenho e dedicação à causa comum (da 
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que evidenciam empenho e dedicação à causa comum (da equipa), instala-se a 

acomodação, a apatia e as regressões em termos motivacionais. 

Ainda para o mesmo autor, o treinador tem de ser justo, no entanto, de 

acordo com muitos treinadores americanos, ser justo não significa tratar todos 

por igual, ou dar a todos as mesmas oportunidades, já que se o treinador estiver 

preocupado por uma distribuição equitativa do tempo de jogo entre todos os 

jogadores, não estará a ser justo para com aqueles que justificam pela sua 

qualidade e experiência permanecerem mais tempo em campo. 

Se assim for, basta que alguns jogadores da equipa não joguem com a 

motivação máxima para diminuir a motivação dos outros jogadores, pois será 

muito difícil para um jogador isoladamente jogar com o máximo empenho, 

quando o resto da equipa está a jogar sem motivação e não investe no jogo, 

podendo colocar as seguintes questões: "Porque é que eu devo esforçar-me 

quando os outros não se preocupam em o fazer?". "Invisto tanta energia a 

recuperar a bola e os outros não colaboram?" (Silvério e Srebro 2002, p.153). 

Assim, tratar todos por igual significa sermos injustos com aqueles cujas 

atitudes e comportamentos são desde a primeira hora mais positivos, mais 

empenhados e merecedores do nosso reconhecimento em prol dos objectivos 

da equipa (Araújo, 2002). 

No entanto, a função do treinador é de tentar criar condições para que 

todos os jogadores possam vir a ter um bom nível de empenhamento e de 

motivação em função dos objectivos da equipa. 

Porém, sendo uma equipa constituída por jogadores com personalidades 

heterogéneas, não há um nível de motivação que se ajuste ao rendimento 

máximo de todos os jogadores da equipa, sendo por isso quase impossível 

trabalhar a motivação de todos os jogadores em conjunto, havendo casos que 

requerem um tratamento particular. 

Será no entanto importante ter em consideração que a influência do 

treinador é limitada, e que a motivação dos jogadores representa uma 

dimensão eminentemente individual (Houlier e Crevoisier, 1993) da 
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responsabilidade de cada um, não devendo confiar em factores externos como 

forma de os conduzir aos níveis de motivação desejados (Silvério e Srebro 

2002). 

Obter os níveis desejados de motivação antes dos jogos, mais 

especificamente no decurso da reunião de preparação para a competição, é 

uma das grandes preocupações dos treinadores. No entanto, é difícil consegui-

lo, pois o treinador pode sobrestimular ou subestímular os jogadores, 

contribuindo qualquer uma destas situações para um fraco rendimento 

desportivo (Cook, 2001 ). 

Assim, é necessário possuir um nível "óptimo" nem muito alto nem muito 

baixo (Houlier e Crevoisier, 1993) que é apanágio dos jogadores mentalmente 

fortes, que sabem como entrar em cada competição com o nível de motivação 

que se ajuste ao seu rendimento máximo e sabem como manter e regular o 

seu nível de motivação durante todo o jogo (Silvério e Srebro 2002). 

Antes dos jogos, os treinadores deverão procurar ajudar os jogadores no 

sentido de os colocar nas melhores condições possíveis para atingirem um 

bom rendimento desportivo. 

Assim, os jogadores deverão ser informados pelo treinador quais são os 

seus objectivos em cada jogo e o que deverão fazer para ter sucesso, já que os 

objectivos aumentam o esforço e a concentração e contribuem para um bom 

nível de motivação durante todo o jogo (Silvério e Srebro, 2002). 

Porém, para que uma equipa não fique ansiosa, é importante não fixar 

os objectivos fundamentalmente no resultado a alcançar, mas sim nas tarefas e 

funções que os jogadores e a equipa deverão desempenhar, através da fixação 

de objectivos estimulantes, realistas e credíveis (Houlier e Crevoisier, 1993). 

Se assim for, o treinador poderá em caso de resultados negativos, 

desdramatizá-los, evidenciando que os jogadores deram o máximo e que 

fizeram o seu melhor (Houlier e Crevoisier, 1993), pois no futebol a vitória ou a 

derrota não dependem só dos jogadores da própria equipa (adversários, 

árbitro, contingências do jogo, etc.), já que uma equipa pode atingir o seu 

rendimento máximo e ainda assim não ganhar o jogo (Silvério e Srebro, 2002). 
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Embora sejam muitas as estratégias existentes na motivação dos 

jogadores, esta obtém-se incrementando diferentes formas de comunicação 

que conduzam a um nível de cooperação que faça aumentar gradualmente os 

necessário níveis de confiança, de modo a respeitar (Araújo, 2002): 

- A adaptação de cada jogador às suas funções (match) 

- As suas necessidades de retorno intrínsecas e extrínsecas (return) 

- As expectativas que possuem face ao seu desempenho (expectations). 

No entanto, compete ao treinador criar as condições ideais que 

favoreçam a melhor expressão possível dos jogadores, adoptando entre outras 

as seguintes formas de intervenção (adaptado de Houlier e Crevoisier, 1993): 

- Intervir em qualquer momento, procurando reduzir as incertezas dos 

jogadores 

- Intervir individualmente com os jogadores que mais necessitem do seu 
apoio motivacional 

- Variar os treinos, o discurso e a forma de preparação dos jogos 

- Transmitir informações num clima emocional e social positivo 

- Ser pedagogo, explicar, demonstrar, e informar os jogadores das 

condutas e comportamentos a adoptar 

- Ser interventivo no treino, sendo muito exigentes na prestação máxima 

dos jogadores, não se esquecendo nunca de corrigir os pormenores mais 

importantes 

- Ser justo honesto e escrupuloso 

- Mostrar auto-estima pelos jogadores 

- Felicitar sem abusar a prestação dos jogadores 

- Conhecer os meios e os métodos que o permitam ser eficaz no 

relacionamento com os jogadores. 
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- Transmitir acima de tudo aos jogadores, o gosto por aquilo que fazem no 

dia a dia, que é "gostar de jogar futebol". 

A Concentração 

A concentração é definida em termos gerais como a capacidade para 

dirigir a atenção para estímulos relevantes à realização de uma tarefa, 

independentemente da influência dos estímulos distractores (Viana e Cruz, 

1996). 

Em termos específicos, e relativamente ao futebol, a concentração é 

definida como a capacidade para prestar atenção à informação pertinente para 

o jogo durante muito tempo, ignorando qualquer outra menos relevante 

(Silvério e Srebro, 2002). 

Assim, no decorrer do jogo, é exigida aos jogadores uma concentração 

permanente durante um longo período de tempo (90 minutos), o que se torna 

extremamente exaustivo, bastando por vezes um segundo de 

desconcentração, para marcar a diferença entre o sucesso e o insucesso na 

competição. 

No futebol, o jogador apreende a informação principalmente através da 

visão. No entanto, no decorrer do jogo há um vasto número de situações que 

se processam em simultâneo, o que leva o jogador a ter de focalizar a sua 

atenção nos estímulos mais pertinentes em detrimento dos menos relevantes. 

Deste modo, a noção de concentração aparece associada aos 

conceitos de atenção e de focalização. Podemos então estabelecer, que 

concentração é realmente "focar a atenção" no jogo ou numa das suas acções 

particulares (Miranda, 1988). 

No âmbito da psicologia do desporto, distingue-se dois tipos de 
atenção (Sereni, 1996): 
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(i) Atenção focalizada - É aquela que é direccionada a um pequeno 

campo de acção e é orientada para estímulo? específicos (ex. na 

condução da bola, atenção dirigida apenas para a bola) 

(ii) Atenção difusa - É aquela que é dirigida para todo o campo de 

percepção, sem se preocupar com os detalhes ou com os estímulos 

menos importantes (ex. na condução da bola, atenção dirigida não 

para a bola, mas principalmente, para a movimentação dos colegas e 

dos adversários). 

Embora no futebol os jogadores tenham de recorrer predominantemente 

à atenção difusa, o bom jogador deve ser capaz de adequar os dois tipos de 

atenção às suas funções nas diferentes acções de jogo. 

No entanto, existem três aspectos que pela sua interferência negativa 

distraem e prejudicam a capacidade de atenção e de concentração dos 

jogadores (Mendelsohn, 2000): 
- Aspectos externos - o envolvimento físico e social, comportamento e 

atitude, o público, os árbitros, os adversários, os colegas, o resultado 

da partida, o tempo de jogo, etc. 

- Aspectos internos - têm origem no interior do desportista, nos seus 

pensamentos: pensamentos dissociativos (pensamentos e sentimentos 

longe da actividade desportiva que se realiza), pensamento 

excessivamente analítico (paralisia por análise) e pensamentos débeis 

(falta de autoconfiança). 

- Aspectos relacionados com a incapacidade de alterar a forma de 

concentração: esta situação finaliza em bloqueio devido a excessivo 

fecho sobre a sua mente e as suas reacções corporais. 

Tal como Mendelsohn (2000), Mourinho (2001) entende que a 

concentração é uma capacidade treinável, pois quem trabalha direccionado 

para treinos específicos de acordo com uma filosofia de jogo, está 

permanentemente a treinar a concentração. No entanto, não é a correr à volta 
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do campo ou a fazer treinos generalistas que se treina a concentração dos 

jogadores. 

Torna-se assim imperioso treinar cada vez mais em tarefas que exijam 

concentração, para que cada vez menos os treinadores possam atribuir a 

causa do desaire das suas equipas à falta de concentração dos seus 

jogadores. 

No entanto, o treinador deverá ter em consideração que há factores, 

como a motivação, o cansaço, ou o stresse, que podem contribuir para a 

diminuição do nível de concentração dos jogadores. Nestes casos, é 

necessário identificá-los e encontrar as melhores formas de os ultrapassar ou 

debelar, através da preparação física e mental (Silvério e Srebro, 2002). 

A capacidade de concentração dos jogadores é também um dos 

factores que o treinador deverá considerar, no decurso das suas tarefas de 

instrução. No caso específico da reunião de preparação para a competição, o 

treinador deve equacionar a quantidade de informação a ser transmitida, pois 

um discurso longo é susceptível de prejudicar a concentração dos jogadores, já 

que, segundo Tavares (1994), a transmissão de demasiada informação afecta 

a capacidade de distinguir o essencial do acessório, podendo levar a perda de 

informação ou a interpretação erradas. 

A Autoconfiança 

Para Silvério e Srebro (2002) a autoconfiança é a crença na 

capacidade pessoal para executar uma acção ou comportamento com sucesso 

De acordo com o mesmo autor, a autoconfiança, no futebol, deverá ser 

entendida como a convicção que os jogadores deverão ter nas suas 

capacidades para jogarem ao mais alto nível e durante todo o jogo, sem se 

deixarem influenciar pelo resultado, pelo adversário ou pelo desempenho dos 

restantes jogadores da sua equipa. 
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O fulcro da autoconfiança reside na expectativa dos jogadores em 
obterem sucesso, não só na execução das acções de jogo no decurso das 
suas funções, como também no sucesso desportivo da equipa. 

Assim, autoconfiança e crença no seu próprio valor são qualidades 
pessoais que todos os jogadores devem possuir para poderem aceder a 
elevados níveis de prestação desportiva (Houlier e Crevoisier, 1993). 

Embora saibamos que os jogadores procuram a obtenção da vitória em 
todos os confrontos em que intervêm, é importante considerar que a vitória e a 
derrota dependem de um elevado número de factores (colegas, adversários, 
árbitro, etc.), que o jogador, por si próprio, não tem possibilidades de controlar. 

O jogador tem é de ter confiança em si mesmo, já que quando 
começam a surgir dúvidas no seu pensamento, acerca das suas capacidades, 
(serei capaz de jogar bem neste jogo? Serei capaz de ultrapassar o meu 
adversário directo?) é quando se processa o início do fracasso. 

Para combater o fracasso e a ansiedade, alguns jogadores recorrem a 
superstições e rituais, no sentido de se sentirem melhores consigo próprios. 
Muitos destes comportamentos são relativamente inofensivos, tais como ser o 
último a sair do balneário ou a entrar em campo, entrar com o pé direito, 
benzer-se antes de entrar em campo, rezar uma curta oração antes do jogo 
etc. (Cook, 2001). 

Se os jogadores têm pequenos rituais que não parecem afectar a sua 
autoconfiança e a sua concentração, estes devem ser tolerados, contando que 
o atleta controla aquilo em que acredita e que possam ser sempre realizáveis 
(Silvério e Srebro, 2002). 

No entanto, se um jogador está constantemente a mudar as suas 
superstições, atribuindo a culpa à má sorte, e ao azar, ou a algo que fez de 
uma maneira diferente em relação a outros dias, o treinador deverá intervir 
junto do jogador, convencendo-o e responsabilizando-o do seu próprio 
rendimento (Cook, 2001). 
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Em termos gerais o treinador deverá desaconselhar as superstições, 

tentando convencer os jogadores que devem acreditar fundamentalmente 

naquilo que fazem, pois quem treinar bem, terá mais possibilidades de ganhar 

e de ter uma melhor prestação desportiva. 

O fortalecimento da autoconfiança poderá ser feito de acordo com 

Silvério e Srebro (2002), com a ajuda da visualização, com base na imaginação 

de comportamentos positivos e de acções bem sucedidas realizadas em 

treinos ou em jogos anteriores (ex. naquele jogo, marquei muito bem o meu 

adversário directo, hoje também serei capaz de o fazer). 

No entanto, deverá haver também um nível óptimo de autoconfiança, já 

que um nível de autoconfiança muito baixo ou demasiado alto não permitem 

expressar a melhor capacidade dos jogadores. 

Sabemos quando uma equipa acumula um conjunto de resultados 

negativos consecutivos, que estes fazem baixar o nível de autoconfiança dos 

jogadores e da equipa. Perante esta situação, a intervenção do treinador 

deverá concentrar-se em estimular a capacidade pessoal dos jogadores e da 

equipa e não enfatizar o resultado desportivo. Só com o desenvolvimento de 

treinos adequados, associado à convicção dos jogadores nas suas próprias 

capacidades, é que poderão conduzir novamente à obtenção do sucesso da 

equipa. 

Em sentido oposto, surgem por vezes situações de jogadores e de 

equipas que apresentam níveis de autoconfiança muito elevados, traduzida 

posteriormente numa baixa prestação do rendimento desportivo. Constatamos 

assim, que em alguns casos, equipas de divisões ou de níveis de capacidade 

inferiores, têm sucesso em jogos com equipas de níveis de capacidade 

superiores. A razão do insucesso destas equipas deve-se fundamentalmente 

ao excesso de descontracção e de relaxamento mental dos seus jogadores. 

Nestas situações, os treinadores devem estimular os jogadores 

relembrando-lhes experiência passadas negativas, invocando o respeito pelo 

adversário e relembrando alguns aspectos fracos da própria equipa, com o 
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intuito de criar alguma incerteza no resultado a alcançar e de baixar os níveis 

de autoconfiança da sua equipa. 

A autoconfiança pode ser aprendida e regulada com o treino. Assim, no 

decurso do processo de treino, o treinador deve ser criterioso na escolha dos 

exercícios, de forma a regular sucesso e exigência. 

Assim, para que os jogadores possam evoluir, é necessário que as 

propostas de exercícios a apresentar desafiem optimamente o nível das suas 

capacidades, já que se os exercícios tiverem um nível de dificuldade muito 

superior, ameaçam a autoconfiança e não induzem à evolução dos jogadores. 

Também na comunicação frequente que estabelece com os jogadores, 

o treinador deverá transmitir-lhes confiança, demonstrando-lhes que acredita 

no seu valor e nas suas capacidades. 

O treinador deve ser positivo na forma como intervém com os 

jogadores, quer nas sua tarefas de instrução ou de correcção das acções dos 

jogadores. 

Mesmo na correcção das acções dos jogadores, o treinador deverá 

utilizar uma comunicação "positiva, negativa, positiva", por ser muito eficaz 

(Houlier e Crevoisier, 1993) ou seja, começar por um reforço positivo, incidindo 

depois sobre o erro cometido e finalizando com uma palavra de incentivo (Ex. 

António, estás a subir bem no teu corredor; no entanto ao recuperares 

defensivamente, fecha no corredor central; se fizeres isso, a equipa vai ficar 

mais coesa defensivamente). 

Ao adoptar um comportamento positivo e de crença na capacidade dos 

seus jogadores, o treinador irá contribuir decisivamente para a melhoria da 

autoconfiança e do rendimento desportivo da sua equipa. 

O Stresse 

No âmbito da psicologia, podemos encontrar conceitos como ansiedade, 

pressão, tensão e medo que se encontram ligados ao stresse. 
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Na opinião de Silvério e Srebro (2002), o stresse pode ser definido como 

aquilo que um indivíduo sente e a forma como reage a uma situação 

ameaçadora e incerta. 

Embora no futebol não existam situações ameaçadoras extremas que 

ponham em risco a vida dos jogadores (exceptuando as lesões graves), há um 

factor fundamental que caracteriza esta modalidade que é a incerteza. 

Independentemente de com quem se vá jogar, nunca se sabe 

antecipadamente qual irá ser o resultado do jogo, ou qual irá ser a prestação 

do jogador no decurso do mesmo. Daí que uma das principais razões para o 

aumento do stresse no futebol, seja a incerteza (Silvério e Srebro 2002). 

A incerteza e a pressão competitiva podem provocar nos jogadores, 

antes da competição, um aumento de stresse que muitas vezes se arrasta do 

balneário para o terreno de jogo, influenciando a sua prestação desportiva. 

Porém, o stresse nem sempre é negativo, sendo susceptível de produzir 

efeitos positivos em alguns jogadores (Cruz, 1996a; Mombaerts, 1998). 

Assim, observa-se frequentemente que perante a mesma situação 

competitiva, enquanto um jogador se supera atingindo níveis máximos de 

rendimento, outro "falha" e baixa claramente o seu rendimento de forma 

aparentemente inexplicável. 

Sabemos que há muitos jogadores que no decorrer dos treinos (na 

ausência de stresse) atingem elevados níveis de rendimento (os denominados 

"jogadores de treinos") e que depois na competição "bloqueiam", não atingindo 

o seu rendimento habitual. 

Estudos recentes (Cruz, 1996a; Houlier e Crevoisier, 1993;) evidenciam 

que alguns jogadores atingem níveis superiores de rendimento em situação de 

stresse (zona óptima). 

Há um conjunto de teorias (Cruz, 1996a) que procuram explicar a 

resposta ao stresse, como a Teoria do U-Invertído, o Modelo de Catástrofe do 

Rendimento, ou a Teoria da Zona Óptima de Funcionamento Individual. Essas 
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teorias sustentam que é necessário existir um nível óptimo de stresse (nem 

muito baixo, nem muito alto) para a optimização do rendimento desportivo. 

O stresse excessivo, originado por pensamentos catastróficos que 

invadem a mente podem ser reduzidos significativamente. Os jogadores podem 

ser ajudados a encontrar o seu nível de stresse mais adequado que os levem a 

alcançar o seu potencial máximo na competição. 

Silvério e Srebro (2002) referem que quanto mais próximo se estiver do 

jogo, e quanto maior for a sua importância, mais fortes serão os sentimentos e 

sinais de stresse, sendo o seu ponto mais alto geralmente atingido no 

balneário, nos momentos que precedem o início do jogo. 

Vejamos alguns sinais de stresse manifestados pelos jogadores antes 

dos jogos (Silvério e Srebro 2002): 

- Dificuldades em adormecer no(s) dia(s) que antecede(m) o jogo; 

- Falta de tolerância, irritando-se com muita facilidade; 

- Dificuldade em permanecer no mesmo lugar; 

- Dores de estômago, náuseas e diarreia; 

- Dores de cabeça, boca seca; 

- Aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória; 

- Vontade frequente de ir à casa-de-banho (todas as pessoas que já 

estiveram num balneário antes de um jogo, constataram um não 

acabar de idas à casa-de-banho por parte dos jogadores). 

Podemos pois considerar que as situações de stresse e de pressão 

competitiva estão dependentes da personalidade e do grau de preparação de 

cada jogador. Um jogador deve aprender a controlar e a regular a sua mente e 

o que acontece dentro dela, com vista a melhorar as suas capacidades, já que 

sinal mais evidente de força mental é a consistência e a estabilidade do seu 

rendimento desportivo (Silvério e Srebro, 2002). 
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O Controlo Emocional 

O controlo das emoções aparece associado à capacidade de regulação 
e de controlo do stresse, apresentando-se como um factor de grande 
importância na expressão das capacidades dos futebolistas. 

Os futebolistas que demonstram falta de controlo das suas emoções 
têm muitas vezes reacções impulsivas, realizadas sem pensar e sem medir as 
consequências que delas poderão advir, originando muitas vezes penalizações 
severas (expulsão do jogo), com influência negativa no rendimento desportivo 
do jogador e da equipa. 

Segundo Silvério e Srebro (2002), há um conjunto de factores que 
estão na origem da falta de controlo das emoções dos jogadores, tais como: 

- Agressividade exagerada e violência, expressas em faltas rudes, que 
poderão conduzir à sua admoestação ou expulsão. 

- Baixo limiar de reacção, originando que o jogador expluda gritando 
com os companheiros de equipa, com o árbitro, ou com os 
adversários. 

- Impulsividade, reacção sem pensar ou sem controlo, que geralmente 
acontece quando é cometida uma falta sobre um jogador e este reage 
instintivamente agredindo o seu adversário dando muitas vezes origem 
à sua expulsão. 

Sendo o treino o local onde a prática de controlo emocional e a 
regulação das emoções deverá começar, o treinador não deverá aceitar 
comportamentos impulsivos dos seus jogadores no decorrer do mesmo. 
Porém, a falta de agressividade (na recuperação da bola, no contacto físico, no 
desarme, ou no tackle etc.), é uma das razões frequentemente invocadas pelos 
treinadores para explicar a diminuição de rendimento desportivo das equipas. 
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Para Mombaerts (1998) o treinador tem assim um duplo problema: 

incitar os jogadores a serem combativos e ao mesmo tempo frenar os seus 

instintos de agressividade. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a agressividade deve ser 

canalizada e controlada com o intuito de que os gestos e as condutas 

permaneçam dentro dos limites estabelecidos pelos regulamentos, passando a 

resolução do problema por uma adequada preparação individual, a fim de que 

cada jogador chegue a um nível óptimo de agressividade, que não perturbe a 

lucidez e por conseguinte o domínio das habilidades técnicas em competição. 

É habitual a agressividade aparecer como resposta às situações de 

frustração, a qual tem tendência a aumentar significativamente no final dos 

jogos, normalmente em jogadores da equipa que se encontra a perder, quando 

se encontram sem a posse da bola, ou quando são ultrapassados em drible 

pelos seus adversários. 

Assim, um jogador que nota que lhe escapa a vitória no jogo ou que 

não consegue atingir os objectivos fixados previamente tem tendência a deixar-

se arrastar para uma conduta agressiva (Mombaerts, 1998). 

As condutas agressivas e os comportamentos antidesportivos 

reveladores de falta de controlo emocional acontecem normalmente quando: 

- A representação do objectivo é demasiado difícil de alcançar por falta 

de meios táctico-técnicos. 

- As normas pessoais interiorizadas no jogador não se opõem aos 

comportamentos antidesportivos. 

- 0 recurso a comportamentos antidesportivos facilitados pelas situações 

de jogo, não são sancionadas, ou apesar de serem, continuam a ser 

vantajosas para o jogador infractor. 

Para além destas, a falta de controlo emocional pode expressar-se 

através de outras emoções como a felicidade extrema que prejudica o nível de 
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concentração dos jogadores, ou a depressão que contribui para a diminuição 

da sua autoconfiança. 

No entanto, os jogadores de futebol são seres humanos e o 

aparecimento de reacções emocionais durante o jogo é normal, não se 

pretendendo eliminar os seus sentimentos (que se afigura impossível), 

pretende-se apenas que o jogador seja capaz de controlar as suas emoções 

(Silvério e Srebro, 2002). 

Embora existam diferentes formas de intervir na regulação emocional 

dos jogadores, entendemos que uma boa adaptação psicológica ao rendimento 

desportivo, passará pelo domínio e o controlo do stresse, da ansiedade e das 

emoções que estão intimamente ligadas com o envolvimento desportivo. 

2.1.5.1. Referências para a reunião de preparação para a competição 

O conteúdo da comunicação do treinador na reunião de preparação para 

a competição deverá procura induzir um efeito motivacional, essencialmente 

sobre os domínios estratégico-táctico e psicológico, através de uma dinâmica 

de confiança/estimulação com o objectivo de mobilizar ao máximo os recursos 

dos jogadores na obtenção do melhor performance desportiva (Nerin, 1986). 

O domínio psicológico do conteúdo da reunião está associado a um 

conjunto de variáveis mais subjectivas do rendimento desportivo, como a 

concentração, a vontade, a determinação, a coragem, ou a cooperação. A 

forma como o treinador irá estimular mentalmente os jogadores depende da 

percepção que possui do estado psicológico (mais tensos ou mais confiantes) e 

motivacional da sua equipa. 

Os momentos que precedem o jogo (no local de concentração da 

equipa, na refeição pré-competitiva, na viagem para o local do jogo, etc.) são 

óptimos para o treinador se aperceber do estado psicológico dos jogadores e 

da equipa, ou como dizem alguns treinadores "testar a temperatura da equipa" 

(Nerin, 1986). 
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Nesses momentos, há muitas vezes algo de intuitivo que o treinador se 

apercebe através do conhecimento que possui dos seus jogadores, como um 

simples cruzar de olhares, o tom de voz, ou o mexer-se constantemente, donde 

o treinador sente se a equipa está confiante ou se está demasiado contraída, o 

que irá condicionar o conteúdo da comunicação a efectuar pelo treinador antes 

da competição. 

Daí que Comas (1991b, p.52) considere que a última reunião antes do 

jogo é muito importante para o treinador, já que "antes da reunião, geralmente, 

apercebemo-nos do estado anímico dos jogadores e da equipa, e graças a ele 

sabemos qual o seu estado antes do jogo. Assim a reunião tem de servir como 

contrapeso em relação à situação da equipa. Às vezes dedico-a principalmente 

a estimular os jogadores, outras vezes, no sentido de os acalmar, ou de 

mostrar o nosso respeito por um adversário que é à partida inferior. Graças a 

esta reunião, poderemos em definitivo compensar os excessos ou as carências 

emocionais do nossos jogadores antes do jogo". 

Assim, consoante o estado emocional da equipa e a importância do jogo 

a realizar, há treinadores que fazem a sua comunicação com base na utilização 

de um discurso psicológico ou de um discurso motivacional (Nerin, 1986): 

- O discurso "psicológico" - é aquele que tem por objectivo controlar ou 

reduzir o stresse e o nível de ansiedade dos jogadores para a 

competição. Utilizado geralmente perante jogos muito importantes, onde 

a importância do jogo cria por si só um estado de tensão elevada nos 

jogadores. 

O discurso motivacional - ao inverso do discurso "psicológico", é um tipo 

de discurso "guerreiro", denso no plano da emoção afectiva, agressivo e 

"musculado" no seu conteúdo e agressivo sob o ponto de vista dos 

jogadores, visando estimular o desenvolvimento das suas capacidades 

volitivas. Utilizado dominantemente nos jogos pouco importantes, que ao 

prentender provocar na equipa um ambiente de descontracção e de 

relaxamento mental, deverá levar o treinador a reforçar o 

empenhamento máximo dos jogadores na competição. 
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Ainda de acordo Nerin (1986), o discurso motivacional só deverá ser 

utilizado em casos excepcionais e por duas razões: 

(i) Porque tem muitas vezes um efeito negativo sobre os jogadores já que 

pode provocar uma grande ansiedade, contrariando o sentido e o efeito 

pretendido, que é de permitir aos jogadores abordar o jogo na plenitude 

das suas capacidades mentais, ou seja de uma forma positiva e lúcida. 

É um tipo de discurso utilizado no passado, cujo conteúdo não faz apelo 

aos aspectos estratégico-tácticos, onde a mensagem a transmitir aos 

jogadores se restringe unicamente aos aspectos da vontade, do querer e 

da coragem. 

(ii) Porque o efeito do discurso motivacional é difícil de avaliar já que devido 

à sua subjectividade não é possível saber se a mensagem da parte 

afectiva, emocional ou mental chega ou não aos jogadores. 

Entendemos que o tipo de intervenção onde o treinador faz apenas apelo à 

vontade do jogador, ao seu empenho máximo e à sua coragem, não 

corresponde mais ao estado de espírito dos treinadores actuais, e às suas 

concepções didáctico-desportivas, nem é o tipo de intervenção que os 

jogadores esperam dos treinadores. 

Daí que, no entender de Nerin (1986), a intervenção do treinador deverá ser 

orientada mais para as capacidades de reflexão e de inteligência do jogador, 

do que para as suas capacidades de agressividade e de vontade. 

A intervenção do treinador deverá ter então como finalidade fornecer aos 

jogadores informações objectivas e coerentes que lhes transmitam confiança e 

moderem o seu estado emocional de tal forma que lhes permitam obter uma 

boa performance sem os inibir. 

Daí que Nerin (1986) entenda que, consoante o grau de dificuldade dos 

jogos a realizar e o estado emocional da equipa, os treinadores poderão utilizar 

algumas estratégias para aumentar ou diminuir a tensão emocional pré-

competitiva dos jogadores (Quadro 3): 
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Quadro 3 - Estratégias a utilizar para aumentar ou diminuir a tensão emocional 
pré-competitiva dos jogadores e da equipa (Nerin, 1986) 

Variáveis Estratégias 

Aumento da 

Tensão Emocionai 

- Relembrar experiências negativas 

- Salientar os pontos fracos da equipa 

- Valorizar a equipa adversária 

Diminuição da 

Tensão Emocional 

- Relembrar experiências positivas 

- Evidenciar os pontos fortes da equipa 

- Valorizar os pontos fracos do adversário 

Assim, perante jogos considerados mais fracos, geralmente o clima 

existente na equipa é de descontracção e de relaxamento mental, nestas 

situações os treinadores tentam estimular os jogadores relembrando-lhes 

experiência passadas negativas, invocando o respeito pelo adversário e 

relembrando alguns aspectos fracos da própria equipa, com o intuito de criar 

alguma incerteza no resultado a alcançar e de aumentar os níveis de 

concentração da equipa. 

Perante jogos considerados de grau de dificuldade superior, o clima 

existente na equipa é de uma tensão e de uma pressão muito elevada, 

colocando os jogadores perante alguma insegurança mental. É necessário o 

treinador criar um estado de segurança de modo a diminuir uma pressão muito 

forte que poderá ter um efeito negativo na performance. Nestas situações, o 

treinador deverá criar um estado de confiança de modo a diminuir o estado de 

tensão muito elevado que poderá ter efeitos negativos na performance. 

O ideal, é criar um estado de tensão equilibrada, não muito forte nem 

muito fraca, necessária à activação da acção dos jogadores na competição. 

Em função da equipa, da sua disposição e do momento é que o treinador 

escolherá esta ou aquela estratégia. No entanto, é importante o treinador saber 
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quando mudar para evitar a rotina. Há momentos que são necessárias poucas 

frases, há outros momentos que será necessário um desenvolvimento mais 

prolongado da intervenção do treinador (Houlier e Crevoisier, 1993). 

Daí que, no entender de Lima (2000), o treinador tenha de ter algo de 

actor para provocar os jogadores, para interrogá-los ou para motivá-los . 

Assim, as palavras de ânimo antes de um jogo para serem eficazes têm 

de ser inspiradoras e possuir algo de inovador, sendo necessário mudar a sua 

intencionalidade assim que se ache necessário. Porém, muitos treinadores 

utilizam as mesmas palavras de ânimo semana após semana, transmitindo 

uma grande quantidade de informação mas pouco objectiva. 

Esta situação mostra-se improcedente já que, estando os jogadores num 

estado de tensão elevada, só são sensíveis a informações curtas, simples e 

objectivas. 

Neste sentido, o tom de voz, o conteúdo, a forma e a duração da 

reunião, serão em função dos objectivos prioritários delineados pelo treinador 

para a equipa (Houlier e Crevoisier, 1993). 

Nerin (1986) constatou que quanto maior é a importância do jogo, maior 

importância se dá à estimulação dos jogadores e à componente psicológica. 

Verificou ainda que neste tipo de jogos os treinadores atribuem mais tempo 

com a análise das particularidades tácticas do adversário, há uma maior 

precisão nos conselhos dados aos jogadores e atribui-se uma maior 

importância à relação entre a equipa adversária e aos conselhos a dar aos 

jogadores da equipa. 

2.2. A capacidade de comunicação do treinador 

Os treinadores, para além das tarefas desportivas, são educadores, o 

que requer uma formação bem dimensionada em termos pedagógicos. 

Precisam de uma formação científica que lhes permita transmitir saber, e de 

uma formação pedagógica que lhes possibilite saber transmitir (Araújo, 1989). 
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A competência de saber transmitir passa pelo conhecimento da matéria 

de ensino e pela capacidade do treinador comunicar com os jogadores. 

Gilbert e ai. (1998) referem que para estarem aptos a instruírem os 

jogadores, não basta aos treinadores possuírem um conhecimento acerca das 

técnicas e das tácticas do jogo, já que na condução do processo de treino e da 

competição se torna fundamental saber como e quando intervir. 

No entanto, na actual formação de treinadores de futebol, tem-se dado 

pouca importância ao complexo processo de comunicação, de tal modo que 

Lima (2000) refere ser esta uma das áreas em que o treinador tem que ganhar 

uma evidente competência no desporto actual, sendo necessário no futuro 

tomar as medidas adequadas visando dotar os treinadores dos alicerces 

necessários à sua aprendizagem, desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

Neste contexto, Bõlõni (2001, p.12) refere que, quando tirou o curso de 

treinadores em França, um dos exames a que foi sujeito foi sobre 

comunicação. "Durante vinte minutos tínhamos de discursar para uma câmara 

de televisão sobre um tema sorteado. No final, um psicólogo analisava o nosso 

comportamento, se terminava-mos as frases, se colocava-mos bem o tom de 

voz, se mexíamos a cabeça, as mãos, etc. Todos estes pequenos detalhes são 

importantes, já que no futebol, saber passar a mensagem é fundamental para o 

êxito dos jogadores e das equipas". 

Para que o treinador possa ter êxito na forma como comunica com os 

seus jogadores, é necessário ter o domínio das técnicas de comunicação, já 

que estas envolvem não só a capacidade de saber falar mas também de saber 

ouvir. De facto uma comunicação verbal efectiva envolve o saber fazer 

perguntas, o saber estimular a comunicação e ainda o saber ouvir (Mesquita, 

1997). 

Assim, na comunicação com os jogadores, o treinador deve (adaptado de 

Mesquita, 1997): 

- Aperfeiçoar a comunicação verbal - devendo preparar sempre o que 

pretende dizer aos jogadores, sem nunca esquecer que tem de ser 

claro, conciso e preciso. 
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- Desenvolver a capacidade de saber ouvir os seus jogadores -

demonstrando interesse por eles, considerando o que eles pensam, 

o que lhes vai conferir parte activa no processo de consolidação da 

equipa. 

- Desenvolver a comunicação não-verbal - por vezes o treinador 

consegue captar mais depressa a atenção do jogador, através de 

um gesto, tocando-o ou através de expressões faciais. 

- Estimular a comunicação audiovisual - os jogadores entendem por 

vezes melhor através de uma imagem, como a reprodução 

audiovisual de uma acção, do que através da comunicação verbal. 

O domínio das técnicas de comunicação revela-se de uma grande 

importância, não só na forma como os treinadores se relacionam com os 

jogadores, como também com a imprensa e com os demais agentes 

desportivos. 

Neste leque alargado de relações com que o treinador é confrontado no 

quotidiano, a comunicação exerce um papel determinante no exercício das 

suas funções, já que, para além da comunicação verbal e da capacidade de 

saber escutar, o treinador tem a capacidade de comunicar com os outros 

através das suas expressões e dos seus actos (Martens, 1999). 

Assim, o treinador, como "figura central" de toda a preparação desportiva 

(Pacheco, 2001), por aquilo que é, e pelo que faz, exerce uma forte influência e 

modela o comportamento dos jogadores e daqueles com quem trabalha 

(treinadores-assistentes, corpo clínico, dirigentes, etc.) no dia a dia, na busca 

da optimização do rendimento desportivo da equipa. 

Daí que Martens (1999) refira que treinar é, na sua essência, um 

processo de comunicação, e que o seu contacto com um elevado número de 

treinadores lhe tem demonstrado que os grandes treinadores são 

fundamentalmente grandes comunicadores e motivadores. 
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2.2.1. A comunicação na direcção e gestão das equipas 

Dirigir e orientar uma equipa constitui um processo psicopedagógico que 

assenta essencialmente na comunicação e no relacionamento que se 

estabelece entre o treinador e os jogadores. 

No relacionamento com os jogadores, a arte de saber comunicar irá 

influenciar decisivamente a prestação dos jogadores e da equipa, já que o 

principal objectivo do treino é preparar e motivar os jogadores, com vista à 

obtenção de um objectivo comum - o êxito na competição. 

No entendimento de Cook (2001), os treinadores para serem bons 

comunicadores devem primeiro aprender a ser bons ouvintes. O não saber 

escutar os jogadores será perder muitas oportunidades de cimentar a sua 

confiança e perder oportunidades de recolher informações importantes para a 

sedimentação da equipa. Um treinador não poderá esperar um compromisso 

de um jogador se não dispõe de tempo para escutá-lo. 

Assim sendo, não basta aos treinadores apenas dominar o envio, o 

conteúdo e a parte verbal, mas também a recepção, a parte não verbal e a 

parte psicológica de uma comunicação (Martens, 1999). 

Verificamos no entanto, no futebol, que o processo de comunicação na 

relação treinador-jogador é muitas vezes escamoteada, dando-se grande 

ênfase aos problemas colectivos e do grupo e raramente às preocupações de 

foro individual com os jogadores. Esquecem-se por vezes, os treinadores, que 

ao não prestarem apoio individual ao jogador, este pode vir a cair numa 

situação de desânimo, de perda de autoconfiança, originando a que mais tarde 

o treinador ao necessitar da sua colaboração, vai estar na presença de um 

jogador inseguro, ansioso e com fracas prestações desportivas, o que irá 

afectar o rendimento global da equipa. 

Porém, alguns treinadores começam a aperceber-se que o rendimento 

global e a coesão das suas equipas depende muito da forma como no contacto 

diário comunicam com os^seus jogadores, na forma como os seus jogadores se 

relacionam entre si, na fixação de objectivos credíveis e realizáveis, na 

definição de um conjunto de regras a serem cumpridas por todos e na 
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implementação de canais de comunicação abertos que permitam criar um "bom 
espírito de equipa". 

Tem-se verificado, em muitos casos, que, quando os treinadores falham 
no exercício das suas funções, isso se deve em grande parte a erros de 
comunicação com os jogadores (Martens, 1999). 

Assim, o estabelecimento de um processo de comunicação com os 
jogadores, pressupõe a existência de "canais abertos", que permitam aos 
jogadores exprimirem livremente as suas ideias e pensamentos (sem medo 
nem represálias) junto do treinador, para que possa ser criado o desejado 
envolvimento de todos os futebolistas em tomo de um objectivo comum. 

A comunicação com os jogadores deve ser feita pela positiva, evitando 
as reprimendas e as críticas negativas, já que estas ajudam a criar um clima de 
trabalho negativo, que condiciona a disponibilidade do jogador para a recepção 
de informações (Cunha, 1998). 

Ainda de acordo o mesmo autor, na comunicação com os jogadores o 
treinador deverá: 

- Comunicar com entusiasmo, de uma forma clara, breve e objectiva 
- Utilizar informações simples e precisas, não sobrecarregando os 

jogadores com demasiada informação. 
- Procurar assegurar-se de que os jogadores compreendem as suas 

informações (reforçando as ideias críticas, esclarecendo dúvidas ou 
inquirindo os jogadores). 

Em suma, os treinadores devem procurar ser claros e positivos quando 
comunicam com os jogadores, evitando ser desmoralizadores, derrotistas ou 
imprecisos na transmissão das suas informações, já que a grande virtude da 
comunicação dos treinadores está na forma como conseguem motivar os 
jogadores para o treino e para a competição. 
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2.2.2. A comunicação nas tarefas de instrução do treinador 

A comunicação desempenha um papel determinante no processo de 

ensino-aprendizagem. A sua influência no processo de treino e na competição 

assume uma importância tal que os investigadores chegam a considerar que 

treinar bem é o resultado de comunicações eficientes (Leith, 1992; Tinning, 

1982). 

Na comunicação do treinador com os jogadores destaca-se a instrução 

como os comportamentos que fazem parte das competências do treinador para 

comunicar informação substantiva (Siedentop,1991). Dela fazem parte todos os 

comportamentos verbais e não verbais, como a explicação, a demonstração ou 

o feedback, que estão intimamente ligados aos objectivos de aprendizagem 

(Mesquita, 1998a). 

Tinning (1982) sustenta que a instrução constitui uma das principais 

funções do treinador, afirmando mesmo que a eficácia do treinador na 

condução do processo de treino é a resultante do seu comportamento de 

instrução. 

Daí que Boloni (2001, p.12) refira que no futebol para vencer um jogo, é 

necessário reunir um conjunto de factores: "bons jogadores, boa preparação e 

também boas instruções, o que me leva a ter uma grande preocupação em dar 

boas instruções aos meus jogadores para eles poderem vencer os jogos, já 

que saber passar a mensagem é fundamental para que se possa ter êxito no 

futebol". 

No entender daquele treinador, quando um jogador faz um passe errado, 

não basta dizer "está mal", porque isso o jogador também o sabe, é importante 

dizer-lhe o porquê/as causas do erro cometido, ou seja, dizer-lhe claramente o 

que haveria de fazer, para que ele possa efectivamente melhorar a sua 

prestação desportiva. 

De facto, a instrução é usualmente mencionada como sendo a "chave" 

da estruturação e modificação das situações de aprendizagem, no sentido de 

proporcionar a própria aprendizagem (Silverman, 1994). 
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Nas situações de instrução, a informação é emitida usualmente em três 

momentos: (i) antes da prática, recorrendo-se a explicações e a 

demonstrações, (ii) durante a prática, através da emissão de orientações; (iii) 

após a prática, através da análise referenciada à prática desenvolvida 

(Mesquita, 1998a ;Siedentop, 1991). 

Intimamente ligadas aos momentos em que a instrução é transmitida, 

encontram-se as funções de instrução relacionadas com as intervenções 

verbais do treinador (Graça, 1997): 

(i) Instrução inicial - O treinador fornece informação que identifica a 

actividade que vai ser realizada (Ex. quando estivermos de posse da 

bola, vamos circulá-la com segurança), 

(ii) Instrução durante a acção - Comentários do treinador com a 

intenção de influenciar a realização do jogador e que são dados 

durante ou após a realização da acção (Ex. António, estás a marcar 

mal, marca por dentro), 

(iii) Intervenção de instrução - O treinador interrompe a actividade e 

emite informação relacionada com a aprendizagem com o sentido de 

influenciar a realização futura do jogador (Ex. há um aspecto que 

quero que corrijam quando se encontram na posição de último 

defensor, que é tentar evitar o desarme pelo chão, já que se forem 

ultrapassados, não têm possibilidades de recuperar). 

Entre as diferentes formas de instrução, encontra-se a apresentação dos 

exercícios, que é entendida como a informação transmitida pelo treinador 

acerca do que fazer e como fazer durante a prática motora (Rink,1994). 

De entre os aspectos que concorrem para uma boa apresentação a 

clareza na emissão da informação foi, desde muito cedo, considerada uma 

variável preditiva da eficácia do ensino/treino (Mesquita, 1998a). 

Das possíveis estratégias de apresentação, destacam-se as 

explicações, as demonstrações e as palavras-chave, que focalizam a atenção 

do jogador no que é essencial para a realização das acções de jogo (Coutton e 

Landin, 1994). 
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A explicação, constitui o meio principal utilizada pelos treinadores na 

comunicação do conteúdo dos exercícios aos jogadores (Graça, 1997). 

A demonstração, em parceria com a explicação, assume no âmbito das 

actividades desportivas um papel fundamental, na medida que possibilita a 

visualização por parte do jogador dos movimentos a efectuar (Rink, 1994). 

A explicação e a demonstração são as estratégias de apresentação 

dominantemente utilizadas pelos treinadores na transmissão de informações 

relativas às acções estratégico-tácticas dos jogadores. De acordo com 

McGown (1991), aquelas são retidas na memória de curta duração sob a forma 

de uma imagem. 

É por isso que, no entendimento de Tavares (1994), deve ser 

equacionada a quantidade de informação a ser transmitida pelos treinadores, 

pois atendendo à capacidade limitada de processamento da informação dos 

jogadores, a transmissão de demasiada informação pode contribuir para 

cometer erros, afectando igualmente a capacidade de distinguir o essencial do 

acessório e a consequente rapidez e adequação da resposta. 

As palavras-chave são conceitos que incluem, a maior parte das vezes, 

apenas uma ou duas palavras (ex. campo grande, campo pequeno), com a 

finalidade de focar a atenção sobre aspectos críticos do exercício 

(Landin,1994). 

Sabe-se que ao nível decisional, tanto os atletas de alto nível como os 

atletas em formação registam melhor performance quando a informação 

transmitida acerca da selecção das respostas é efectuada recorrendo a 

palavras-chave (Landin e Macdonald, 1990). 

Werner e Rink (1987) referem que os professores/treinadores mais 

eficazes são claros na apresentação das tarefas, recorrem a demonstrações 

regulares e emitem palavras-chave apropriadas no que se refere ao número, à 

qualidade e à validade face à especificidade do conteúdo em questão. 

Nas suas tarefas de ensino/treino, o treinador tem muitas vezes 

necessidade de recorrer a representações de instrução. Estas representações 

são objectos físicos (figuras, imagens, quadros, maquetas do campo de jogo) e 
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conceptuais (exemplos, comparações, metáforas, analogias) que permitem 

concretizar os conceitos, explicar os significados ou os procedimentos (Graça, 

1997). 

Para que o treinador possa intervir no processo de treino sobre a 

prestação dos jogadores de uma forma activa, explícita e intencional, pode 

recorrer ao uso das seguintes estratégias de instrução (Graça, 1997; Metzler, 

1990): 

1- Chalk-Talk- representação gráfica da colocação ou movimentação dos 

jogadores e da bola; 

2- Walk-Through - realização em movimento lento, ou a passo, do 

desenvolvimento de uma movimentação atacante ou defensiva; 

3- Situations - equaciona com os jogadores as possibilidades de resolver 

uma dada situação, avaliar as melhores possibilidades; 

4- Instant-Replay - pára o jogo, retomar uma situação, confrontar a 

resposta dos jogadores com a resposta mais adequada para essa 

situação; 

5- Player-Coach - participar no jogo para regular a movimentação e 

facilitara interpretação das situações de jogo por parte dos jogadores; 

6- TV Analyst - analisar e resumir a forma como os jogadores estão a 

jogar, evidenciar as falhas e os avanços mais importantes e as causas 

dos sucesso e insucessos; 

7- You make the call - interpelar um jogador acerca do motivo de uma 

interrupção de jogo: Qual foi o erro cometido? 

Apesar do treinador possuir um leque diversificado de estratégias de 

instrução na condução do processo de treino e da competição, gostaríamos de 

reforçar as recomendações de Cloes, et ai. (1993), que referem a vantagem 

dos treinadores analisarem o seu processo de comunicação e procurarem 

cumprir programas de modificação das suas estratégias de instrução, visando a 

melhoria da performance dos jogadores e das equipas, isto é, o sucesso 

desportivo. 
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2.2.3. A importância da comunicação na reunião de preparação para a 

competição 

A comunicação do treinador na reunião de preparação para a 

competição é fruto de um conjunto de factores que o treinador tem de ter em 

consideração com o objectivo de reforçar a motivação dos jogadores e de 

conduzir à optimização do rendimento da equipa. 

Esses factores estão ligados à relação original que se estabelece entre o 

treinador e a equipa que dirige, assim como à capacidade do treinador 

apreender o clima psicológico em que a equipa se encontra antes da entrada 

em competição (Nerin, 1986). 

A estratégia de comunicação adoptada na reunião de preparação da 

equipa para a competição, expressa a capacidade de analisar as 

características da equipa adversária, mas também a capacidade de reforçar a 

intervenção e a motivação dos jogadores nas componentes, estratégico-táctica, 

técnica, energético-funcional e psicológica. 

Alguns treinadores atribuem uma grande importância à preparação da 

sua última comunicação antes da competição (Houlier e Crevoisier,1993; Nerin, 

1986). As palavras, as ideias a exprimir, a forma e o tom de voz a empregar, 

têm por objectivo, convencer e colocar os jogadores nas condições mais 

propícias para a obtenção do sucesso, são, por isso, precedidos de uma 

grande reflexão. 

Na preparação da sua última intervenção antes da competição, o 

discurso do treinador deverá possuir um conjunto de qualidades que permitam 

uma maior eficácia na sua comunicação, tais como (Nerin, 1986): 

(i) A variabilidade e a criatividade - a intervenção do treinador deverá 

ser variável, criativa e apresentar algo de novo, que cause impacto 

nos jogadores, evitando a habituação e a monotonia que poderá 

provocar nos jogadores uma desmotivação e uma consequente falta 

de atenção, originando um efeito contrário ao desejado que é o de 

mobilizar a atenção e a concentração do grupo. 
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A variabilidade também poderá ser quanto à forma, jogando com a 

intensidade da voz, a rapidez, o timbre, as pausas, etc. 

(ii) A duração - A intervenção deverá ser breve, para ser eficaz, já que 

um discurso longo é susceptível de prejudicar a atenção dos 

jogadores, assim o discurso do treinador deverá ser simples, sucinto, 

directo, incisivo e de curta duração. 

(iii) O conteúdo informativo - a quantidade de informação a transmitir 

aos jogadores não deverá ser muito elevada, de forma a não 

sobrecarregar muito os jogadores no plano mental, pois estando 

estes já sobre o stresse da competição, o excesso de informação 

poderá causar o risco de lhes causar perturbação em vez de lhes 

transmitir segurança. 

(iv) O carácter positivo - A intervenção do treinador deverá ser positiva e 

realista não valorizando em excesso o valor do adversário, quando 

este é temido, fazendo ressaltar os pontos fortes da própria equipa, 

dando instruções acerca de como explorar os pontos fracos da 

equipa adversária, por forma a transmitir confiança aos jogadores. O 

discurso antes do jogo não deverá ser negativo. A noção de derrota 

deverá ser evitada, devendo também evitar fazer críticas negativas, 

já que uma crítica gera preocupação e inibição enquanto que um 

elogio gera normalmente mais aplicação. 

Porém, alguns treinadores não obtêm os efeitos desejados da sua 

intervenção na reunião de preparação para a competição, por não prepararem 

convenientemente a sua comunicação. 

Bauer e Uberle (1988) consideram que na preparação da comunicação 

com os jogadores será necessário o treinador ter em consideração que os 

jogadores necessitam fundamentalmente de indicações claras centradas nas 

suas tarefas, devendo ser breve, conciso e positivo. 

Para além do conteúdo da sua comunicação, os treinadores devem 

também ter a preocupação da analisar a forma como comunicam com os 
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jogadores evitando cometer alguns erros, tais como (Houlier e Crevoisier 

1993): 
- Falar muito depressa 
- Colocar as mão à frente da boca enquanto está a falar 
- Repetir demasiadas vezes a mesma frase 
- Iniciar uma frase e não a terminar 
- Saltar de um tema para outro 
- Iniciar uma frase e voltar atrás 
- Recorrer constantemente ao uso de "muletas", tais como "prontos", 

"percebem", "é evidente", etc. 

Nos momentos que precedem a entrada da equipa em competição, os 
treinadores devem falar de uma forma clara e objectiva, dando instruções 
curtas e precisas, por forma a dar confiança e a não perturbar os jogadores e a 
equipa. 

O mais importante da comunicação na reunião de preparação para a 
competição é que esta seja clara e eficaz, recordando o que de mais essencial 
se treinou no decorrer da semana. As frases deverão ser concretas, incisivas e 
profundas. Não deve haver dúvidas nem ambiguidades nas palavras do 
treinador, e este deve ser capaz de resumir tudo o que se preparou para o jogo 
em causa e expô-las de uma forma clara aos jogadores (Comas, 1991a). 

Porém, a generalidade dos treinadores apresentam-se um pouco 
nervosos antes do início dos jogos (Bauer e Uberle, 1988; Houlier e Crevoisier 
1993) já que as suas preocupações com o resultado e com o jogo não são 
possíveis de ocultar perante os jogadores. Estes pressentem a excitação do 
treinador e observam-na, através do seu olhar, da sua voz, dos seus gestos 
(fumar muito, passear nervosamente), mas apesar de tudo, o treinador tem de 
se sentir seguro, e que é capaz de dirigir a sua equipa com sabedoria e 
autoridade (Gomelski, 1990). 

Sendo assim, o treinador, deverá fazer todos os possíveis por evitar 

mostrar o seu nervosismo, já que manifestar angústia perante os jogadores 
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antes de um jogo retira-lhes confiança, pois como é sabido, "aquele que tem 

medo transmite medo". 

O treinador deverá desenvolver todos os esforços para colocar os 

jogadores nas condições mais propícias para a competição, manifestando-lhes 

confiança, fazendo-os acreditar nas suas próprias capacidades, convencendo-

os da possibilidade de virem a alcançar um bom resultado, devendo a sua 

comunicação ser dirigida para estímulos estreitamente positivos (Houlier e 

Crevoisier, 1993). 

Na sua comunicação, o treinador deverá solicitar a concentração dos 

jogadores e da equipa para a competição, encontrando sempre as palavras e o 

tom mais adequado para transmitir as suas convicções de forma clara. 

Neste contexto, o treinador deverá de forma metódica influir 

positivamente no pensamento dos seus jogadores, convencendo-os com 

argumentos válidos da possibilidade de virem a obter êxito na competição. 

Por vezes, é necessário variar a forma e a locução da comunicação a ter 

na reunião, já que a utilização de um modelo estereotipado e imutável irá 

contribuir para a concretização de um objectivo inverso ao pretendido (Castelo, 

2000a). 

Assim, a fala e o tom de voz devem mudar segundo as necessidades do 

momento. O treinador deverá por exemplo falar depressa e de uma forma 

vigorosa para estimular a equipa, ou em voz baixa afectiva e pausada para 

tranquilizá-la (Cook, 2001). 

Por outro lado, o treinador deverá fazer uso de uma linguagem clara, 

acessível a todos os jogadores, por forma a conseguir uma comunicação eficaz 

(Lima, 2000). O treinador deverá fazer uso de palavras simples, familiarizadas 

com o futebol, por forma que a informação transmitida seja facilmente 

interpretada pelos jogadores. 

No entender de Lima (2000), o uso de linguagem técnica, a gíria ou 

calão, próprios da modalidade, permite uma comunicação mais objectiva do 

que o uso de palavras menos correntes usadas no relacionamento coloquial. 
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No decurso da sua comunicação com os jogadores, o treinador deverá 

recorrer ao uso de suportes visuais (quadro, maquetas do campo de jogo, 

vídeo, etc.) e demonstrações, devendo as informações mais importantes serem 

apropriadamente repetidas para melhor serem apreendidas (Cook, 2001 ). 

O treinador necessita saber se a sua informação foi percebida pelos 

jogadores. O treinador pode sabê-lo estando atento às reacções faciais, à 

expressão do olhar, aos pequenos gestos corporais e a outras expressões não 

orais que denunciam entendimento. Quando se dá conta de uma testa franzida, 

um olhar confuso, o bocejar, o olhar para os pés, o mexer-se constantemente, 

o apertar as botas, etc., o treinador está perante sinais que dizem que a sua 

comunicação não foi totalmente conseguida (Lima, 2000). 

Ao aperceber-se destes factos, o treinador deverá reformular a sua 

estratégia de comunicação, que pode passar por interrogar o jogador em 

causa, repetir de uma forma diferente o anteriormente focado por forma a ficar 

convicto que a mensagem pretendida chegou ao jogador de uma forma 

entend ível. 

Em suma, a comunicação do treinador na reunião de preparação para a 

competição deverá ser curta, dinâmica e possuir ideias-força que façam sentir 

os jogadores a mensagem pretendida, devendo esta focar essencialmente 

aspectos estratégico-tácticos e psicológicos, capazes de induzir os jogadores e 

a equipa à optimização do rendimento desportivo (Houlier e Crevoisier, 1993). 

2.3. A Reunião de preparação para a competição 

A reunião de preparação das equipas para a competição encerra 

geralmente a ideia de que algo de oculto acontece no "segredo do balneário", 

despertando sempre um grande interesse e curiosidade em saber qual o tipo 

de intervenção que o treinador tem para com os seus jogadores. 

Esta reunião, deve encerrar um ciclo de treino semanal ou com uma 

duração entre dois jogos, onde se procura que haja uma congruência entre os 
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objectivos desenvolvidos no decurso do processo de treino e os objectivos a 

desenvolver na competição. 

A reunião de preparação para a competição, é um evento de carácter 

eminentemente pedagógico, marcado pela intencionalidade e a busca da 

optimização do rendimento, onde a tarefa do treinador ocorre sobretudo, num 

processo de actividade comunicativa (Mesquita, 1997), com incidência 

fundamentalmente nos aspectos estratégico-tácticos e psicológicos procurando 

influenciar favoravelmente o comportamento dos jogadores e da equipa. 

Segundo um estudo efectuado por Pina e Rodrigues (1997) com 

treinadores de Voleibol, os conteúdos da reunião que antecede a entrada da 

equipa em competição incidem dominantemente sobre as particularidades da 

equipa adversária, bem como nas soluções estratégico-tácticas e sobre a 

componente psicológica. 

Para Nerin (1986), esta reunião tem um carácter fundamentalmente 

cognitivo e afectivo, assumindo-se fundamentalmente como uma forma de 

preparação mental, que deve permitir os jogadores enfrentarem a competição 

na posse de todos os seus meios que os levem a alcançar o êxito na 

competição. Ainda para o mesmo autor, a referida reunião constitui um ritual 

imutável das equipas no dia da competição, em pé de igualdade com a refeição 

pré-competitiva, a viagem para o local do jogo, o reconhecimento do terreno, o 

equipar ou o "aquecimento", cujo objectivo é mobilizar todas as energias dos 

jogadores com vista à obtenção da vitória. 

Embora tratando-se de um ritual, jamais deverá ser banalizado, já que a 

reunião que antecede a entrada da equipa em competição constitui para os 

jogadores, um momento de grande importância no dia da competição (Houlier e 

Crevoisier, 1993). Assim sendo, deverá ser cuidadosamente preparada pelo 

treinador, com vista a estimular todas as capacidades dos jogadores induzindo 

a optimização do rendimento desportivo. 
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2.3.1. Importância da reunião de preparação para a competição 

A maioria dos treinadores atribui uma grande importância à reunião de 

preparação da equipa para a competição, já que esta tem uma influência 

directa sobre a performance, incidindo sobre os diversos factores do 

rendimento desportivo (Nerin, 1986). 

Esta reunião representa um momento chave na planificação estratégica 

da equipa antes do confronto com a equipa adversária, tendo um carácter 

fundamentalmente teórico visando aspectos técnicos, tácticos, psicológicos e 

organizativos, respeitantes às duas equipas (própria e adversária) em confronto 

(Castelo, 2000a). 

A referida reunião é um momento propício à revisão dos conteúdos 

abordados ao longo do ciclo de preparação, com especial incidência na 

organização estratégico-táctica da equipa e nas particularidades da equipa 

adversária. 

Castelo (2000a) entende que esta reunião contribui substancialmente 

para a participação consciente, para o entendimento, clarificação e 

sistematização da direcção geral do jogo da equipa e das missões tácticas 

individuais, atribuídas aos diferentes jogadores em particular, onde se procura 

reagrupar num só pensamento, num mesmo objectivo, onze vontades 

autónomas face à organização adversária. 

O objectivo desta reunião é transmitir à equipa uma síntese das 

informações transmitidas aos jogadores no decorrer do ciclo semanal de 

preparação que antecede a competição, bem como reforçar a coesão e a 

concentração da equipa por forma a dotar os jogadores de todos os meios que 

os levem a alcançar o êxito na competição. 

Para além dos objectivos gerais acima referidos, Teodorescu (1984) 

sustenta que a reunião de preparação para a competição visa especificamente 

alcançar os seguintes objectivos: 
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(i) Compreender de uma forma precisa, a maneira como os 

jogadores deverão aplicar o plano estratégico-táctico previamente 

elaborado 

(ii) Precisar de forma conclusiva as diferentes missões tácticas a 

desempenhar dentro do plano estratégico-táctico da equipa 

(esquemas tácticos, combinações ofensivas, equilíbrios 

defensivos, etc.) 

(iii) Contribuir para ultrapassar um eventual excesso de ansiedade e 

para o estabelecimento no seio da equipa de um sentimento 

positivo, eliminando, neste sentido influências perturbadoras. 

(iv) Relembrar as particularidades do adversário, sem as sobrestimar 

nem as subestimar. 

(v) Estabelecer medidas e formas como os jogadores deverão 

actuar, no caso de conseguirem uma vantagem ou uma 

desvantagem sobre o adversário durante o jogo. 

(vi) Contribuir para estimular as componentes morais e volitivas. 

Também Lima (2000) considera que a reunião de preparação para a 

competição é um momento especial, em que os jogadores esperam que o 

treinador lhes dirija uma última mensagem, antes de entrarem em campo, 

acerca das tarefas individuais e colectivas que têm de realizar. 

Nesta reunião, o treinador deverá centrar a sua intervenção recordando 

o que demais essencial se treinou durante a semana, evitando cair num 

discurso exclusivamente de tipo "guerreiro" através de uma intervenção 

"agressiva" e "musculada", cuja subjectividade pouco contribuirá para ajudar os 

jogadores a resolverem os problemas que as situações de jogo lhes colocarão. 

Daí que Boloni (2001, p.12) refira que: "quando era jogador, os 

treinadores que tive só me diziam generalidades, "é preciso correr", "é preciso 

lutar", "queremos ganhar"', e isso não me ajudava em nada como futebolista. O 

jogador quer ouvir do treinador coisas precisas acerca da sua prestação no 

jogo, daí que me tenha habituado desde o início da minha carreira a tirar notas, 

porque na comunicação o importante é transmitir aos jogadores a verdade do 
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jogo, e no futebol actual acredito que às vezes é um detalhe sobre o jogo que 

nos pode levar a perder ou a ganhar uma competição". 

A reunião que antecede a entrada da equipa em competição, constitui 

também, o último momento da influência do treinador sobre os jogadores, antes 

da sua entrada em competição. Este momento permite-lhe impulsionar a 

equipa para o jogo, uma vez que iniciado o jogo, a sua influência é muito 

diminuta. 

Tal se deve ao facto do jogo de futebol se realizar num espaço de 

grandes dimensões e ser por vezes presenciado por milhares de espectadores, 

o que provoca grandes problemas na comunicação entre os treinadores e os 

jogadores. Daí que Boloni (2001, p.12) nos refira que "por exemplo, nos jogos 

realizados com o SL Benfica ou com o AC Milão, é muito difícil comunicar com 

os jogadores, pois estes encontram-se a cinquenta metros do banco e não me 

ouvem, com o barulho do público. Se a mensagem não foi devidamente 

apreendida ou se não conseguir passar logo a mensagem, às vezes através de 

um gesto, terei de guardá-la para o intervalo". 

Contrariamente ao que acontece nos outros jogos desportivos 

colectivos, no futebol não existem pedidos de tempos de desconto (time-out) ou 

substituições contínuas e ilimitadas, que são momentos que permitem ao 

treinador exercer a sua influência durante o jogo. 

Daí que, no entendimento de alguns treinadores as regras do futebol 

deveriam evoluir no sentido do que já acontece nos outros jogos desportivos 

colectivos, com a instituição de períodos de tempos de desconto (time-out), por 

forma a poder comunicar com os jogadores, já que por vezes estes entram 

pouco concentrados no jogo, e o treinador tem de esperar cerca de quarenta e 

cinco minutos pelo intervalo no sentido de poder interagir junto dos mesmos. 

Uma vez que, após o início do jogo, se torna muito difícil efectuar 

grandes modificações à forma como o mesmo decorre, as intervenções feitas 

pelo treinador na reunião que precede o jogo e no intervalo, tenham de ser 

cuidadosamente elaboradas para induzirem o efeito desejado nos jogadores e 

na equipa. 
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Daí que, alguns treinadores refiram que o difícil é ser-se treinador 

durante a semana, durante o ciclo de preparação da equipa, já que ao 

Domingo, no decorrer do jogo a intervenção do treinador é diminuta. 

Houlier e Crevoisier (1993) sustentam que o treinador poderá aumentar 

o seu poder de intervenção sobre o jogo, nomeando na equipa "jogadores-

estafetas" (um por sector). Estes deverão ser possuidores de uma boa cultura 

táctica, actuar numa faixa lateral do terreno e deverão ser capazes em função 

da evolução do resultado, por exemplo, de reorganizar o seu sector de jogo em 

função das indicações transmitidas pelo treinador. 

2.3.2. Condições de realização da reunião de preparação para a 
competição 

A realização da reunião de preparação para a competição pressupõe a 

existência de condições de envolvimento adequadas que permitam uma eficaz 

comunicação entre o treinador e os jogadores, nomeadamente quanto ao local, 

aos meios de apoio, aos participantes, à duração, à antecedência em relação à 

hora do início da competição até à interacção verbal dos jogadores. 

Local 

A reunião de preparação para a competição deverá ser levada a efeito 

num local apropriado, calmo e agradável (habitual no caso dos jogos em casa, 

e poder-se-á utilizar por exemplo a sala do hotel quando dos jogos fora), 

durante a qual os jogadores estejam isolados, sem se preocuparem com outras 

actividades (Castelo, 2000 a). 

Na nossa vivência na modalidade constatamos que as equipas 

profissionais efectuam as suas reuniões de preparação para a competição 

predominantemente numa sala de hotel no local de estágio onde habitualmente 

ficam instaladas, em contraposição com as equipas não profissionais que, 

devido essencialmente aos seus parcos recursos financeiros, efectuam as suas 
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reuniões predominantemente no balneário do campo de jogos onde a 

competição irá decorrer. 

No local de realização da reunião, os jogadores deverão estar colocados 

de tal forma que favoreça a difusão da mensagem do treinador, sentados 

próximos uns dos outros em arco de círculo, que permita uma boa visibilidade 

do quadro ou da maqueta do campo de jogo, devendo ser evitada a colocação 

de mesas entre o treinador e os jogadores, já que uma relação de proximidade 

contribui para uma melhor comunicação (Houlier e Crevoisier,1993), devendo o 

treinador posicionar-se de tal forma que possa ser visto e ouvido por todos os 

jogadores. 

Meios de apoio utilizados 

No decorrer da reunião de preparação para a competição, e no sentido 

de clarificar a orientação estratégico-táctica da equipa, recomenda-se a 

utilização de quadros ou maquetas do campo de jogo com peças móveis 

(Teodorescu,1984), para que seja possível uma fácil, clara e orientada 

representação mental dos elementos da equipa sobre a exposição do treinador 

(Castelo, 2000 a). 

Através do contacto que habitualmente estabelecemos com os 

treinadores da modalidade, constatamos que o quadro fixo, o flip-chart (meio 

didáctico visual, constituído por um conjunto de folhas de papel sobrepostas e 

de grande formato, assentes sobre um cavalete), o vídeo gravador e mais 

recentemente o computador e o data-show, com o recurso a programas 

informáticos, são outros dos meios utilizados pelos treinadores na reunião de 

preparação para a competição, no sentido de facilitarem a transmissão das 

suas mensagens aos jogadores. 

Verificamos, também, que muitos treinadores têm por hábito fixar na 

parede ou no quadro do balneário, maquetas do campo de jogo (em papel), 

onde habitualmente determinam as tarefas a desempenhar pelos jogadores no 

desenvolvimento dos esquemas tácticos (bolas paradas) ofensivos e 

defensivos. 
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Participantes 

No entendimento de Teodorescu (1984), na reunião de preparação para 

a competição, deverão participam os jogadores, o treinador, o médico, e o 

director responsável pelo futebol, onde a participação de outros directores só 

será aconselhável apenas quando estas assistam também aos treinos, 

acompanhem a equipa nas deslocações e tomem parte nas reuniões de 

preparação da equipa, indiferentemente do valor dos adversários e da 

importância do jogo. 

Para Castelo (2000a), a participação nestas reuniões deverá restringir-

se fundamentalmente os jogadores convocados e à equipa técnica (treinador 

principal e assistentes), onde a participação de outras pessoas para além 

destas (director do clube por exemplo) só será recomendável quando estas 

acompanham diariamente as diferentes actividades (treinos, reuniões, etc.) da 

equipa. 

Em muitos clubes o presidente gosta de estar presente na reunião de 

preparação para a competição, o que para muitos treinadores é um factor de 

interesse, de conforto e de motivação, bem como para a própria equipa, 

enquanto para outros se torna um factor de constrangimento, já que gostam de 

intervir apenas na presença dos jogadores. 

Quando o presidente ou o director do clube, por razões imperativas, tiver 

de usar da palavra deverá fazê-lo (em função do tema) logo no princípio da 

reunião (Castelo, 2000 a). 

Se o presidente do clube desejar intervir, deverá fazê-lo antes e nunca 

depois da intervenção do treinador, deste modo, não se correrá o risco de uma 

eventual frase mais a despropósito pronunciada pelo presidente poder 

influenciar negativamente os jogadores, já que após a sua intervenção o 

treinador terá sempre a possibilidade de desfazer os seus possíveis efeitos. 

A presença de outras pessoas, para além das referidas nestas reuniões 

(secretário técnico, médico, fisioterapeuta, técnico de equipamentos, etc.), ó 

um problema pessoal de cada treinador, devendo estabelecer com os 
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dirigentes dos clubes regras que definam a participação dos diferentes 

intervenientes nestas reuniões. 

Duração 

Por forma a que os jogadores se possam manter atentos às indicações 

transmitidas na reunião de preparação para a competição, é importante que 

esta não tenha uma duração muito prolongada, já que quanto maior for a sua 

duração, maior será a possibilidade dos jogadores dispersarem a sua atenção. 

A este propósito, Gomelski (1990) refere que, no início da sua carreira 

como treinador, as suas reuniões eram longas, com uma duração de cerca 60 

minutos, focando detalhadamente as acções de cada jogador e as de toda a 

equipa. Verificou que no final das mesmas aparecia o cansaço e os jogadores 

prestavam pouca atenção, o que o levou a concluir que estas reuniões tão 

longas não eram razoáveis, já que a reunião de preparação para a competição 

deverá ser breve, clara e precisa. 

Atendendo a alguma tensão nervosa que está subjacente nos momentos 

que antecedem a realização da competição, a duração da reunião deverá ser 

tanto menor, quanto mais próxima da competição esta se realizar. 

Embora Teodorescu (1984) refira que a reunião de preparação para a 

competição deverá ter uma duração de cerca de uma hora, Castelo (2000a) 

entende que esta não deverá demorar mais de quarenta e cinco minutos, 

sendo o tempo ideal trinta minutos. Houlier e Crevoisier (1993) sugerem que a 

referida reunião deverá ter uma duração de cerca de vinte minutos, havendo, 

no entanto, treinadores de alto nível que gastam apenas dez minutos na 

realização desta reunião. 

Da análise da literatura encontramos um conjunto de valores de 

referência provenientes de estudos sobre a duração da reunião de preparação 

para a competição (Quadro 4): 
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Quadro 4 - Valores de referência para a duração (em minutos) da reunião 
de preparação para a competição 

Data Autor Duração 
(minutos) 

1986 Nerin 30 
1991 Comas 15 
1993 Houlier e Crevoisier 20 
2000 Castelo 30 a 45 
2000 Lima 15 
2001 Cook 40 | 

Conforme se pode constatar, o Quadro 4 realça uma elevada amplitude 

(entre 15 e 45 minutos) sobre o tempo de duração da reunião. 

Em nosso entender, a reunião de preparação para a competição não 

deverá ser longa, mas breve, clara e concisa, já que os jogadores têm 

dificuldade em concentrar-se durante muito tempo. 

Convém, no entanto, fazer uma destrinça entre as metodologias 

utilizadas por equipas profissionais e não profissionais. 

As equipas profissionais por disporem de mais tempo no seu processo 

de treino, efectuam por vezes duas reuniões de preparação para a competição, 

como é o caso do AC Milan (referido por Houlier e Crevoisier, 1993): 

(i) Na véspera do jogo, uma primeira reunião com uma duração de cerca 

de vinte e cinco minutos, que consiste no visionamento de uma cassete 

vídeo sobre as características do jogo da equipa adversária, e os 

esquemas tácticos (situações de bola parada), 

(ii) No dia do jogo, uma segunda reunião com a duração de cerca de vinte 

minutos, dividida em duas partes, uma primeira referenciando os pontos 

fortes e os pontos fracos do adversário e uma segunda sobre a forma 
como a própria equipa irá jogar. 
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As equipas não profissionais realizam, geralmente, apenas uma reunião 

no dia do jogo, tendo uma duração variável entre os vinte e os quarenta 

minutos, e onde são realçados todos os aspectos relacionados com a própria 

equipa e com a equipa adversária. 

Também Nerin (1986) verificou que em alguns casos os treinadores 

fazem duas intervenções, uma no hotel, mais longa, e outra no balneário, mais 

curta, momentos antes da equipa entrar em campo. 

O mesmo autor constatou ainda que as reuniões de preparação para a 

competição têm uma duração maior, quando se tratam de jogos com equipas 

com um grau de dificuldade superior, quando comparadas com equipas de 

grau de dificuldade inferior. 

Antecedência em relação à hora do início do jogo 

Para Gomelski (1990), a reunião de preparação para a competição 

deverá decorrer duas ou três horas antes do jogo. Não deverá ser feita muito 

próximo do seu início já que é importante os jogadores interiorizarem o que 

lhes foi explicado, se tranquilizarem e se concentrarem no plano de jogo em 

que vão participar. 

No entender de Castelo (2000a), a reunião deverá decorrer no tempo 

que medeia entre as 24 e as 2 horas antes do começo do jogo, sendo esta 

amplitude dependente do grau de complexidade dos objectivos estabelecidos 

para esse jogo e da capacidade de concentração e de apreensão das 

diferentes missões tácticas a desempenhar pelos jogadores. 

Com base na análise da literatura encontramos um conjunto de valores 

de referência provenientes de estudos sobre o tempo de antecedência que 

medeia entre a realização da reunião de preparação para a competição e o 

início do jogo (Quadro 5): 
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Quadro 5 - Tempo (em horas) que medeia entre a realização da 
reunião de preparação para a competição e o início do jogo 

Data Autor Duração 

: ■ : : : : : : : :
 : : — 

(horas) 

1 1984 Teodorescu 24 

1988 Bauer e Uberle 3 a 5 

1990 Gomelski 2 a 3 

1993 Houlier e Crevoisier 3 a 5 

2000 Castelo 2 a 24 
2001 Cook 2 

Da análise do Quadro 5 podemos constatar uma elevada amplitude 

(entre 2 e 24 horas) relativamente ao tempo que medeia entre a realização da 

reunião e o início da competição. 

Como técnico da modalidade, o nosso entendimento sobre esta temática 

é coincidente com o de Cook (2001 ), que refere que a reunião deverá ser feita 

cerca de duas horas antes do jogo, quando os jogadores são muito receptivos 

para receber informações, já que feita muito próxima do início do jogo, a sua 

receptividade é menor devido à excitação e à tensão nervosas serem elevadas. 

No entanto, é necessário considerar que, no futebol actual, é cada vez 

maior a quantidade de informação a transmitir aos jogadores. Alguns 

treinadores no sentido de não sobrecarregarem os jogadores com demasiada 

informação e no intuito de manterem elevados os seus níveis de atenção e de 

concentração, realizam na véspera e no próprio dia do jogo por vezes duas e 

três reuniões (temáticas - adversário, própria equipa e esquemas tácticos) 

preparatórias para a competição. 

Também Houlier e Crevoisier (1993) referem que a reunião de 

preparação para a competição deverá ser feita na manhã ou na tarde que 

antecede o jogo, podendo ser repartida por duas ou três vezes, no sentido de 

transmitir a informação necessária ao desenvolvimento do jogo, havendo 

sempre o cuidado em evitar fazer subir muito alto a tensão dos jogadores. 
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Interacção verbal dos jogadores 

Está ainda enraizada a ideia junto de alguns treinadores que o dia do 

jogo é "o dia do treinador" e os dias da semana são "os dias dos jogadores", ou 

seja, no dia do jogo a comunicação é da inteira e exclusiva responsabilidade do 

treinador, não sendo permitida a interacção verbal dos jogadores, já que estes 

têm todos os dias da semana para comunicarem com o treinador. 

No entendimento de alguns treinadores (Castelo, 2000a; Gomelski, 

1990), é importante no decorrer da reunião de preparação para a competição 

que se conceda uma parte da mesma destinada à intervenção dos jogadores, 

para que possam manifestar as suas opiniões, precisando tarefas que 

suscitaram alguma dúvida, sugerindo propostas de ajustamentos ao sistema de 

jogo apresentando, ou introduzindo outros aspectos que tenham importância 

para o desenvolvimento do jogo. 

2.3.3. Organização e metodologia da reunião 

A reunião de preparação para a competição é um momento privilegiado 

na relação que o treinador estabelece com os jogadores, onde tudo deve ser 

minuciosamente preparado, evitando deixar alguma coisa ao acaso, no intuito 

da obter a melhor performance da equipa (Houlier e Crevoisier, 1993). 

O conhecimento dos diferentes factores que concorrem para a sua 

elaboração e para a sua realização poderão ser determinantes para que o 

treinador possa ser eficaz no momento da sua intervenção. 

Assim como há uma estratégia de preparação para o jogo (o 

denominado plano de jogo), deverá haver uma estratégia própria da 

comunicação do treinador na sua intervenção no decorrer da reunião de 

preparação para a competição. 

De acordo com Nerin (1986), poder-se-ão considerar dois aspectos 

essenciais na preparação da intervenção do treinador: 
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(i) O aspecto formal - que se reporta às variáveis objectivas da 
competição, como o contexto do jogo, o valor do adversário, o 
plano de jogo da própria equipa ou os esquemas tácticos, que 
determinam o conteúdo da intervenção estratégico-táctica do 
treinador. 

(ii) O aspecto informal - que se refere às variáveis mais subjectivas e 
que estão associadas à dimensão psicológica da equipa, 
relacionando-se à forma como o treinador irá estimular 
mentalmente os seus jogadores a partir do conhecimento que 
possui do estado psicológico (mais tensos ou mais confiantes) e da 
motivação dos seus jogadores . 

O mesma autor refere, ainda, que o conteúdo do discurso do treinador 
se apresenta como um elemento fundamental na estratégia do discurso. Assim, 
quanto ao conteúdo encontramos habitualmente três tipos de discursos: 

O discurso estratégico-táctico - Os aspectos estratégico-tácticos 
constituem a essência do discurso. Mais do que o resultado, é a 
maneira de jogar que importa, e não mobilizar os recursos afectivos 
dos jogadores. Este discurso tem uma dimensão essencialmente 
cognitiva. 
O discurso psicológico e ou motivacional - A essência do discurso é 
dar confiança e segurança aos jogadores que geralmente se 
encontram stressados pela importância do resultado e em estado de 
pressão intensa. O objectivo deste tipo de discurso é diminuir o stresse 
dos jogadores, mantendo-os no entanto num estado de tensão ideal 
para a obtensão de uma boa performance. 
O discurso estratégico-táctico e psicológico - Há um conjunto de 
treinadores que são contra a dicotomia entre um discurso de natureza 
estratégico-táctica e de natureza psicológico/motivacional, já que os 
jogadores necessitam de saber como fazer as acções de jogo, mas 

sempre associadas às qualidades de agressividade de empenhamento 
e de vontade que devem presidir à realização do jogo de futebol. 
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No entendimento de alguns treinadores (Boloni, 2002; Cunha, 1998), o 

conteúdo do discurso, na reunião de preparação para a competição, requer 

uma preparação por escrito daquilo que pretendem transmitir, já que as 

anotações ajudam a organizar o pensamento e a sintetizar os aspectos mais 

importantes a comunicar aos jogadores (Preto, 2001 ). 

Na organização dos aspectos mais importantes a comunicar aos 

jogadores, há um conjunto de factores do envolvimento socio-desportivos que 

exercem uma real influência na intervenção do treinador entre as quais se 

destacam (Nerin, 1986): 

- O local de realização do jogo - existe um discurso diferente se a equipa 

joga em casa ou fora. A título de exemplo, quando a equipa joga em 

casa é habitual os treinadores referiram "vamos atacar logo no início do 

jogo e aproveitar o apoio do nosso público", e quando joga fora referem 

"preocupem-se apenas em jogar, não respondam às provocações do 

público". 

- A qualidade da equipa adversária - os seus pontos fortes e os seus 

pontos fracos, se é considerada uma equipa teoricamente mais forte ou 

mais fraca, se os jogos são realizados entre equipas "vizinhas" e cuja 

rivalidade poderá ser transmitida do exterior (dirigentes, associados, 

órgãos de comunicação social) para o interior da equipa, podendo 

afectá-la negativamente. A caracterização da equipa adversária é um 

aspecto comum, citado pela maioria dos treinadores como sendo 

susceptível de modificar o teor do conteúdo da sua intervenção. 

- As expectativas e os julgamentos dos dirigentes sobre a equipa -

quando os dirigentes fazem comentários negativos sobre os jogadores 

da própria equipa é usual os treinadores referirem "vocês sabem que 

eles acham que vocês são uma nulidade, vamos demonstrar-lhes o 

vosso valor". 

- A imprensa desportiva - é para um grande número de treinadores um 

factor chave e que é muito explorado ao nível da sua intervenção, 

fundamentalmente quando surgem críticas negativas sobre os jogadores 
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ou a equipa no sentido de lhes provocar uma grande estimulação ou 

superação. 

A intervenção antes do jogo, por si só, não é suficiente para preparar a 

equipa a nível mental para a competição. Esta preparação mental deverá ser o 

resultado de todo um trabalho prévio desenvolvido anteriormente durante o 

ciclo de preparação semanal que antecede a competição (Nerin, 1986). 

Assim, os conteúdos a apresentar aos jogadores deverão estar em 

consonância com as soluções preparadas e treinadas durante o ciclo de 

preparação semanal que antecede a competição. Deve haver uma congruência 

entre aquilo que as equipas treinam e aquilo que jogam (Pinto e Garganta, 

1989). Pois, o jogo representa um elevado número de situações em que não é 

uma explicação teórica que coloca os jogadores a jogar com eficácia (Lima, 

2001). 

De acordo com Lima (2001 ), todas as situações possíveis de acontecer 

no jogo devem ser trabalhadas e repetidas nos treinos, para evitar que os 

jogadores sejam surpreendidos por uma táctica do adversário e argumentarem 

não saber o que fazer. 

Daí que Comas (1991b) refira que o mais importante é "o trabalho de 

casa" realizado na semana que antecede a competição, particularizando a 

forma como a equipa deverá actuar e dando informações aos jogadores acerca 

das particularidades da equipa adversária, por forma a que possam antecipar a 

possibilidade de qualquer surpresa. 

É habitual ouvir nos balneários o treinador traçar uma estratégia para 

determinado jogo e, dentro do campo, os jogadores fazerem algo de muito 

diferente do que lhes foi indicado (Leal e Quintas, 2001). Se a equipa não 

realiza exercícios específicos que permitam uma identidade contida no modelo 

de jogo do treinador, é natural que a sua prestação táctica e dos seus 

jogadores não corresponda ao pretendido pelo treinador. A equipa e os seus 

jogadores jogam à imagem e semelhança daquilo que treinam. 

Em nosso entender, a competição deverá ser o reflexo das acções 

efectuadas no decorrer das sessões de treino. 
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Aquilo que se transmite aos jogadores, no processo de preparação, tem 

de existir no jogo e tem de ser identificado na competição, já que os jogadores 

dificilmente acreditarão num treinador que ensina aspectos que nada têm a ver 

com o jogo e treina sem relacionar as suas propostas com as realidades da 

competição (Lima,2000). 

Assim, na reunião de preparação para a competição, o treinador deverá 

focar a sua intervenção relembrando aspectos que foram treinados no ciclo de 

preparação e que possam ajudar os jogadores a resolver os problemas na 

competição. 

Esta ideia vem ao encontro com os resultados verificados num recente 

estudo efectuado por Lázaro e Oliveira (2002), com 104 jogadores de futebol 

da 1a liga portuguesa, acerca dos seus comportamentos pré-competitivos, onde 

estes referiam: 

- Gostar de ser relembrados das estratégias para os jogos pelo 

treinador; 

- Achar ser importante possuir planos detalhados para os jogos; 

- Ser necessário ter um plano de prova alternativo, no caso dos jogos 

estarem a correr mal. 

Embora a dominância das informações a transmitir aos jogadores, na 

reunião de preparação para a competição, devam já ser do seu conhecimento, 

não serão de excluir a utilização de outras soluções que sejam do 

conhecimento dos jogadores e que já tenham sido postas em prática em jogos 

anteriores. 

Para Castelo (2000a), esta reunião não substitui as falhas de preparação 

da equipa, quer no plano qualitativo, quer no plano quantitativo. 

Ainda para o mesmo autor, o princípio específico da reunião de 

preparação para a competição deve basear-se nas informações que reforcem a 

estabilidade psíquica dos jogadores e da equipa, suprimindo simultaneamente, 

todas as informações e experiências que tornem os jogadores inseguros. 
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Direcção e metodologia da reunião 

A direcção, e a metodologia da reunião de preparação para a 

competição são da inteira responsabilidade do treinador principal (Castelo, 

2000a). A sua intervenção incidirá sobre os planos estratégico-tácticos, 

técnicos, energético-funcionais e psicológicos, podendo ser coadjuvado pelos 

seus treinadores-assistentes na exposição de alguns elementos específicos, 

principalmente os relacionados com os esquemas tácticos e com a 

caracterização da equipa adversária. 

A reunião deve obedecer a um plano idêntico e regular, mesmo quando 

se pretende por vezes criar um efeito de surpresa que favoreça o estado de 

alerta dos jogadores (Houlier e Crevoisier, 1993). 

A reunião de preparação para a competição deverá incidir 

fundamentalmente nas vertentes estratégico-tácica, organizativa e psicológica 

centrando-se basicamente nos seguintes temas (adaptado de Castelo, 2000a e 

de Teodorescu, 1984): 

(i) Contexto do jogo - Importância do jogo dentro do contexto 

competitivo em que a equipa está inserida e os reflexos que terá em 

função dos diferentes resultados possíveis do jogo (vitória, empate, 

derrota). Circunstâncias em que se vai desenrolar a competição: 

condições climatéricas, dimensões, estado do terreno e 

comportamento do público. 

(ii) Caracterização da equipa adversária - prestando informações de 

uma forma sucinta acerca da equipa adversária, focando as 

particularidades positivas e negativas no plano individual e colectivo, 

apresentando o modo como pressupõe que actuará, evidenciando: 

- O sistema de jogo pelo qual a equipa adversária optará, os 

diferentes jogadores (prováveis) e as suas respectivas posições 

dentro do dispositivo táctico estabelecido. 

O método de jogo mais utilizado quer no plano ofensivo, quer no 

plano defensivo. 
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- A forma como se processa a transição ataque-defesa e defesa-

ataque. 

- A execução dos esquemas tácticos (livres, pontapés de canto, 

lançamentos de linha lateral, etc.). 

- O comportamento disciplinar da equipa, consequentemente as 

relações disciplinares que estabelecem com os adversários, com 

o árbitro, etc. 

- Ter em consideração a forma como se processa a abordagem da 

equipa adversária, de modo a não deixar transparecer para os 

jogadores que esta é imbatível, deixando sempre a ideia que se 

desempenharem correctamente as suas tarefas e cumprirem o 

plano de jogo da equipa nada terão a temer pois terão muitas 

possibilidades de vencer (Cook, 2001). 

- Para terminar o treinador deverá reforçar em três ou quatro frases 

as principais características da equipa adversária. 

Plano estratégico-táctico concebido para a equipa - Precisar 

informações sobre: 

- O sistema táctico a utilizar. 

- A constituição da equipa (jogadores que irão iniciar o jogo, os que 

irão ficar como suplentes e os que eventualmente não tomarão 

parte no jogo). 

- Distribuição das missões tácticas (tarefas e funções a executar) 

gerais e específicas. 

- A organização do método de jogo ofensivo e defensivo, 

referenciando a forma de execução das transições defesa-ataque 

e ataque-defesa. 

- A execução dos esquemas tácticos defensivos e ofensivos (forma 

e jogadores que irão proceder à sua execução). 
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(iv) Comparar as duas equipas - Comparando no plano teórico as 
probabilidades de uma relação favorável ou não, fazendo sempre 
apelo para valores como as qualidades da própria equipa, o respeito 
pelo valor da equipa adversária, de forma a evitar os excessos de 
confiança, as lacunas a explorar e os pontos fortes do adversário. 
O treinador não deverá colocar uma grande pressão sobre a 
necessidade imperiosa de ganhar, por forma a não elevar em 
demasia o estado de ansiedade dos jogadores, por forma a que 
estes possam conservar uma boa lucidez na resolução dos 
problemas que lhe irão ser colocadas nas situações de jogo. 

Na comparação entre as duas equipas em confronto, o treinador 
deverá ainda fazer uma breve previsão de diferentes hipóteses do 
comportamento da equipa adversária perante um quadro situacional 
vantajoso, ou desvantajoso e informando como a equipa deverá 
actuar para contrariar essas modificações. 

(v) Caracterização da equipa de arbitragem - Dando uma maior ênfase 
à actuação do árbitro principal, referenciando a forma pessoal como 
interpreta as leis do jogo, as suas reacções face às situações de 
indisciplina por parte dos jogadores, os seus hábitos no julgamento 
das situações mais vantajosas do jogo ( exemplo: grande penalidade, 
lei da vantagem, etc.), assim como outros factores que o treinador 
ache pertinentes informar. 

(vi) Auscultar os jogadores sobre as missões tácticas a desenvolver - o 
treinador deve dar a palavra aos jogadores para efectuarem 
precisões sobre as missões tácticas a desenvolver (tendo neste 
sentido, oportunidade de testar a eficácia da sua comunicação) e 
para apresentarem sugestões sobre aspectos particulares das 
diversas acções de jogo a efectuar. 
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(vii) Relembrar as atitudes estratégico-tácticas fundamentais e os 

aspectos volitivos - O treinador deverá terminar a sua intervenção 

insistindo sobre as atitudes estratégico-tácticas consideradas críticas 

para fazer face à equipa adversária, mobilizando fortemente a 

vontade dos jogadores, a sua combatividade, disciplina e 

organização, fazendo prevalecer o optimismo e a crença na obtenção 

de um resultado consentâneo com os objectivos pretendidos. 

Este último aspecto deverá ser relembrado pelo treinador através de 

frases sucintas, claras audíveis e enérgicas, momentos antes da 

equipa entrar para o terreno de jogo. 

Verifica-se, em muitas equipas, que o momento em que o treinador 

faz um maior apelo para as capacidades volitivas, é logo após a 

equipa vir do "aquecimento", e momentos antes da equipa entrar no 

terreno de jogo, através de um ritual (abraçados, mãos dadas, mãos 

sobre a bola, etc.), que geralmente envolve a participação de todos 

os elementos da equipa (jogadores, equipa técnica, corpo clínico, 

directores), a que se segue um "grito de união" dito em uníssono por 

todos, após o qual se processa a entrada da equipa no terreno de 

jogo. 

Pela sua actualidade, achamos ter todo o interesse referir a metodologia 

seguida por Boloni (2002), treinador do Sporting Clube de Portugal 

(2001/2002), na reunião de preparação da equipa para a competição, incidindo 

a sua intervenção fundamentalmente nos seguintes aspectos: 

Constituição da equipa e sistema de jogo a utilizar 

Objectivos gerais para o jogo 

Características colectivas e individuais da equipa adversária 

Objectivos defensivos da equipa 

Objectivos ofensivos da equipa 

Esquemas tácticos ofensivos (livres, cantos, pénaltis, quem marca e 

forma de execução) 
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Esquemas tácticos defensivos (livres e cantos, posicionamento e 

quem faz as marcações) 

Tarefas individuais a desempenhar pelos jogadores (solicitação feita 

apenas em alguns jogos) 

Síntese dos comportamentos críticos (mais importantes) a 

desenvolver pela equipa no jogo. 

Actualmente, algumas equipas de topo, não se confinam à realização de 

uma só reunião de preparação para a competição. Nestas equipas, é habitual 

dividir a reunião em duas ou três sessões (Houlier e Crevoisier, 1993) de curta 

duração (15 a 20 minutos), tratando cada uma delas temas específicos (equipa 

adversária, plano estratégico-táctico da equipa, esquemas tácticos), de modo a 

que a informação seja tratada de uma forma repartida, por forma a não 

sobrecarregar os jogadores com demasiada informação apenas numa sessão. 

Em termos metodológicos, há também treinadores que fazem reuniões 

colectivas com toda a equipa e posteriormente efectuam reuniões parcelares 

por sectores (defensores, médios, médios e atacantes, etc,.), ou individuais 

com os jogadores. Estes segmentos de comunicação (Nerin, 1986) devem-se, 

no entender de alguns treinadores, à necessidade de particularizar as missões 

tácticas específicas para determinado sector ou jogador e sem grande 

relevância para a globalidade da equipa, e pretendem também facilitar a 

interacção verbal entre os jogadores e o treinador. 

Embora o conteúdo da comunicação do treinador na reunião de 

preparação para a competição incida dominantemente sobre os planos 

estratégico-táctico e psicológico, a importância do jogo e a disposição 

psicológica da equipa no momento são as variáveis susceptíveis de influenciar 

a metodologia da reunião, pela atribuição de uma maior incidência à 

componente cognitiva ou à componente afectiva na comunicação do treinador. 

Será importante referir, ainda, que, na intervenção do treinador actual, 

não basta dizer "vamos!, temos que correr!", "vamos!, temos que ganhar!", 

"vocês são melhores que eles!", etc. É um tipo de discurso subjectivo, obsoleto 

e ultrapassado. Os jogadores necessitam cada vez mais que os treinadores 
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lhes transmitam informações que os ajudem a resolver as acções de jogo, 

através de um discurso que faça apelo à inteligência, à reflexão e à sua 

responsabilização. 

Em suma, podemos concretizar que a reunião de preparação para a 

competição deverá ser curta, dinâmica, possuir ideias-força que sensibilizem os 

jogadores, devendo englobar aspectos organizativos, estratégico-tácticos e 

psicológicos em relação às duas equipas em confronto, visando a obtenção da 

melhor performance da equipa. 
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3.1. Objectivos 

O presnte estudo tem como principal objectivo caracterizar os conteúdos 

transmitidos pelos treinadores aos jogadores na reunião de preparação da 

equipa para a competição no futebol, no escalão de seniores masculinos. 

Para a concretização deste propósito, procuramos alcançar os seguintes 

objectivos parciais: 

(I) Caracterizar as condições de realização da reunião de preparação 

para a competição. 

(II) Verificar se existem diferenças significativas entre os conteúdos 

transmitidos aos jogadores entre os treinadores da 1a liga e os da 

2a divisão B. 

(III) Verificar se há congruência entre as ideias pré-interactivas e as 

ideias interactivas dos treinadores. 

3.2. Hipóteses 

Para a concretização deste estudo, foram formuladas as seguintes 

hipóteses: 

• Hipótese 1 - Os conteúdos dominantes transmitidos pelos treinadores de 

futebol incidem fundamentalmente sobre as componentes estratégico-

táctica e psicológica. 

• Hipótese 2 - Os treinadores de futebol da 1 a liga, transmitem um maior 

número de conteúdos de instrução do que os treinadores da 2a divisão B. 

• Hipótese 3 - Os treinadores da 1 a liga atribuem uma maior importância aos 

conteúdos estratégico-tácticos em relação aos conteúdos psicológicos, 

comparativamente com os treinadores da 2a divisão-B 

• Hipótese 4 - Há congruência entre o que o treinador pensa, antes da 

reunião, e aquilo que ele transmite durante a reunião de preparação para a 

competição. 
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• Hipótese 5 - A importância atribuída às reuniões de preparação para a 

competição pelos treinadores da 1 a liga é superior à revelada pelos 

treinadores da 2a divisão-B. 
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4.1. Amostra 

A amostra foi constituída por doze treinadores de futebol, sendo seis da 

1 a liga (profissional) e seis da 2a divisão B, englobando as zonas Norte, Centro 

e Sul, pertencentes a equipas do escalão de seniores masculinos, que 

disputam os lugares do terço superior das tabelas classificativas dos 

campeonatos nacionais de futebol das respectivas divisões, na época 

desportiva 2001/2002. 

As características essenciais da amostra são as constantes no Quadro 

6. 

Quadro 6 - Distribuição da amostra do número de treinadores de futebol (n=12) 
pelos campeonatos nacionais de futebol da 1a liga e da 2a divisão-B, 
média±desvio padrão, da idade e do número de anos como treinador e como 
treinador principal 

Variáveis Número Idade 

N° Anos I N° Anos 

Treinador l Tr. Principal 

1 a Liga 

2a Divisão-B 

6 

6 

49.0 ±5.4 

42.5 ± 3.7 

19.0 ±5.9 

12.0 ±6.0 

14.5 ±6.9 

7.6 ±4.9 

TOTAL / MÉDIA 12 45.8 ±5.7 15.8 ±7.0 11.1 ±6.9 

(*) Do total dos treinadores inquiridos 58% são licenciados e 25% possuem o 12° ano de Escolaridade. 
Como habilitações profissionais, 75% possuem o IV nível e 25% o III ntvel do Curso de treinadores de futebol 

A nossa opção por treinadores das equipas que no momento da 

realização da competição se encontravam classificados no terço superior das 

respectivas tabelas classificativas, deveu-se ao facto de serem treinadores que 

possuíam os objectivos comuns de vencerem os campeonatos onde estavam 

inseridos, e ou ascenderem à divisão superior, ou ainda de se qualificarem 

para a disputa de uma competição europeia de clubes. 
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4.2. Metodologia 

Em termos metodológicos procedemos inicialmente à realização de uma 

entrevista com cada um dos treinadores, antes da realização da reunião de 

preparação da equipa para a competição. 

Simultaneamente, procedemos à gravação áudio do conteúdo da 

referida reunião, com cada um dos treinadores, com o intuito de verificar se 

existe uma congruência entre as decisões pré-interactivas e as decisões 

interactivas dos treinadores. 

As entrevistas e a gravação das reuniões de preparação para a 

competição foram realizadas nos seguintes jogos dos campeonatos nacionais 

de futebol da 1a Liga (Quadro 7) e da 2a divisão B (Quadro 8): 

Quadro 7 - Jogos do campeonato nacional de futebol da 1a Liga antes dos quais foram 
realizadas as entrevistas e a gravação das reuniões de preparação para a competição 

Campeonato Nacior 

Data 

ia! de Futebol da 1a Liga 

28 / Dezembro / 2001 SC Braga > 
— _ — | 
: Paços de Ferreira 

23 / Fevereiro / 2002 Gil Vicente x Marítimo 

24 / Fevereiro / 2002 FC Alverca x Benfica 

11 / Março / 2002 V. Guimarães x Marítimo 

07 / Abril / 2002 Gil Vicente x Belenenses 

27/Abril/2002 FC Porto x Santa Clara 
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Quadro 8 - Jogos do campeonato nacional de futebol da 2a divisão-B antes dos quais 
foram realizadas as entrevistas e a gravação das reuniões de preparação para a 
competição 

I . ^ _ _ — _ _ 
Campeonato Nacional de Futebol da 2a Divisão B 

Jogo Data Jogo Jogo 

25 / Novembro / 2001 Leixões SC x Canelas-Gaia 

16 /Dezembro/ 2001 Caçadores Taipas x Paredes SC 

22 / Dezembro / 2001 FC Porto B x Canelas-Gaia 

27 / Janeiro / 2002 Padernense x Barreirense 

03 / Fevereiro / 2002 Amora FC x União da Madeira 

17/Fevereiro/2002 Feirense x Sanjoanense 
= — - — = = _ = ™ ^ _ _ 

Os treinadores ao serem contactados para colaborarem no nosso estudo 

foram informados através de um documento escrito (Anexo 1) dos objectivos 

da nossa investigação e de toda a metodologia a seguir. 

Consoante a nossa sugestão, no final da recolha dos dados enviamos 

por escrito (Anexo 2) aos treinadores um exemplar de cada uma das 

comunicações supracitadas (entrevista e reunião), no sentido que a análise e a 

reflexão das mesmas pudessem de algum modo contribuir para um 

refinamento das suas intervenções junto das suas equipas. 

Os dados recolhidos são anónimos, consoante o acordo estabelecido 

com os entrevistados. 

Para efeito do tratamento dos dados e no sentido de mantermos o 

anonimato das comunicações, procedemos à codificação dos treinadores, 

sendo-lhe atribuída uma numeração de um a doze (T-1 a T-6 são da 2a divisão-

B e T-7 a T-12 são da 1 a liga). 
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Dada a pertinência das suas declarações, no decurso do trabalho foram 

feitas referências anónimas às citações de alguns treinadores em que será 

garantida a sua confidencialidade. 

Para a análise de conteúdo das entrevistas e das reuniões de 

preparação para a competição, recorremos ao programa de análise de dados 

qualitativos NUDIST (Richards e Richards, 1993), através da criação de um 

instrumento de observação das intervenções dos treinadores (Anexo 4), 

sugerido através do SAPCI (Systematic Analysis of Pedagogical Content 

Interventions, Gilbert et al. 1999), e adaptado à especificidade do futebol. 

4.2.1. A Entrevista 

Procedemos à gravação áudio de uma entrevista efectuada com cada 

um dos treinadores no sentido de ficarmos na posse das decisões pré-

interactivas ou de planeamento dos treinadores intervenientes. 

Segundo Januário (1992), os pensamentos e decisões pré-interactivas 

representam os constructos prévios dos treinadores à intervenção pedagógica, 

por isso a designação de decisões de planeamento 

Ainda para o mesmo autor, as decisões pré-interactivas ou de 

planeamento contribuem para a redução da ansiedade e da incerteza, 

permitem uma estruturação e uma visualização prévia da intervenção, 

reduzindo a sua aleatoriedade e tentando prever os limites provocados pelos 

factores de contigência, e, principalmente, ligam o pensamento à acção. 

Assim sendo, muitos dos comportamentos dos treinadores tidos no 

decorrer da reunião dé preparação para a competição deveriam de ser 

perspectivados, de acordo com o seu plano de intervenção. 

A investigação sobre os processos de pensamento de professores e 

treinadores tem utilizado e aperfeiçoado métodos empregues na psicologia 

cognitiva e clínica, por forma a melhor compreender as dimensões mais 

abstractas do comportamento humano. 
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No nosso estudo utilizamos a técnica da entrevista, que Grawitz (1984) 

define como um procedimento de investigação que utiliza um processo de 

comunicação verbal para recolher informações em relação a um tema pre

determinado. 

Algumas técnicas especializadas de entrevistas têm sido utilizadas em 

estudos semelhantes ao nosso (Januário, 1992; Richheimer e Rodrigues, 2001). 

No presente estudo utilizamos o método process tracing ou protocol 

analysis, sugerido por Calderhead (1984), que consiste num procedimento 

usado para identificar o pensamento dos treinadores na fase pré-interactiva, 

onde se solicita aos treinadores para verbalizarem os pensamentos 

respeitantes ao planeamento da sua intervenção. 

Realizamos uma entrevista estruturada, onde todos os treinadores foram 

solicitados às mesmas perguntas e pela mesma ordem. 

As entrevistas foram efectuadas aos treinadores principais das equipas, 

que, segundo Goetz e LeCompte (1984), poderão ser considerados 

informadores privilegiados (key informants), por serem pessoas que possuem 

um conhecimento e um estatuto especial e que poderão estar disponíveis para 

partilhar os seus conhecimentos e capacidades ao investigador. 

A entrevista é constituída por uma primeira parte onde se pretende 

identificar as características do treinador que podem exercer influência na 

condução do processo de treino, tais como a formação académica e 

profissional, a idade e a experiência profissional. 

A segunda parte da entrevista refere-se às perguntas específicas sobre 

a caracterização da reunião de preparação para a competição, tomando como 

referência os protocolos aplicados nos estudos efectuados por Januário (1992), 

e por Richheimer e Rodrigues (2001). O guião da entrevista contemplou as 

seguintes questões: 

1. Em que local realiza habitualmente a reunião de preparação para o jogo 

com os jogadores? 

2. Quem é que geralmente participa nesta reunião? 

3. Qual o tempo de duração média da referida reunião? 
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4. Com que tempo de antecedência em relação à hora de início do jogo 

efectua esta reunião? 

5. Que importância dá ao uso de maquetas do campo de jogo (móveis ou 

fixas), ou outros meios de apoio (posters, vídeo), no sentido de facilitar a 

sua intervenção junto dos atletas? 

6. Esta semana, quais foram as suas principais preocupações no decorrer 

dos treinos? 

7. Em termos globais, como é que vai estruturar a comunicação das suas 

ideias junto dos atletas? 

8. Quais são os objectivos da sua equipa para este jogo? 

9. Quais são os aspectos que julga serem particularmente importantes 

(críticos) transmitir aos atletas para que estes tenham um bom 

rendimento desportivo neste jogo? 

10. Que importância atribui à intervenção verbal dos atletas nestas 

reuniões? 

As perguntas 1,2,3,4 e 5 servem para caracterizar as condições de 

realização da reunião de preparação para a competição (local, intervenientes, 

duração, meios utilizados). 

As perguntas 6, 8 e 9 têm como finalidade confrontar as ideias do 

treinador antes da reunião e as ideias transmitidas aos jogadores durante a 

realização da reunião de preparação para a competição. 

A pergunta 7 tem por objectivo verificar como é que o treinador planifica 

e gere a organização dos conteúdos a ministrar na reunião de preparação para 

a competição e verificar se há uma congruência entre o seu planeamento e a 

sua realização. 

A pergunta 10 serve para verificar na óptica do treinador qual a 

importância que assumem as intervenções verbais dos jogadores no decurso 

da reunião de preparações para a competição. 

Após a realização das entrevistas procedeu-se à sua audição e 

transcrição para protocolo escrito para posterior tratamento. Recorremos ao 
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método de análise de conteúdo que, segundo Bardin (1977), possibilita a 

inferência sobre as condições de produção das comunicações a partir de 

indicadores quantitativos ou não. 

No intuito de podermos ficar na posse dos dados operacionais, 

procedemos ao método de análise de conteúdo, através de processos de 

redução gradual do nível de abrangência, através da categorização descritiva 

dos conteúdos das mensagens, utilizando para o efeito o programa de análise 

de dados qualitativos NUDIST (Richards e Richards, 1993). 

Foi nossa intenção procurar ficar na posse dos dados referentes às 

decisões pré-interactivas dos treinadores, para podermos posteriormente 

confrontá-los com as decisões interactivas dos mesmos, tomadas no decorrer 

da reunião de preparação para a competição. 

As entrevistas foram categorizadas pela codificação das transcrições, 

através da delimitação das unidades de informação (é uma frase ou um 

conjunto de frases com um significado e com um objectivo comum), utilizando o 

critério semântico e agrupadas segundo categorias relevantes dos conteúdos 

das decisões pré-interactivas. 

Para a análise das entrevistas utilizamos o seguinte protocolo de 

codificação: 

1. Identificação do Treinador 

1.1 Identificação 

1.1.1 Nome 

1.1.2 Idade 

1.2 Experiência profissional 

1.2.1 Número de anos como treinador 

1.2.2 Número de anos como treinador principal 
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1.3 Habilitações académicas 

1.3.1 4o ano 

1.3.2 6o ano 

1.3.3 9o ano 

1.3.4 12° ano 

1.3.5 Bacharelato 

1.3.6 Licenciatura 

1.3.7 Mestrado 

1.3.8 Doutoramento 

1.4 Habilitação profissionais 

1.4.1 Curso treinador I nível 

1.4.2 Curso treinador II nível 

1.4.3 Curso treinador III nível 

1.4.4 Curso treinador IV nível 

1.5 Divisão 

1.5.1. 1a Liga 

1.5.2. 2a Divisão B 

2. Caracterização da reunião 

2.1 Local 

2.1.1 Balneário 

2.1.2 Sala de hotel 

2.2 Participantes 

2.2.1 Jogadores e Equipa Técnica 

2.2.2 Joadores, Equipa Técnica e Directores 
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2.3 Duração 

2.3.1 Até 10 minutos 

2.3.2 De 10 a 20 minutos 

2.3.3 De 20 a 30 minutos 

2.3.4 De 30 a 45 minutos 

2.3.5 De 45 a 60 minutos 

2.3.6 De 60 a 90 minutos 

2.4 Antecedência da hora do jogo 

2.4.1 1 hora 

2.4.2 1 hora e 30 

2.4.3 2 horas 

2.4.4 4 horas 

2.5 Meios utilizados 

2.5.1 Flip-chart 

2.5.2 Quadro tradicional e caneta 

2.5.3 Quadro magnético 

2.5.4 Maquetas do campo de jogo 

2.5.5 Video-gravador 

2.5.6 Computador e data-show 

2.5.7 Não utiliza 

3. Interacção verbal dos jogadores 

3.1 Muito Importante 

3.2 Medianamente Importante 

3.3 Pouco Importante 

4. Objectivos pretendidos 

5. Conteúdos dos treinos 

6. Planeamento /organização 
7. Aspectos críticos 
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4.2.2. A Reunião de Preparação para a Competição 

Com a prévia autorização dos treinadores e dos dirigentes das equipas, 

procedemos à gravação áudio de todo o discurso ocorrido na reunião de 

preparação para a competição realizada entre os treinadores e os jogadores 

das equipas, com o intuito de podermos ficar na posse das decisões 

interactivas dos treinadores intervenientes. 

As decisões interactivas referem-se aos pensamentos e às tomadas de 

decisão dos treinadores durante o processo de interacção com os jogadores. 

Segundo Clark e Peterson (1986, cit. por Januário, 1992), as decisões 

interactivas representam os processos decisionals, ou seja os dados de 

processamento da informação {input), as alternativas e as deliberações 

tomadas durante a reunião para posterior implementação no decorrer das 

acções de jogo. 

A gravação áudio da reunião de preparação para a competição foi 

efectuada pelo treinador principal ou por um dos treinadores assistentes, que 

eram portadores de um microgravador áudio colocado num local oculto (dentro 

de um bolso) por forma a não exercer qualquer tipo de constrangimento nas 

intervenções dos treinadores principais ou dos jogadores das equipas. 

O sistema de registo foi aplicado à totalidade do tempo de duração da 

reunião. 

Após a realização de cada reunião, procedeu-se à sua audição e 

transcrição para protocolo escrito, para posterior tratamento. 

Recorremos ao método de análise de conteúdo, para analisar as 

intervenções dos treinadores no decorrer da reunião de preparação para a 

competição, através da sua delimitação em unidades de informação, utilizando 

o critério semântico das mesmas, tendo sido utilizado no seu tratamento o 

programa de análise de dados qualitativos NUDIST (Richards e Richards, 

1993). 

No nosso estudo, utilizamos o protocolo para a análise das intervenções 

pedagógicas substantivas dos treinadores sugeridas pelo SAPCI (Systematic 
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Analysis of Pedagogical Content Interventions, Gilbert et al. 1999). Este 

instrumento foi construído para a modalidade de hóque; rio gelo, tendo como 

referências conceptuais o constructo do conhecimento pedagógico do conteúdo 

apresentado por Shulman (1986) e o modelo das estruturas do conhecimento 

para a instrução no desporto desenvolvido por Vickers (1990), que procede ao 

relacionamento da matéria de um desporto com métodos de ensino ou treino. 

O SAPCI (Gilbert et ai.1999) permite a recolha de dados em quatro 

componentes de observação: 

- " O Quê " - refere qual é o conteúdo da intervenção 

- " Quando" - refere quando é que a intervenção é transmitida 

- " Como " - refere como é transmitida a intervenção 

- " Quem " - refere quem é o receptor da intervenção 

Atendendo à especificidade do nosso estudo (reunião de preparação 

para a competição), não consideramos a componente "Quando", em virtude 

dos jogadores nunca se encontrarem em acção (estão sentados e inactivos). 

Para um melhor refinamento do protocolo de observação, foram 

realizadas algumas adaptações, dentro do contexto específico em que 

pretendíamos desenvolver a nossa observação (reunião de preparação para a 

competição) recorrendo ao SAIC (Sistema de Análise da Informação em 

Competição), estudado e validado em estudos prévios por Pina e Rodrigues 

(1997). 

O sistema de observação por nós adoptado permite definir um perfil 

geral dos comportamentos mais frequentes dos treinadores durante a reunião 

de preparação para a competição. 

Para além das três componentes referidas, o sistema de observação 

inclui as macrodimensões do rendimento desportivo e está dividido em 28 

categorias e 49 sub-categorias: 
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" O QUÊ 

Dominante Estratégico-Táctica 

1. Constituição da equipa 

2. Sistema táctico 

3. Modelo de jogo 

4. Tácticas colectivas ofensivas 

4.1 Método de jogo 

4.2 Combinações tácticas 

4.3 Esquemas tácticos 

5. Tácticas Colectivas defensivas 

5.1 Método de Jogo 

5.2 Sistemas de equilíbrio defensivo 

5.3 Esquemas tácticos 

6. Tácticas individuais ofensivas 

6.1 Desmarcação 

6.2 Tarefas e funções ofensivas 

7. Tácticas individuais defensivas 

7.1 Marcação 

7.2. Tarefas e funções defensivas 

8. Equipa adversária 

8.1 Constituição da equipa 

8.2 Sistema táctico 

8.3 Método de jogo 

8.4 Combinações tácticas 
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8.5 Esquemas tácticos 

8.6 Jogadores em maior evidência 

8.7 Aspectos fortes 

8.8 Aspectos fracos 

Dominante Técnica 

9. Técnicas individuais 

9.1 Técnicas de remate 

9.2 Técnicas de passe 

9.3 Técnicas de condução 

9.4 Técnicas de recepção 

9.5 Técnicas de drible 

9.6 Técnicas de lançamento de linha lateral 

9.7 Técnicas de desarme 

9.8 Técnicas de intercepção 

9.9 Técnicas de guarda-redes 

Dominante Energético-Funcional 

10. Capacidades motoras 

10.1 Velocidade de reacção 

10.2 Velocidade de execução 

10.3 Velocidade de deslocamento 

10.4 Resistência 

10.5 Potência 

10.6 Força 
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Dominante Psicológica 

11. Competências psicológicas 

11.1 Concentração 

11.2 Motivação 

11.3 Empenhamento e superação 

11.4 Agressividade 

11.5 Confiança 

Outras Dominantes do Rendimento Desportivo 

12. Contexto do Jogo 

13. Leis do Jogo 

13.1 Faltas, incorrecções e advertências 

13.2 Fora de jogo 

14. Equipa de Arbitragem 

15. Performance Desportiva 

16. Resultado Desportivo 

17. Outros 

"COMO" 
1. Informação descritiva 
2. Informação prescritiva 
3. Avaliativa positiva 

4. Avaliativa negativa 
5. Questionamento 
6. Pressão / estimulação 
7. Afectiva positiva 

8. Afectiva negativa 
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1. Jogador Individual 

1.1 Guarda-redes 

1.2 Defesa lateral 

1.3 Defesa central 

1.4 Médio centro 

1.5 Médio ala 

1.6 Ponta de lança 

2. Sub-grupo de Jogadores 

2.1 Defesas 

2.2 Médios 

2.3 Atacantes 

3. Toda a Equipa 

4.3. Instrumentariam 

Para a realização do nosso estudo recorremos à utilização dos seguintes 
instrumentos: 

- Uma entrevista para recolher as ideias pré-interactivas dos 
treinadores. 

- Um microgravador audio Olympus - Digital Voice Recorder - DS-150 

para recolher o conteúdo das entrevistas e das comunicações 

ocorridas na reunião de preparação para a competição. 

- Um transformador Olympus - AS4, PC Data Transfer Kit, para 

transferir as informações recolhidas do microgravador audio para o 

computador através do programa Lecteur Olympus DSS. 

- Um computador Pentium II - 100 MHz para o armazenamento e 

tratamento das informações recolhidas, tendo para o efeito sido 
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" QUEM" 
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utilizado o programa de análise de dados qualitativos NUDIST 

(Richards e Richards, 1993). 

- Um instrumento de análise de registo dos acontecimentos, utilizado 

para registar as intervenções dos treinadores. O SAPCI - Análise 

Sistemática de Intervenções Pedagógicas Substantivas (Gilbert & 

al. 1999). 

- Cassetes audio 

- CD Roms 

4.4. Análise da Fiabilidade Intra-observador 

A realização de qualquer estudo que englobe a recolha de dados a partir 

da observação, implica a verificação da fiabilidade dos resultados obtidos. 

Para assegurar a fiabilidade da transcrição das comunicações, 

recorremos à audição das entrevistas e das informações emitidas pelos 

treinadores na reunião de preparação para a competição, bem como à 

confirmação de pequenos textos (desde uma palavra até uma frase), cuja 

audição nos pareceu pouco perceptível. Esta tarefa foi facilitada pela existência 

de um dispositivo de avanço e recuo de gravação e com controlo de velocidade 

de leitura, existente no programa para PC, Lecteur Olympus DSS. 

Após a conclusão da transcrição de cada comunicação, tornamos a 

fazer uma audição integral das mesmas, no sentido de verificar se o conteúdos 

destas era coincidente com os registos obtidos. 

Por forma a garantir a fiabilidade dos nossos resultados, recorremos à 

utilização de um teste de análise de conteúdo e sua codificação, sobre a 

comunicação produzida na entrevista e na reunião de preparação para a 

competição realizada por um treinador de uma equipa de futebol a disputar os 

lugares cimeiros do campeonato nacional do escalão de juvenis masculinos, 

ocorrida em dois momentos diferenciados, separados entre si por um intervalo 

de dez dias, com o intuito de verificar se encontram resultados análogos para a 
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mesma codificação. Este treinador não faz parte da amostra, servindo o 

mesmo como um processo de treino e de afinação da codificação. 

A fiabilidade intra-observador, para as diferentes categorias observáveis, 

foi apurada com base na relação percentual entre o número de acordos e 

desacordos registados, segundo a fórmula utilizada por Bellack et ai. (1966): 

n° acordos 
% acordos = x 100 

n° acordos + n° desacordos 

Conforme se pode observar no Quadro 5, verifica-se uma boa fiabilidade 

intra-observador, para codificação das diferentes categorias observáveis, na 

medida em que nos resultados encontrados na entrevista, a percentagem de 

acordos se situa nos 90%.Na reunião de preparação para a competição a 

mesma situa-se nos 81%, o que para Bellack et ai., (1966), as observações 

podem ser consideradas fiáveis, quando o percentual de acordos não for 

inferior a 80%. 

Quadro 8 - Percentagem de acordos intra-observador registados na entrevista e na 
reunião de preparação para a competição  

Componentes 
Observadas 

ISI° Acordos M Desacordos % Acordos Irrtra-
Obsérvador 

Entrevista 9 1 90% 

Reunião - Competição 60 14 81% 

Por imperativos de desenvolvimento do nosso trabalho tivemos a 

necessidade de, em três momentos diferenciados, proceder à análise e à 

codificação das unidades de informação, o que nos permite garantir uma boa 

fiabilidade dos resultados. 
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4.5. Procedimentos Estatísticos 

O nosso estudo assenta num modelo de pequisa onde as variáveis ção 

estudadas à posteriori, após a conclusão da recolha de dados, razão pela qual 

se trata de um trabalho do tipo descritivo em relação às variáveis presentes. 

No tratamento dos resultados foi utilizada a estatística descritiva, 

recorrendo às medidas mais relevantes, como a média, o desvio padrão e à 

percentagem das diferentes variáveis em estudo. 

Recorremos à utilização do teste não paramétrico de medidas 

independentes Mann-Whithney, por forma a encontrar o significado estatístico 

das diferenças encontradas para os grupos que constituem a amostra em 

estudo. 

Em consonância com outros estudos realizados nesta área, assumimos 

para o nível de confiança o valor de 0.05. 
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5.1. Caracterização das condições de realização da reunião de 
preparação para a competição 

5.1.1. Local 

Acerca do local onde ocorreram as reuniões de preparação das equipas 
para a competição constatámos que a totalidade dos treinadores da 1a liga 
efectuaram as suas reuniões numa sala de hotel, em contraste com os 
treinadores da 2a divisão-B, que realizaram as suas reuniões no balneário do 
campo de jogos onde as competições iam decorrer. 

Há a considerar a excepção de uma das equipas da 2a divisâo-B, 
originária de uma das ilhas das regiões autónomas, que nas suas deslocações 
ao continente, ao ter obrigatoriamente de pernoitar numa unidade hoteleira, 
efectua (só na condição de equipa visitante) as suas reuniões numa sala de 
hotel. 

Da globalidade dos treinadores inquiridos verificamos que 50% efectuam 
a reunião de preparação para a competição numa sala de hotel e 50% no 
balneário. 

A generalidade dos treinadores é da opinião que a reunião de 
preparação para a competição deverá ser efectuada num local íntimo e 
reservado, merecendo-nos particular atenção a este propósito o que nos refere 
o treinador (T-10) de uma das equipas da 1a liga: "Efectuo as minhas reuniões 
de preparação para o jogo sempre numa sala de hotel, num local tão recatado 
quanto possível e longe do buliço do espaço de jogo, porque quando se chega 
ao estádio, a tensão emocional já começa a ser um pouco mais elevada, a 
adrenalina começa a vir ao de cima e por isso tento fazê-lo num ambiente mais 
recatado e mais calmo." 

5.1.2. Participantes 

Apresentamos, no Quadro 10, os intervenientes que habitualmente 
participam nas reuniões de preparação das equipas para a competição no 
futebol. 
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Quadro 10 - Participantes nas reuniões de preparação das equipas para a 
competição efectuadas pelos treinadores da 1a liga e da 2a divisão-B: número 
(n) e percentagem (%) 

| ... T , . I . I . . . . ■ : . , , . 

<::■-:■■■,:,■:,:-■■■■■■■■. "^T; ■ 

: "iE I
a LIGA 2

a DIVISÃO B TOTAL 
VARIÁVEIS I 

2
a DIVISÃO 

I i 

; WM lllilliilll í tt
'
] % j n % 

; WM lllilliilll í tt
'
] % j n % 

Equipa Técnica 4 67 6 100 10 83 

Equipa Técnica e Directores 2 33 0* 0 2 17 

(*) Dois treinadores da 2
a divisão - B referem que por vezes os directores também 

tomam parte nestas reuniões 

Da análise do Quadro 10, podemos verificar que em 67% das reuniões 

efectuadas pelos treinadores da 1
a Liga, apenas participam a equipa técnica 

(treinador principal e treinadores assistentes) e os jogadores e que só em 33% 

dos casos é que os directores também participam. 

Relativamente às reuniões efectuadas pelos treinadores das equipas da 

2
a Divisão-B, verifica-se que na sua totalidade são realizadas só com a 

presença da equipa técnica e dos jogadores. 

Tendo em consideração a globalidade das reuniões efectuadas pelas 

equipas da 1 a liga e da 2a divisão-B, verifica-se que na sua maioria (83%) são 

efectuadas apenas com a presença das equipas técnicas e dos jogadores. 

A generalidade dos treinadores refere, porém, que não vê nenhum 

inconveniente em que os directores ligados ao departamento de futebol das 

suas equipas assistam a estas reuniões. 

Para alguns treinadores a presença dos directores do departamento de 

futebol nestas reuniões são sinónimo de segurança para o próprio treinador e 

para a equipa, já que estes ficam mais identificados com a mensagem 

transmitida pelo treinador e com os objectivos pretendidos em relação à 

equipa. A este propósito merece-nos particular atenção o que é referido pelo 

treinador (T-7) de uma das equipas da 1
a liga: 
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" Sempre abri as minhas palestras a quem quiser, dentro dos elementos 

que compõe a estrutura do futebol da minha equipa. Fico sempre agradado 

quando o presidente ou os directores responsáveis pelo futebol têm gosto em ir 

às palestras e sempre o fiz por uma questão de verdade. É que assim há mais 

testemunhas daquilo que eu pretendo e daquilo que eu transmito aos 

jogadores. É que depois é fácil de dizer porque é que não jogou assim ou 

porque é que não jogou assado, e se calhar e se o meu presidente quiser vir à 

palestra, tem a porta aberta, os homens do futebol têm acesso e depois é 

restrita aos jogadores e à equipa técnica. Não sou favorável a que todos os 

directores tenham acesso à palestra, apenas os directores que estão ligados 

ao Futebol. Até me agrada que eles possam lá ir, porque são mais 

testemunhas daquilo que eu disse ou que eu não disse e deste modo têm 

menos possibilidades de criticar. Agora umas vezes vão e outras vezes não 

vão." 

5.1.3. Duração 

O tempo médio de duração das reuniões de preparação das equipas 

para a competição realizadas pela globalidade dos treinadores de futebol é de 

19' 12". 

Quando confrontados o tempo médio de duração das reuniões entre os 

treinadores das duas divisões, verifica-se que este é sensivelmente idêntico, 

sendo de 19' 17" para os treinadores da 2a divisão-B e de 19' 07" para os 

treinadores da 1 a liga. 

Verifica-se assim uma clara similaridade no tempo de duração média 

das referidas reuniões, sendo de destacar os casos extremos ocorridos com 

treinadores da 2a divisão-B, com a duração mínima de 6 minutos e 17 

segundos e a duração máxima de 33 minutos e 41 segundos. 

Neste estudo apenas foram tidas em consideração a duração da última 

reunião que antecede a entrada das equipas em competição, já que três dos 

treinadores das "principais" equipas da 1 a liga, referem fazer pelo menos duas 

reuniões de preparação para a competição, sendo uma delas referente 
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exclusivamente à análise da equipa adversária e a outra referente à 

organização da própria equipa. 

Merece-nos particular atenção o que nos refere o treinador (T-9) de uma 
das "principais" equipas da 1a liga: 

"Faço sempre três reuniões e sempre numa sala do hotel. A primeira 
reunião faço-a no dia anterior ao jogo, e é toda ela direccionada para os 
aspectos motivacionais, a importância do jogo, o que é que aquele jogo 
significa para nós, e para a análise da equipa adversária só, não falo sobre a 
minha equipa nesse dia. No dia seguinte ou seja no dia do jogo de manhã, faço 
a reunião só sobre a minha equipa, quem joga, e incidindo na sistematização 
dos princípios do jogo da nossa equipa. Depois também no hotel e antes de 
sairmos para o jogo, fazemos uma reunião só sobre a sistematização de bolas 
paradas. Quem marca este ou aquele adversário nos cantos contra nós, quem 
marca os cantos a nosso favor, quem faz a nossa barreira, quem é o primeiro 
homem, etc,." 

Este treinador refere-nos ainda que a primeira reunião tem uma duração 
média de dez minutos, a segunda de quinze minutos e a terceira também de 
cerca de dez minutos. 

Por outro lado, há treinadores que após a realização da reunião global 
com todos os jogadores da equipa, optam por fazer reuniões parciais por 
sectores, como nos refere o treinador (T-8) de uma das "principais" equipa da 
1a Liga: 

"Na primeira reunião, que é feita na manhã do dia do jogo, normalmente 
vemos um vídeo, compacto da equipa adversária, das acções ofensivas e 
defensivas, de cerca de quinze minutos. Depois, depende do jogo, fico com os 
jogadores por sectores, quatro defesas ou com os médios. Ou seja de manhã a 
reunião começa com a presença de todos os jogadores, depois é sectorial, e à 
tarde antes de partirmos para o jogo, volto novamente a falar com todos. A 
reunião global não permite até pelo monólogo do próprio treinador, a que os 
jogadores muitas vezes entrem dentro do seu espírito, da sua ideia, eu entendo 
que muitas vezes individualmente só com um ou dois jogadores, ou se quiser 
então também por sectores, julgo que é mais fácil até pela redução do grupo, 
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que é mais adequado para que as pessoas falem. Poucos jogadores gostam de 

se expor perante o grupo e perante o próprio treinador. Poucos são os 

jogadores capazes de dizer "não percebi", mesmo não tendo percebido aquilo 

que se lhes disse. Muitas vezes, abanam com a cabeça, mas não percebem". 

Essa reunião sectorial, permite ir à procura de situações que eles não 

entendam, relativamente às reuniões com vinte jogadores, num espaço mais 

alargado". 

5.1.4. Antecedência em relação à hora do jogo 

O tempo médio de antecedência em relação à hora do início do jogo 

com que os treinadores de futebol da 1a liga e da 2a divisão-B efectuam as 

reuniões de preparação das equipas para a competição é de aproximadamente 

duas horas (116 mn.). 

Quando confrontada a antecedência média entre os treinadores das 

duas divisões, constatamos haver uma grande similaridade entre si. Destacam-

se os caso extremos ocorridos com treinadores da 2a divisão-B, com a 

antecedência mínima de uma hora e dez minutos (70 mn.) e a antecedência 

máxima de quatro horas e trinta minutos (270 mn.) em relação à hora do início 

do jogo. 

5.1.5. Meios utilizados 

Apresentamos no Quadro 11, os meios utilizados pelos treinadores de 

futebol nas reuniões de preparação das equipas para a competição. 
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Quadro 11 - Meios utilizados nas reuniões de preparação das equipas para 
a competição pelos treinadores de futebol da I

a liga e da 2
a divisão-B: 

número (n°) e percentagem (%) 

VARIÁVEIS 
I

a LIGA 2
a DM SÃO B 

VARIÁVEIS 
I

a LIGA 2
a DM SÃO B TQ1 rAL- ! 

VARIÁVEIS 
■ 

2
a DM rAL- ! 

VARIÁVEIS 

n % 
: : : : : : . ; ■ : : : : : : : : : : 

: . . ■ . : : : : ■ 

% - : : , I T
: :

' ; % 

Flip-chart * 5 37 1 14 6 28 

Quadro Tradicional 1 7 1 14 2 10 

Quadro Magnético 2 14 0 0 2 10 

Maquetas Campo de Jogo 2 14 1 14 3 14 

Videogravador 3 21 0 0 3 14 

Computador e Data-show 1 7 0 0 1 5 

Não Utiliza Qualquer Meio 0 0 4 58 4 19 

(*) Flíp-chart - Meio didáctico visual, constituído por um conjunto de folhas de papel 
sobrepostas e de grande formato, assentes sobre um cavalete. 

Da análise do Quadro 11, podemos verificar que os meios de apoio mais 

utilizados pelos treinadores nas reuniões de preparação para a competição são 

o flip-chart (28%), o videogravador (14%) e as maquetas do campo de jogo 

(14%) que são normalmente utilizadas para a determinação das tarefas a 

desempenhar pelos jogadores nos esquemas tácticos (bolas paradas). 

Quando comparados os meios utilizados pelos treinadores das duas 

divisões, verifica-se que os treinadores da 1
a liga referem utilizar dois ou mais 

meios de apoio para a realização das suas reuniões, enquanto que quatro dos 

seis treinadores da 2a divisão-B referem não utilizar qualquer meio. 

O recurso a meios de apoio capazes de captar uma maior atenção por 

parte dos jogadores tem sido uma das maiores preocupações dos treinadores, 

daí que seja interessante considerar o que nos refere o treinador (T-11) da 1 a 

liga: 
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"Eu acho que uma imagem vale mais que mil palavras, e aprendi isto 
com o senhor Bobby Robson. Assim, nas nossas reuniões, faço a constituição 
provável da equipa adversária, o sistema táctico em que irão jogar. Coloco 
depois a nossa equipa, quem vai jogar e em que lugares jogam, assim como as 
situações de bola parada. Exponho tudo isto num quadro em que escrevo com 
canetas de cores diferentes tudo aquilo que se relaciona com a nossa equipa e 
com a equipa adversária" 

Por ser pouco usual, salienta-se o facto de um dos treinadores da 1a liga 
recorrer à utilização de um programa informático para PC e do data-show na 
realização da reunião de preparação para a competição. A este propósito, o 
referido treinador (T-12) refere: 

"Nós estamos agora a fazer as palestras de uma maneira diferente, em 
que passamos um programa de computador no data-show e através de um 
écran gigante e aí colocamos o adversário, da maneira que nós achamos que 
joga normalmente, a maneira como utiliza os lances de bola parada. E através 
de imagens animadas, vou mostrando o posicionamento desses jogadores e a 
maneira que eu quero que a minha equipa jogue. Actualmente isto já não é 
uma coisa inovadora pois está a ser feito por todas as equipas no Brasil". 

5.1.6. Interacção verbal dos jogadores 

Apresentamos no Quadro 12, a importância atribuída pelos treinadores, 
à interacção verbal dos jogadores na reunião de preparação da equipa para a 
competição. 
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Quadro 12 - Importância da interacção verbal dos jogadores atribuída pelos 
treinadores de futebol da 1a liga e da 2a divisão-B, nas reuniões de preparação 
das equipas para a competição: número (n°) e percentagem (%) 

VARIÁVEIS 
2

a DIVISÃO B 
VARIÁVEIS l^LIGA 2

a DIVISÃO B TOTAL 

■■ . . : . : : T ■; ■:.::■-'*■-■ ' ■ -':;:r;--:-:'r::: :.::.:...■ . ... -.: . .. : ' . - - : : ' v"i^± 
n % .. n % n ;

;: : 
% 

Muito Importante 2 33 1 17 3 25 

Medianamente Importante 1 17 1 17 2 17 

Pouco Importante 3 50 4 66 7 58 

Analisando o Quadro 12, constatamos que a maioria dos treinadores 

(58%) entende ser pouco importante as intervenções verbais dos jogadores 

nas reuniões de preparação das equipas para a competição, havendo no 

entanto alguns treinadores (25%) que acham muito importante a sua 

participação. 

Quando comparados os treinadores das duas divisões entre si, 

verificamos que os treinadores da 1
a liga dão uma maior importância (50%) à 

interacção verbal dos jogadores, relativamente aos treinadores da 2a divisão-B 

(34%). 

Acerca da interacção verbal dos jogadores e das relações 

comunicacionais entre treinadores e jogadores, merece-nos particular realce o 

que nos refere o treinador (T-9) de uma das "principais" equipas da 1
a liga: 

"Da experiência que tive em três clubes que recentemente treinei é que 

quando lá cheguei a comunicação era nula, nula entre jogadores e nula entre 

treinadores e jogadores. Depois fomos, por fases, implementando uma nova 

relação comunicacional, até conseguirmos ter uma boa comunicação entre os 

jogadores e uma comunicação muito aberta através de questões ou de dúvidas 

dos jogadores para comigo, o que acontece fundamentalmente à semana e 

principalmente sobre as acções sentidas no terreno de jogo". 
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Contrastando um pouco com as ideias do treinador anterior, o treinador 

(T-6) refere: 

"Por norma costumo dizer nas minhas intervenções, não só antes, 

como também no intervalo do jogo, que durante a semana, antes ou após o 

treino, estamos sempre abertos para falar com qualquer jogador Ao Domingo 

não. Ao Domingo falo eu. Ao Domingo não gosto que o jogador intervenha. 

Treinamos, está definido. O jogador tem de ter é a preocupação de fazer." 

5.2. Conteúdos transmitidos pelos treinadores aos jogadores na 

reunião de preparação para a competição 

5.2.1 "O QUÊ" 

5.2.1.1. Factores do rendimento desportivo 

No Quadro 13 apresentamos o conteúdo das informações relativas aos 

factores do rendimento desportivo transmitidas aos jogadores pela globalidade 

dos treinadores e pelos treinadores da 1 a liga e da 2a divisão-B nas reuniões de 

preparação das equipas para a competição. 
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Quadro 13 - Conteúdo das instruções relativas aos factores do rendimento desportivo transmitidas pela 
globalidade dos treinadores e pelos treinadores da 1

a liga e da 2a divisão-B, nas reuniões de preparação 
das equipas para a competição: número de unidades de informação (n),percentagem (%), média desvio-
padrão (x+sd), probabilidade de erro (p). 

VARIÁVEIS 

. ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

TOTAL 
! 

I
a
:LIGA | 2

a DIVISÃO-B P 
VARIÁVEIS 

n iiiíl: X ±sd lîliljriîlHH % llSIllilll Wá > l liipijii || 
P 

DOMINANTE TÉCNICA !] 27 2.9 2.2 ± 4.1 23 4 3.8 ±5.4 4 1 0.6 ±1.6 0.216 

D. ESTRAT-TÁCTICA 571 60.2 47.6 ±29.8 346 60.5 57.7 ±32.9 225 60 37.5 ±25.1 0.262 

D. PSICOLÓGICA 159 16.8 13.3 ±13.5 79 13.8 13.2 ±19.0 80 21.3 13.3 ±6.2 0.229 

D.ENERG-FUNCIONAL 0 0 0 ± 0 0 0 0 ± 0 0 0 0 ± 0 1.000 

OUTRAS DOMINANTES 191 20.1 15.9 ±9.7 125 21.7 20.8+8.1 66 17.7 11 ±9.1 0 , 4 

I UNID. INFORMAÇÃO 948 100 79. ±38 4 573 100 95.5±44.6 375 100 62.5 ±24.5 0.262 

Globalidade dos Treinadores 

Da análise do Quadro 13, podemos verificar que em termos globais e 

tendo em consideração os factores do rendimento desportivo, as informações 

dos treinadores incidem fundamentalmente na dominante estratégico-táctica 

(60.2%), seguidas das outras dominantes do rendimento (20.1%), da 

dominante psicológica (16.8%) e da dominante técnica (2.9%), sendo de 

registar que a dominante energético-funcional não merece qualquer menção 

por parte de nenhum dos treinadores observados. 

Quanto ao número total de instruções transmitidos pelos treinadores, 

estes emitem em média cerca de 79 unidades de informação em cada reunião 

de preparação para a competição. 

Treinadores da 1
a Liga e da 2a Divisão- B 

Quando comparados os conteúdos das instruções transmitidas entre os 

treinadores das duas divisões, verifica-se que há uma grande similaridade 

entre si (cerca de 60%) na dominante estratégico-táctica. 
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Os treinadores da 2a divisão-B parecem atribuir uma importância maior à 
dominante psicológica (21.3%), comparativamente aos treinadores da 1a Liga 
(13.8%). 

Os treinadores da 1a liga parecem atribuir uma maior importância às outras 
dominantes do rendimento (21.7%), e à dominante técnica (4%), 
comparativamente aos treinadores da 2a divisão-B (17.7% e 1% 
respectivamente). 

Quando comparados os treinadores das duas divisões, quanto ao 
número total de informações transmitidas pelos treinadores nas reuniões de 
preparação para a competição, constatamos que os treinadores da 1a liga 
transmitem em média cerca de 96 unidades de informação por reunião, sendo 
de 63 o número de informações médias transmitidas pelos treinadores da 2a 

divisão-B. 

Apesar das diferenças encontradas, estas deverão ser analizadas com 
ponderação, já que os valores encontrados não são estatisticamente 
significativos. 

5.2.1.2. Dominantes do rendimento desportivo 

No Quadro 14, apresentamos o conteúdo das informações relativas às 
dominantes do rendimento desportivo transmitidas aos jogadores pela 
globalidade dos treinadores e pelos treinadores da 1a liga e da 2a divisão-B 
nas reuniões de preparação das equipas para a competição 
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Quadro 14 -Conteúdo das instruções relativas às dominantes do rendimento transmitidas pela globalidade 
dos treinadores e pelos treinadores da 1 a liga da 2a divisão-B, nas reuniões de preparação das equipas 
para a competiçãoinúmero (n),perœntagem(%),média(x+sd)desvio-padrao, probabilidade de erro 

VARIÁVEIS TOTÀL 

X ±sd 

laUGA 
% X ±sd 

DOMINANTE ESTRATÉGICO-TÁCTICA 

Diferença estatisticamente significativa (p < 0.05). 
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Globalidade dos Treinadores 

Da análise do Quadro 14, na dominante estratégico-táctica as variáveis 

a que os treinadores dão uma importância maior, são a táctica colectiva 

ofensiva (19.4%), que engloba aspectos relacionados com o método de jogo 

ofensivo, as combinações ofensivas e os esquemas tácticos ofensivos, seguida 

da táctica colectiva defensiva (15.8%), que se refere ao método de jogo 

defensivo, aos sistemas de equilíbrio defensivo e aos esquemas tácticos 

defensivos e as preocupações com a equipa adversária (11.1%), que engloba 

entre outros os factores relacionados com o método de jogo, os jogadores em 

maior evidência e os aspectos fortes e fracos do oponente. 

No que concerne ainda ao capítulo das tácticas, a globalidade dos 

treinadores da amostra em estudo, atribui uma importância semelhante às 

tácticas individuais, embora dando uma maior ênfase às tácticas individuais 

defensivas (4.6%), relativamente às tácticas individuais ofensivas (4.1%). 

Os treinadores dão pouca importância à dominante técnica (2.9%), não 

tendo sido feita nenhuma referência por qualquer dos treinadores à dominante 

energético-funcional. 

Nas variáveis englobadas nas outras dominantes do rendimento 

desportivo, os treinadores atribuem uma maior importância aos factores 

relacionados com a performance desportiva (6.2%), seguidos do resultado 

desportivo (5.7%), e por fim aos factos relacionados com o contexto do jogo 

(3.7%). É de referir que os treinadores atribuem pouca importância aos 

aspectos ligados com a equipa de arbitragem (0.7%) e com as leis do jogo 

(1.8%). 

Na dominante psicológica as variávies a que os treinadores atribuem 

uma maior importância são as ligadas à superação e empenhamento (9.2%), 

seguidas da auto-confiança (3.1%) e da concentração (2.2%). 
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Treinadores da 1a Liga e da 2a Divisão- B 

Dentro da dominante estratégico-táctica e analisando em termos 

comparativos os treinadores da 1a liga e da 2a divisão-B, constatamos que 

estes dão uma importância maior, à táctica colectiva ofensiva (22.4% vs 17.5%) 

e à táctica colectiva defensiva (19.5% vs 13.4%), relativamente aos treinadores 

da 1 a liga. No entanto, quanto às preocupações relativas com a equipa 

adversária, os treinadores da 1 a liga revelam um interesse muito superior 

(15.9%), quando comparados com os treinadores da 2a divisão-B (3.8%), cuja 

diferença revela um resultado com significado estatístico (p<0.05). 

Na dominante psicológica os treinadores da 2a divisão-B atribuem uma 

maior importância aos factores relacionados com a superação/empenhamento 

(11.2% vs 7.9%), a concentração (4.5% vs 0.7%) e a motivação (3.2% vs 1%), 

comparativamente com os treinadores da 1a liga. 

Saliente-se que os aspectos relacionados com o denominado "discurso 

guerreiro do treinador", tradicionalmente associado aos factores relacionados 

com a agressividade, ser apenas referenciado por alguns treinadores da 2a 

divisão-B e de uma forma muito pouco significativa (1.3%). 

Nas variáveis englobadas nas outras dominantes do rendimento 

desportivo, os treinadores da 1 a liga atribuem uma maior importância aos 

factores relacionados com a performance desportiva (7.3% vs 4.6%), e às leis 

do jogo (2.8% vs 0.3%), quando comparados com os treinadores da 2a divisão-

B. Nesta dominante os treinadores da 2a divisão-B dão uma importância maior 

à variável resultado desportivo (6.4%), comparativamente com os treinadores 

da 1 a liga (5.2%). 

143 



Apresentação dos Resultados 

5.2.2 "COMO" 

No Quadro 15, apresentamos a estrutura das informações transmitidas 

aos jogadores pela globalidade dos treinadores e pelos treinadores da 1a liga e 

da 2a divisão-B nas reuniões de preparação das equipas para a competição. 

Quadro 15 - Estrutura das informações transmitidas pela globalidade dos treinadores e pelos 
treinadores da 1a Liga e da 2a divisão-B nas reuniões de preparação das equipas para a competição: 
número de unidades de informação (n),percentagem (%), média(x±sd) desvio-padrão, probabilidade 
de erro (p). 

VARIÁVEIS 
IGA P VARIÁVEIS 

TOTAL I a L IGA 2a DIVISÃO - B P VARIÁVEIS 
n % X ±sd ; n';; % X ±sd Wftã % X ±sd 

P 

Infor.Descritiva 176 18.6 6.3 ± 4.5 138 241 23 ±12.2 38 10.1 6.3 ± 4.5 0.10 

Infor. Prescritiva 535 56.4 40.1±21.9 294 51.3 49 ±25.5 241 64.3 40+21.9 0.26 

Avaliativa Posit. 54 5.7 3.6 ±3.1 32 5.6 5.3 ±3.9 22 5.9 3.6 ±3.1 0.36 

Avaliativa Negat. 58 6.1 4.5 ±4.1 31 5.4 5.1+5.7 27 7.2 4.5 + 4.1 0.93 

Pressão/ Estim. 21 2.2 t .8±2.5 10 1.7 1.6 + 1.8 11 2.9 í .8±2.5 0.86 

Questionamento 94 9.9 5.5 ± 7.4 61 10.6 10.1 ±10.6 33 8.6 5.5 ± 7.4 0.41 

Afectiva Positiva 10 1.1 0.5 ± 0.8 7 1.3 1.1+0.9 3 0.8 0.5 ± 0.8 0.16 

Afectiva Negat. 0 0 0.0 ± 0.0 0 0 0.0 ± 0.0 0 0 0.0 ± 0.0 1.00 

Unid. Informação 948 100 79 ± 38.4 573 100 95.5 ± 44.6 375 100 62.5 ± 24 5 0.262 

Globalidade do treinadores 

Da análise do Quadro 15, podemos verificar que em termos globais a 

estrutura dominante da instrução transmitida pelos treinadores assenta 

fundamentalmente na categoria informação prescritiva (56.4.%). 

As categorias que seguidamente demonstram uma importância maior 
sâo a informação descritiva ( 16.6%) e o questionamento (9.9%). 
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O número de informações avaliativas negativas (6.1%), são superiores 
às avaliativas positivas (5.7%), não se tendo registado qualquer menção na 
variável afectiva negativa. 

Treinadores da 1a Liga e da 2a Divisão- B 

Podemos constatar da análise do Quadro 15, quanto à estrutura das 
informações transmitidas pelos treinadores das duas divisões, que os 
treinadores da 1a liga atribuem uma importância maior às variáveis informação 
descritiva (24.1% vs 10.1%) e questionamento (10.6% vs 8.8%) 
comparativamente aos treinadores da 2a divisão-B. 

Os treinadores da 2a divisão-B atribuem uma maior relevo às variáveis 
prescritiva (64.3% vs 51.3%), e avaliativa negativa (7.2% vs 5.4%), 
comparativamente aos treinadores da 1a liga 

5.2.3 "QUEM" 

No Quadro 16, apresentamos a direcção das informações transmitidas 
aos jogadores pela globalidade dos treinadores e pelos treinadores da 1a Liga e 
da 2a Divisão-B nas reuniões de preparação das equipas para a competição. 
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Quadro 16 - Direcção das instruções transmitidas pela globalidade dos treinadores e pelos 
treinadores da 1

a liga e da 2
a divisão-B, nas reuniões de preparação das equipas para a 

competição: número de unidades de informação (n),percentagem (%), média(x±sd) desvio-padrão, 
probabilidade de erro (p). 

VARIÁVEIS TOTAL l
3 LIGA 2 3 DIVISÃO - B p p 

n % % X ±sd n Bill! X +Jsd 
i r r F l ï l j 

n % ;: X
::
:+Sti

;
^

:
:: •liiiflii-ii % X ±sd n Bill! X +Jsd n % % X ±sd n Bill! X +Jsd 

. 
JOGADOR INDIVIDUAL 

: : . . . - . . . ■ ■ : : : . : : : ; . : ; : : : : : : ; : : . : ; : ; : : : . 

Guarda-Redes 11 1.0 0.9±1.7 9 1.3 0.3 ±0.5 j 2 0.5 1.5 ±2.3 0.37 

Defesa-Lateral 63 5.9 5.3 + 8.5 52 7.8 1.8±2.5 11 2.8 8.6±11.2 0.06 

Defesa-Centiral 70 6.5 5.8 ±8.5 52 7.8 3.0±3.3 18 4.5 8.6±11.2 0.23 

Médio-Centro 92 8.6 7.7 + 8.3 63 9.4 4.8±7.0 29 7.2 10.5±9.1 0.12 

Médio-Ala 61 5.7 5.1 +6.1 39 5.8 3.6±5.7 22 5.5 6.5+6.6 0.23 

Avanç. Centro 57 5.3 4.8 + 8.4 48 7.2 1.5+1.8 jj 9 2.3 8.0±11.2 0.67 

I Subtotal 354 33.0 29.5±39.5 263 39.3 43.8±51.1 91 22.8 15.2t18.5 0.26 

SUB-GRUPO DE JOGADORES SUB-GRUPO DE JOGADORES 

Defesas 13 1.2 1.1 +0.9 9 1.3 0.6±0.8 4 1.0 1.5 ±1.0 0.16 

Médios 19 1.8 1.6 ±1.7 14 • 
• 

2.1 0.8±0.9 5 1.3 2.3 ±2.1 0.21 

Atacantes 23 2.2 1.9+2.1 8 1.2 2.5±2.5 15 3.8 1.3+1.5 0.41 

Sub-Total 55 5.2 4.6 ±3.4 31 4.6 5.2 ±3.3 24 6.1 4.0 ±3.7 0.22 

| 
660 61.8 55 ±21 | 376;:; 56.1 47+14 I 284 TODA A EQUIPA 660 61.8 55 ±21 | 376;:; 56.1 47+14 I 284 71.1 "!62;±26 : 0 52 

Unid Informação 1069 100 89 ±47.9 670 100 112 ±54 399 100 67±30 0.78 

Globalidade dos treinadores 

Da análise do Quadro 16, podemos verificar que, em termos globais, a 

direcção da instrução transmitida pelos treinadores é dirigida 

fundamentalmente para a categoria toda a equipa (61.8%). seguida para a 

categoria jogador individual (33%) e da categoria sub-grupo de jogadores 

(5,2%). 
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Dentro da vertente jogador individual, as informações transmitidas pelos 
treinadores são dirigidas principalmente para o médio-centro (8.6%), seguido 
do defesa-central (6.5%) e do defesa-lateral (5.9%), sendo o guarda-redes 
(1%), aquele para quem é dirigido um menor número de informações. 

Na vertente sub-grupo de jogadores as informações são dirigidas mais 
para os atacantes (2.2%), seguidos dos médios (1.8%) e dos defesas (1.2%). 

Treinadores da 1a Liga e da 2a Divisão-B 

Da análise do Quadro 16, podemos verificar quanto à direcção das 
instruções emitidas entre os treinadores das duas divisões, constatamos que 
estes dirigem as suas informações de uma forma muito idêntica, sendo 
dirigidas predominantemente para toda a equipa, seguidas das vertentes 
jogador individual e sub-grupo de jogadores. 

Porém, verificamos que os treinadores da 2a divisão-B dirigem um maior 
número de informações às vertentes toda a equipa (71.1% vs 51.6%) e sub
grupo de jogadores (6.1% vs 4.6%), comparativamente aos treinadores da 1a 

Liga. 

Os treinadores da 1a liga dirigem um maior número de informações na 
vertente jogador individual (39.3%), comparativamente aos treinadores da 2a 

divisão-B (22.8%). 

Dentro da categoria jogador individual, e analisando em termos 
comparativos os treinadores das duas divisões, constatamos que os 
treinadores da 1a liga dirigem um maior número de informações 
individualizadas para os jogadores de cada posição/função, com especial 
destaque para o médio-centro (9.4% vs 7.2%), o defesa-central (7.8% vs 4.5%) 
e o defesa-lateral (7.8% vs 2.8%), comparativamente com os treinadores da 2a 

divisão-B. 

O guarda-redes é o jogador da posição/função menos referido pelos 
treinadores, no entanto os treinadores da 1a liga (1.3%), transmitem-lhe um 
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maior número de informações relativamente aos treinadores da 2a divisão-B 
(0.5%). 

Na categoria sub-grupo de jogadores, verificamos que os treinadores da 
2a divisão-B dirigem um maior número de informações aos atacantes (3.8%), 
comparativamente aos treinadores da I a liga (1.2%). No entanto, constatamos 
que os treinadores da 1a liga dirigem um maior número de informações aos 
médios (2.1% vs 1.3%) comparativamente com os treinadores da 2a divisão-B. 

Embora tenham sido encontradas algumas diferenças, estas deverão 
ser entendidas com alguma ponderação, já que os resultados encontrados não 
apresentam valores com significado estatístico. 

5,3. Congruência entre as ideias pré-interactivas e as ideias interactivas 
dos treinadores, na reunião de preparação para a competição 

No Quadro 17, apresentamos as ideias pré-interactivas ou de 
planeamento que os treinadores formularam pretender focar na reunião de 
preparação para a competição e, as ideias interactivas emitidas e omitidas pela 
globalidade dos treinadores e pelos treinadores da 1a Liga e da 2a Divisão-B 
na referida reunião. 
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Quadro 17 - Ideias pré-interactivas e ideias interactivas emitidas e omitidas pela globalidade 
dos treinadores e pelos treinadores da 1a Liga e da 2a Divisão-B, nas reuniões de preparação 
das equipas para a competição: número (n),percentagem (%), média(x±sd) desvio-padrão, 
probabilidade de erro (p). 

VARIÁVEIS 
TOTAL 1 » I GA 2

a D I V I S Ã O - B P VARIÁVEIS 
n iX X ±sd n % X ±sd '■MçM % X ±sd 

P 
n iX X ±sd n % X ±sd '■MçM % X ±sd 

P 

IDEIAS 

INTERACTIVAS 

EMITIDAS 

76 77.6 6.3 ±1.4 33 75 5.5 ± 1.4 43 79.6 7.2 ± 0.98 0.049 

IDEIAS 

INTERACTIVAS 

OMITIDAS 

22 22.4 1.8 ±1.5 11 25 1.8±1.5 11 20.4 1.8 ±1.6 0.805 

TOTAL IDEIAS 

PRÈ-

INTERACTIVAS 

98 100 8.2 ±2.0 44 100 7.3 ±1 .5 54 100 9.0 ±2.2 0.13 

* valor com significado estatístico 

Globalidade do treinadores 

Da análise do Quadro 17, podemos constatar que o número de ideias 

interactivas emitidas pelos treinadores, são significativamente superiores 

(77.6%), ao número de ideias interactivas omitidas (22.4%), razão pela qual 

consideramos existir uma congruência (77.6%) entre as ideias pré-interactivas 

e as ideias interactivas emitidas, apresentando estas valores com significado 

estatístico (p< 0.05). 

Treinadores da 1
a Liga e da 2a Divisão- B 

Através da análise do Quadro 17, e ao compararmos os treinadores das 

duas divisões, constatamos que os treinadores da 2
a divisão-B, omitem um 

menor número de ideias interactivas (20.4%), relativamente aos treinadores da 

1
a liga (25%). Verificamos assim, que os treinadores da 2

a divisão-B 

apresentam uma maior congruência (79.6%) entre as ideias pré-interactivas e 

as ideias interactivas emitidas, comparativamente com os treinadores da 1a liga 

(75%). 
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Vamos procurar confrontar os nossos resultados, com os estudos 
existentes realizados por outros autores no âmbito desta temática. 

Atendendo ao facto de não termos conhecimento de qualquer 
investigação realizada no futebol, no âmbito do tema em estudo, iremos 
recorrer a estudos realizados noutros jogos desportivos colectivos em situação 
de treino e de competição. Recorreremos também à nossa experiência, fruto do 
contacto directo que possuímos com a modalidade, no sentido de melhor 
podermos caracterizar a reunião de preparação para a competição. 

6.1. Condições de realização da reunião 

Constatamos que a totalidade dos treinadores da 1a liga efectuam as 
suas reuniões de preparação para a competição sempre numa sala de hotel e 
no local de estágio onde habitualmente as suas equipas ficam instaladas, em 
contraposição aos treinadores da 2a Divisão-B que, não fazendo habitualmente 
estágios pré-competitivos, quer por possuírem menores disponibilidades 
financeiras para o fazer, quer pelo facto das competições em que participam se 
realizarem com uma maior proximidade geográfica, efectuam sempre as suas 
reuniões de preparação para a competição no balneário dos campos onde os 
jogos irão decorrer. 

A generalidade dos treinadores referem que a reunião de preparação 
para a competição deverá ser efectuada num local íntimo, calmo e reservado, 
cujas condições sejam facilitadoras de uma boa difusão da mensagem entre o 
treinador e os jogadores. 

Os nossos resultados são idênticos aos evidenciados por Castelo (2000 
a), quando refere que a reunião de preparação para a competição deverá ser 
levada a efeito num local apropriado devendo ser calmo e agradável (habitual 
no caso dos jogos em casa e poder-se-á utilizar por exemplo a sala do hotel a 
quando dos jogos fora), durante a qual os jogadores estejam concentrados, 
sem se preocuparem com outras actividades 
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Quanto aos participantes na reunião de preparação para a competição, 
verifica-se que na sua grande maioria (83%) são efectuadas apenas com a 
presença das equipas técnicas e dos jogadores, e que só num menor número 
de casos (17%) é que os directores também participam. A participação dos 
directores dá-se apenas em duas das reuniões da 1a liga, não se tendo 
verificado a sua participação em qualquer das reuniões efectuadas pelas 
equipas da 2a divisão-B. Tal facto poderá ficar a dever-se à existência, nas 
equipas da 1a liga, de directores profissionais (ex. secretário-técnico), que 
fazem um acompanhamento diário e muito próximo das actividades da equipa, 
contrastando geralmente com dirigentes não profissionais das equipas da 2a 

divisão-B, que fazem o acompanhamento da equipa apenas algumas vezes na 
semana, após o seu horário pós-laboral, e que, na maior parte das vezes só 
acompanham a equipa no dia da competição. 

No entanto, os resultados do nosso estudo vão ao encontro das ideias 
sustentadas por Houllier e Crevoisier (1993) e por Castelo (2000a), quando 
referem que a participação nestas reuniões deverá restringir-se 
fundamentalmente aos jogadores convocados e à equipa técnica (treinador 
principal e assistentes), cuja participação de outras pessoas para além destas 
(director do clube por exemplo) só será recomendável quando estas 
acompanhem diariamente as diferentes actividades (treinos, reuniões, etc.) da 
equipa. 

No nosso estudo, apenas foram tidas em consideração a duração da 
última reunião que antecede a entrada das equipas em competição, onde 
constatamos que esta tem uma duração média de cerca de dezanove minutos 
(19 min. e 12 s). Quando comparado o tempo médio de duração da reunião 
entre os treinadores das duas divisões, verificamos que este é sensivelmente 
idêntico (19 min.). 

Os resultados por nós encontrados situam-se dentro dos tempos 
sugeridos por diversos autores (Castelo, 2000a; Comas, 1991b; Houllier e 
Crevoisier, 1993; Lima, 2000 e Nerin,1986), que defendem que, a reunião de 
preparação para a competição deverá ter uma duração média entre quinze a 
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trinta minutos, devendo esta ser breve, clara e concisa, já que os jogadores 

têm dificuldade em se concentrarem durante muito tempo. 

Há que considerar, também, que directamente ligado com a duração, 

está a sua preparação, já que há treinadores de alto nível que chegam a 

demorar 4 a 5 horas a preparar a sua intervenção na reunião de preparação 

para competição, não demorando esta muitas vezes mais de 10 minutos. 

(Houllier e Crevoisier, 1993). 

No entanto, será importante fazer uma distinção entre as equipas não 

profissionais e as equipas profissionais, já que estas, ao disporem de uma 

maior disponibilidade de tempo no seu processo de treino, ao possuírem mais 

meios materiais e humanos na preparação da competição, efectuam por vezes 

duas e três reuniões preparatórias para a competição. 

Através dos nossos resultados pudemos verificar que, em termos 

médios, o tempo de antecedência em relação à hora do início dos jogos com 

que é efectuada a reunião de preparação para a competição é de 

aproximadamente duas horas (116 min.), facto que é comum aos treinadores 

das duas divisões. Quando confrontados com os dados sugeridos na análise 

da literatura, constatamos que há uma grande heterogeneidade entre os 

diversos autores, verificando-se uma amplitude entre duas e vinte e quatro 

horas, sobre o tempo que medeia entre a realização da reunião e o início da 

competição. 

No entanto, os resultados por nós alcançados enquadram-se dentro dos 

tempos médios sugeridos por Bauer e Uberle (1988); Gomelski (1990); Houllier 

e Crevoisier (1993) e Cook (2001), que referem entre duas a cinco horas o 

tempo que deve mediar a realização da reunião e o início da competição. 

A nossa opinião é coincidente com a de Cook (2001), que refere que a 

reunião deverá ser feita cerca de duas horas antes do jogo, quando os 

jogadores são muito receptivos para receber informações, já que feita muito 

próxima do início do jogo, a sua receptividade é menor devido à excitação e à 

tensão nervosas serem elevadas. 
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No entanto dever-se-á ter em consideração que, no futebol actual, é 

cada vez maior a quantidade de informação a transmitir aos jogadores, e para 

que estes possam manter os seus níveis de concentração elevados, os 

treinadores optam por realizar na véspera e no próprio dia do jogo por vezes 

duas e três reuniões preparatórias (temáticas - adversário, própria equipa e 

esquemas tácticos) para a competição. 

No nosso estudo, os meios de apoio mais utilizados pela globalidade 

dos treinadores nas reuniões de preparação para a competição são o flip-chart 

(28%), o videogravador (14%) e as maquetas do campo de jogo (14%). 

Verifica-se, porém, que todos os treinadores da 1 a liga utilizam dois ou mais 

meios de apoio na comunicação que estabelecem com os jogadores, enquanto 

que quatro dos seis treinadores da 2a divisão-B referem não utilizar qualquer 

meio. Podemos questionar se tal acontece devido a uma cuidada preparação 

da equipa para a competição no decurso do ciclo semanal de preparação, 

levando a que no dia do jogo seja dispensável o recurso a qualquer meio de 

apoio à comunicação, ou se, pelo contrário, os treinadores não atribuem muita 

importância à preparação desta reunião. 

Embora os meios utilizados pelos treinadores que fazem parte da 

amostra do nosso de estudo, estejam parcialmente em consonância com os 

meios sugeridos por Teodorescu (1984) e por Castelo (2000 a), que referem 

que o treinador deverá utilizar quadros ou maquetas do campo de jogo com 

peças móveis no sentido de clarificar a orientação estratégico-táctica da 

equipa, entendemos que o vídeo gravador e mais recentemente o computador 

e o data-show, com o recurso a programas informáticos, são outros dos meios 

utilizados pelos treinadores na reunião de preparação para a competição, no 

sentido de facilitarem a transmissão das suas mensagens aos jogadores. 

Verificamos que a maioria dos treinadores (58%) entende ser pouco 

importante as intervenções verbais dos jogadores nas reuniões de preparação 

das equipas para a competição, havendo no entanto alguns treinadores (25%) 

que acham ser muito importante a sua participação. Quando comparados os 

treinadores das duas divisões, verificamos que os treinadores da 1 a liga 
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atribuem uma maior importância (50%) à interacção verbal dos jogadores no 

decurso da reunião, relativamente aos treinadores da 2a divisão-B (34%). 

Estes resultados vão ao encontro dos sugeridos por Nerin (1986), 

quando refere que nesta reunião geralmente não se verifica uma interacção 

verbal dos jogadores, não só por ser um ritual quase religioso, onde 

habitualmente a equipa se envolve em torno das palavras do treinador, e por 

outro lado, sendo o discurso feito muito próximo da competição, onde há uma 

grande tensão por parte dos jogadores, estes demonstram alguma dificuldade 

em falar, fundamentalmente se se tratarem de jogos muito importantes. 

No entanto, os resultados do nosso estudo, contrastam com as 

indicações de Gomelski (1990) e (Castelo (2000 a), que sustentam que se deve 

conceder uma parte da reunião à intervenção verbal dos jogadores, para que 

estes possam precisar o desenvolvimento de tarefas que suscitem algumas 

dúvidas, bem como sugerir propostas de ajustamentos ao sistema de jogo a 

apresentar pela equipa. 

Em nosso entender, toma-se cada vez mais importante para o treinador, 

ouvir os jogadores, no sentido de melhor se aperceber dos problemas reais da 

equipa, por forma a poder apresentar estratégias de intervenção que 

contribuam para a sua resolução. 

Por outro lado, quando o treinador se apercebe que os jogadores 

demonstram alguma inibição em falar diante de toda a equipa, poderá 

promover reuniões parcelares (sectoriais ou individuais), que sejam 

facilitadoras de uma melhor abertura no processo de comunicação dos 

jogadores com o treinador. 

156 



Discussão dos Resultados 

6.2. Conteúdos transmitidos pelos treinadores aos jogadores na 
reunião de preparação para a competição 

Os treinadores emitem, em termos médios, cerca de 79 unidades de 
informação em cada reunião de preparação para a competição. 

Embora não tivéssemos tido acesso a estudos semelhantes no âmbito 
da competição, os resultados por nós alcançados parecem ser muito positivos, 
por constatarmos que num estudo efectuado por Gilbert et ai., (1999) com 
treinadores de hóquei no gelo, em situação de treino, estes apenas forneciam 
cerca de 60 unidades de informação por sessão de treino. 

No entanto, os treinadores da 1a liga emitem em média cerca de 96 
unidades de informação por reunião, contra apenas 63 dos treinadores da 2a 

divisão-B. Estes resultados, colocam os treinadores da 1a liga num perfil mais 
produtivo que os treinadores da 2a divisão-B, já que, de acordo com a literatura, 
os treinadores mais bem sucedidos são aqueles que fornecem mais 
intervenções de conteúdo pedagógica (Alves e Rodrigues, 1999; Ferreira, 1994). 

Porém, a hipótese da diferença de perfil dos treinadores das duas 
divisões deduzida a partir do número de unidades de informação emitidas deve 
ser contraposta à possibilidade de adaptação às diferenças de nível das 
equipas. 

Verificamos que as informações dos treinadores relativas aos diferentes 
factores do rendimento desportivo incidem fundamentalmente na dominante 
estratégico-táctica (60.2%), seguidas das outras dominantes do rendimento 
desportivo (como por exemplo, o contexto do jogo, o resultado desportivo, a 
equipa de arbitragem, etc. - 20.1%) e na dominante psicológica (16.8%), sendo 
muito poucas as referências feitas à dominante técnica (2.9%), não se tendo 
registado qualquer menção acerca da dominante energético-funcional. 

Quando comparados os conteúdos das instruções transmitidas pelos 
treinadores das duas divisões, verifica-se que há uma grande similaridade 
(60%) na importância atribuída à dominante estratégico-táctica. No entanto, os 
treinadores da 2a divisão-B atribuem uma importância maior à dominante 
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psicológica (21.3% vs 13.8%), enquanto que os treinadores da 1a liga atribuem 
um maior relevo à dominante técnica e às outras dominantes do rendimento 
desportivo. 

Poderemos questionar porque é que os treinadores da 2a divisão-B 
atribuem uma maior importância à dominante psicológica, comparativamente 
com os treinadores da 1a liga? Será por entenderem que entre as várias 
equipas há um equilíbrio entre as várias dominantes do rendimento desportivo, 
e que é a dominante psicológica que está ainda pouco desenvolvida, e que 
esta é que detém um papel determinante na prestação dos jogadores e das 
equipas? Ou se, por outro lado, é o facto de possuírem jogadores menos 
dotados do ponto de vista técnico e estratégico-táctico, que optam por 
estimular mais os aspectos psicológicos? 

Os nossos resultados são semelhantes aos encontrados por Nerin 
(1986), na reunião de preparação para a competição, com treinadores de 
jogos desportivos colectivos (andebol, basquetebol, râguebi e voleibol) e por 
Rodrigues e Pina (1999), com treinadores de voleibol em competição, nos 
quais constataram que as instruções dos treinadores incidiam 
predominantemente sobre as dominantes estratégico-táctica e psicológica. 

Tal facto é compreensível, pelo facto dos jogadores de futebol referirem, 
a respeito dos seus comportamentos pré-competitivos, que gostam de ser 
relembrados pelo treinador acerca das estratégias a desenvolver, e que acham 
importante possuírem um plano detalhado para a competição (Lázaro e 
Oliveira, 2002). Por outro lado, no futebol a dimensão estratégico-táctica é que 
dá coerência ao comportamento dos jogadores e das equipas 
(Garganta, 1997a; Gréhgaigne,1992; Konzag.1991; Pinto,1996; Riera,1995b), 
contrariamente ao que acontece noutras modalidades consideradas de 
dominante energético-funcional ou de carácter técnico combinado. 

No domínio psicológico, o conteúdo da intervenção do treinador na 
reunião de preparação para a competição deverá procura induzir um efeito 
motivacional, através de uma dinâmica de confiança/estimulação com o 
objectivo de mobilizar ao máximo os recursos dos jogadores na obtenção da 
melhor performance desportiva (Nerin, 1986). Também Houlier e Crevoisier 
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(1993); Nerin (1986) e Zeyfang (2001) referem a importância que assume a 

dominante psicológica, pois para além dos pressupostos atléticos, são muitas 

vezes os factores cognitivos e emocionais que desempenham um papel 

determinante na prestação desportiva dos jogadores e das equipas. 

No que se refere às várias dominantes do rendimento desportivo, 

verificamos que, na dominante estratégico-táctica, os treinadores atribuem uma 

maior importância às variáveis táctica colectiva ofensiva (como o método de 

jogo ofensivo, as combinações ofensivas e os esquemas tácticos ofensivos -

19.4%), táctica colectiva defensiva (método de jogo defensivo, sistemas de 

equilíbrio defensivo e esquemas tácticos defensivos -15.8%) e equipa 

adversária (11.1%). 

Embora não tivéssemos tido acesso a estudos semelhantes no âmbito 

da competição, os resultados por nós encontrados estão em consonância com 

os referidos por Gilbert et ai. (1998 e 1999), em treinadores de hóquei no gelo 

em situação de treino, onde as tácticas colectivas são os conteúdos 

dominantes emitidos pelos treinadores em detrimento das tácticas individuais. 

No que se refere às preocupações com a equipa adversária, verifica-se 

que os treinadores da 1a liga lhe dão uma importância muito maior (15.9%), 

quando comparados com os treinadores da 2a divisão-B (3.8%), e cuja 

diferença é estatisticamente significativa (p<0.05), o que se poderá dever ao 

facto daqueles, não só possuírem mais meios de apoio (gravação de jogos via 

TV, técnicos específicos para "scouting", etc.), como também ao facto de 

eventualmente atribuírem uma maior importância na análise da equipa 

adversária, na preparação da competição. 

Rodrigues e Pina (1999), num estudo com treinadores de voleibol em 

competição, constataram que as instruções dos treinadores tinham uma grande 

incidência sobre a equipa adversária. 

Assim, parece-nos evidente a importância que deverá ser atribuída à 

equipa adversária, uma vez que é explorando as suas fraquezas e 

evidenciando as formas de contrariar os seus pontos fortes que as equipas 

procuram ultrapassar os seus oponentes, sendo absolutamente necessário 

analisar o adversário e informar os jogadores e a equipa acerca das suas 
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principais características (Castelo, 2000a ;Comas, 1991b; Uma; 1993; Pina e 

Rodrigues, 1999). 

No que concerne às tácticas, parece haver algum contra-senso, já que 

por um lado os treinadores atribuem uma maior importância às tácticas 

colectivas ofensivas (em detrimento das defensivas), por outro, atribuem, ainda 

que de uma forma pouco significativa, uma maior relevância às tácticas 

individuais defensivas. 

Quando comparados os treinadores das duas divisões, constatamos que 

os treinadores da 2a divisão-B atribuem uma maior importância às tácticas 

individuais e colectivas, comparativamente aos treinadores da 1a liga. As 

diferenças encontradas sugerem que os treinadores da 2a divisão-B denotam 

mais preocupações com a organização estratégico-táctica da própria equipa 

(52.3%) relativamente aos treinadores da 1a liga (43.9%). No entanto, estes 

para além das preocupações relativas com a organização da própria equipa, 

denotam maiores preocupações relativamente à equipa adversária. 

Os treinadores dão pouca importância à dominante técnica (2.9%), no 

entanto, os treinadores da 1 a liga atribuem-lhe uma maior importância (4%) 

relativamente aos treinadores da 2a divisão-B (1%), facto que é corroborado 

pelos resultados referenciados na literatura por Pina e Rodrigues (1999), em 

situação de competição em treinadores de voleibol. 

Este facto parece estar em consonância com os objectivos dos 

treinadores das equipas profissionais de futebol, e que nos foram transmitidos 

quer na entrevista, quer durante a reunião de preparação para a competição, e 

nas quais atribuem um grande importância à performance e ao resultado 

desportivo a alcançar pela equipa em competição. Para eles estes resultados 

são consubstanciados fundamentalmente pelas acções tácticas dos jogadores, 

em detrimento das suas acções técnicas. 

A dominante energético-funcional parece não ser motivo de 

preocupação dos treinadores, na reunião de preparação para a competição, já 

que nenhum dos treinadores estudados fez menção a qualquer variável desta 

dominante. 
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No que se refere às outras dominantes do rendimento desportivo, os 

treinadores atribuem uma maior importância às variáveis relacionadas com a 

performance desportiva (6.2%), resultado desportivo (5.7%) e ao contexto do 

jogo (3.7%). Salienta-se no entanto, que os treinadores da 1a liga denotam 

maiores preocupações com a performance desportiva (7.3%), do que os 

treinadores da 2a divisão-B (4.6%). Pelo contrário, estes atribuem uma 

importância maior ao resultado desportivo (6.4%), comparativamente aos 

treinadores da 1a liga (5.2%). Estes resultados parecem induzir que os 

treinadores da 1a liga têm um perfil de intervenção mais condizente com os 

treinadores de sucesso, na medida em que estes emitem instruções mais 

direccionadas para a eficiência da prestação dos jogadores em detrimento do 

resultado desportivo a alcançar, já que no entender de Rodrigues (1997), as 

funções de instrução sobre as tarefas a realizar prevalecem como condutas 

dominantes nos treinadores de sucesso. 

Ainda nas outras dominantes do rendimento desportivo, os treinadores 

atribuem pouca importância aos aspectos relacionados com a equipa de 

arbitragem (0.7%) e com as leis do jogo (1.8%). No que se refere a esta 

variável, e embora não tivéssemos tido acesso a estudos semelhantes no 

âmbito da competição, os resultados estão em consonância com os 

encontrados na literatura em situação de treino por Gilbert et ai. (1998 e 1999) 

e por Amaral et ai. (2002), onde raramente é feita uma alusão às leis (regras) 

do jogo. 

Na dominante psicológica, os treinadores atribuem uma maior 

importância às capacidades volitivas, directamente relacionadas com a 

superação e o empenhamento (9.2%), seguidas da auto-confiança (3.1%) e da 

concentração (2.2%). Estes resultados estão de acordo com Rodrigues e Pina 

(1999), que referem que a intervenção psicológica do treinador em competição 

deverá incidir particularmente nas categorias de pressão, que são aquelas que 

estão associadas com as exigências da performance maximal e com a 

concentração. 
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Salienta-se o facto dos treinadores da 2a divisão-B atribuírem uma maior 

importância às diferentes variáveis da dominante psicológica (com excepção da 

auto-confiança), comparativamente com os treinadores da 1 a liga, que de 

acordo com Nerin (1986), fazem apelo aos aspectos mais subjectivos do 

rendimento desportivo. Esta constatação parece induzir que os treinadores da 

1 a liga dirigem as suas intervenções predominantemente para os conteúdos 

mais específicos do rendimento desportivo, apontados como mais favoráveis a 

uma melhor prestação desportiva dos jogadores e das equipas (Gilbert et 

ai. 1998). 

Em relação à forma como os treinadores intervêm, verificamos que a 

estrutura da informação assenta essencialmente na informação prescritiva 

(56.4%), seguida da informação descritiva (18.6%) e no questionamento 

(9.9%). 

O nosso estudo corrobora os resultados das investigações encontrados 

na literatura. Assim, Dias, et ai. (1994), num estudo realizado com treinadores 

de râguebi e Pina e Rodrigues (1997) e Rodrigues e Pina (1999), em estudos 

efectuados com treinadores de voleibol antes do início da competição, 

verificaram que a intervenção dos treinadores era dominantemente prescritiva e 

descritiva, de forma auditiva, sendo a informação dirigida fundamentalmente 

para a dominante estratégico-táctica. 

Também Alves e Rodrigues (1999) analisaram 14 treinadores de 

andebol em competição e verificaram que a informação prescritiva constituía a 

principal intervenção do treinador visando a melhoria da prestação da equipa. 

Verifica-se, no entanto, que os treinadores da 2a divisão-B emitem um 

maior número de informações prescritivas (64.3%) comparativamente com os 

treinadores da 1a liga (51.3%), mas que estes emitem um maior número de 

informações descritivas (24.1%), quando comparado com aqueles (10.1%). 

Embora na globalidade dos treinadores se verifique que o número de 

informações avaliativas negativas (6.1%), sejam superiores às avaliativas 

positivas (5.7%), quando comparados os treinadores das duas divisões entre 

si, constatamos que os treinadores da 2a divisão-B, emitem um maior número 
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de informações negativas (7.2%), relativamente os treinadores da 1 a liga 

(5.4%). 

No entendimento de Cloes, et ai. (1993) e de Alves e Rodrigues (1999), 

os treinadores de sucesso apresentam uma percentagem significativamente 

maior de comportamentos positivos relativamente aos treinadores sem 

sucesso, sendo o clima positivo que caracteriza os treinadores de sucesso, 

compreendido como um prolongamento do que se passa no treino. 

Nesta ordem de ideias, Shigunov et ai.(1993) efectuaram um estudo sobre a 

influência do comportamento do treinador nos sentimentos dos atletas e 

constataram que estes sentem insegurança, preocupação e perda de 

concentração em reacção aos comportamentos afectivos negativos do 

treinador, como o punir, gritar ou criticar. Por outro lado, os comportamentos 

afectivos positivos, como elogiar ou demonstrar afecto, geraram nos jogadores 

sentimentos de auto-valorização, incentivo e satisfação. 

Relativamente à componente "Quem", verificamos que a direcção da 

instrução transmitida pelos treinadores é dirigida fundamentalmente para a 

vertente toda a equipa (61.8%), seguida para as vertentes jogador individual 

(33%) e sub-grupo de jogadores (5,2%). 

Os nossos resultados são corroborados por Dias et al.(1994), por Pina e 

Rodrigues (1997) e por Rodrigues e Pina, (1999) em estudos efectuados com 

treinadores de jogos desportivos colectivos (râguebi e voleibol), antes do início 

da competição, onde constataram que a informação dos treinadores, era 

dirigida dominantemente para toda a equipa. 

Dentro da categoria jogador individual as informações transmitidas 

pelos treinadores são dirigidas principalmente para o médio-centro (8.6%), para 

o defesa-central (6.5%) e para o defesa-lateral, sendo o guarda-redes (1.%) 

aquele para quem é dirigido um menor número de informações. Na vertente 

sub-grupo de jogadores as informações são dirigidas mais para os atacantes 

(2.2%), seguidos dos médios (1.8%) e dos defesas (1.2%). Estes resultados 

referem as tendências dos treinadores (referidas em 5.2.1.), em dirigirem as 
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suas instruções individuais, dominantemente para a táctica individual defensiva 

e as instruções colectivas para a táctica colectiva ofensiva. 

Quando comparados os treinadores das duas divisões, verificamos que 

os treinadores da 2a divisão-B, dirigem um maior número de informações às 

vertentes toda a equipa (71.1%) e sub-grupo de jogadores (6.1%), 

comparativamente aos treinadores da 1a Liga (51.6% e 4.6% respectivamente), 

sendo que os treinadores da 1a liga dirigem um maior número de informações 

na vertente jogador individual (39.3%) relativamente aos treinadores da 2a 

divisão-B (22.8%). Nesta vertente os treinadores da 1a liga dirigem um maior 

número de informações individualizadas para os jogadores de cada 

posição/função. 

Estes resultados parecem induzir que os treinadores da 1 a liga têm 

tendência a emitir um maior número de instruções específicas, e diferenciadas 

relativamente aos treinadores da 2a divisão-B, facto que é corroborado com 

algumas investigações que referem que quando os treinadores transmitem 

intervenções de conteúdo pedagógico sob a forma de instrução, devem 

privilegiar a instrução específica (Gilbert et. ai. 1998; Amaral et ai. 2002). 

6.3. Congruência entre as ideias pré-interactivas e as ideias interactivas 

dos treinadores, na reunião de preparação para a competição 

Analisando os resultados do nosso estudo, podemos verificar que na 

reunião de preparação para a competição, a globalidade dos treinadores emite 

um elevado número de ideias interactivas (77.6%), comparativamente com as 

ideias pré-interactivas que formularam pretender focar na referida reunião. Tal 

facto permite-nos afirmar que há uma congruência (77.6%) entre as ideias pré-

interactivas e as ideias interactivas focadas, apresentando estas um valor com 

significado estatístico (p< 0.05). 

Relativamente à nossa experiência passada como praticante desportivo, 

estamos convencidos que houve uma evolução dos treinadores na forma como 
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elaboram o seu discurso, não só pelo seu conteúdo não se restringir apenas 

aos aspectos volitivos e motivacionais, conotado com o denominado "discurso 

do guerreiro", como também por ser um discurso mais objectivo e em 

consonância com as acções de jogo desenvolvidas no decurso do processo de 

treino. Daí que Nerin (1986) refira que o treino é que determina o conteúdo do 

discurso a ter na reunião de preparação para a competição. 

O mesmo autor refere, ainda, que os conteúdos a transmitir pelo 

treinador na reunião de preparação para a competição aos jogadores 

representam um simples relembrar, uma síntese, ou um flash de todo um 

conjunto de acções anteriormente efectuadas no decorrer dos treinos. 

Ao compararmos os treinadores das duas divisões, constatamos que 

os treinadores da 2a divisão-B, omitem um menor número de ideias interactivas 

(20.4%), relativamente aos treinadores da 1 a liga (25%). Verificamos assim, 

que os treinadores da 2a divisão-B apresentam uma maior congruência (79.6%) 

entre as ideias pré-interactivas e as ideias interactivas emitidas, 

comparativamente com os treinadores da 1 a liga (75%). 
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Conclusões 

A realização da presente pesquisa permitiu destacar dois grupos de 

conclusões: um primeiro referente à globalidade dos treinadores e outro 

referente à comparação entre os treinadores das duas divisões. 

(1 ) Globalidade dos treinadores 

(i) A reunião de preparação para a competição ocorre com uma 

antecedência média de duas horas em relação ao início da 

competição, realizando-se numa sala de hotel ou no balneário do 

campo de jogos onde a competição irá decorrer. Nela participam a 

equipa técnica (treinador principal e treinadores assistentes) e os 

jogadores, sendo o flip-chart o meio didáctico a que os treinadores 

mais recorrem no sentido de facilitar a sua comunicação junto dos 

jogadores, onde os treinadores acham ser pouco importante as 

intervenções verbais dos jogadores nesta reunião, tendo esta uma 

duração média de vinte minutos. 

(ii) Os treinadores emitem, em termos médios, cerca de 79 unidades de 

informação em cada reunião de preparação para a competição. 

(iii) Os conteúdos dominantes transmitidos pelos treinadores na reunião de 

preparação para a competição incidem fundamentalmente na 

dominante estratégico-táctica (60.2%), seguido das outras dominantes 

do rendimento desportivo (20.1%) e da dominante psicológica (16.8%), 

sendo reduzidas as referências feitas à dominante técnica (2.9%). Não 

se registou qualquer menção à dominante energético-funcional. 

(iv) Na dominante estratégico-táctica, os treinadores dão maior ênfase no 

seu discurso às variáveis táctica colectiva ofensiva (19.4%), táctica 

colectiva defensiva (15.8%) e equipa adversária (11.1%). No que 

concerne às tácticas individuais, os treinadores atribuem, ainda que de 

forma pouco significativa uma maior relevância às tácticas individuais 
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defensivas (4.6%) relativamente às tácticas individuais ofensivas 
(4.1%). 

(v) No que se refere às outras dominantes do rendimento desportivo, os 

treinadores atribuem uma maior importância às variáveis relacionadas 

com a performance desportiva (6.2%), o resultado desportivo (5.7%), e 

com o contexto do jogo (3.7%), sendo atribuída uma reduzida 

importância aos aspectos relacionados com as leis do jogo (1.8%) e 

com a equipa de arbitragem (0.7%). 

(vi) Na dominante psicológica, os treinadores atribuem uma maior 

importância às capacidades volitivas, directamente relacionadas com a 

superação e o empenhamento (9.2%), seguidas da auto-confiança 

(3.1 %) e da concentração (2.2%). 

(vii) A estrutura da instrução transmitida pelos treinadores assenta 

dominantemente na variável prescritiva (56.4.%) e descritiva (18.6%), 

sendo dirigida para as vertentes toda a equipa (61.8%) e jogador 

individual (33%). Dentro desta, as informações são dirigidas 

principalmente para o médio-centro (8.6%) e para o defesa-central 

(6.5%) sendo o guarda-redes (1.%) aquele para quem é dirigido um 

menor número de informações. 

(viii) Verifica-se haver uma congruência (77.6%) entre as ideias pré-

interactivas ou de planeamento formuladas pelos treinadores antes da 

reunião e as ideias interactivas ou decisionals dos treinadores 

ocorridas durante a reunião de preparação da equipa para a 

competição. 
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Treinadores da 1a liga e da 2a divisão-B 

(i) Quando comparadas as condições de envolvimento das reuniões de 

preparação para a competição entre os treinadores das duas divisões, 

verifica-se que as reuniões da 1 a liga ocorrem numa sala de hotel e as 

da 2a divisão-B no balneário do campo de jogos onde a competição irá 

decorrer. 

Nas reuniões da 2a divisão-B participam apenas os jogadores e a 

equipa técnica, enquanto que na 1 a liga em 33% das reuniões, para 

além da equipa técnica, essa participação é também alargada aos 

directores. 

O tempo médio de duração da reunião é sensivelmente idêntico entre 

os treinadores das duas divisões (19 min.), bem como o tempo médio 

de antecedência em relação à hora do início do jogo com que as 

mesmas se realizam (116 min.). 

Verifica-se que todos os treinadores da 1a liga utilizam dois ou mais 

meios de apoio para a realização das suas reuniões, enquanto que 

quatro dos seis treinadores da 2a divisão-B referem não utilizar 

qualquer meio. 

Os treinadores da 1 a liga atribuem uma maior importância (50%), à 

interacção verbal dos jogadores no decurso da reunião, relativamente 

aos treinadores da 2a divisão-B (34%). 

(ii) Os treinadores da 1a liga, emitem em média cerca de 96 unidades de 

informação por reunião, sendo de 63 o número médio de unidades de 

informação emitidas pelos treinadores da 2a divisão-B. Apesar de ser 

uma diferença aparentemente substantiva, esta não apresenta valores 

com significado estatístico. 

(iii) Quando comparados os conteúdos das instruções transmitidas entre 

os treinadores das duas divisões, verifica-se que há uma grande 

similaridade (60%) na importância atribuída à dominante estratégico-
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táctica. No entanto, os treinadores da 2a divisão-B atribuem uma 

importância maior à dominante psicológica (21.3% vs 13.8%) enquanto 

que os treinadores da 1a liga atribuem um maior relevo à dominante 

técnica e às outras dominantes do rendimento desportivo. 

(iv) Na dominante estratégico-táctica, assume particular realce, a elevada 

importância atribuída pelos treinadores da 1 a liga relativamente às 

características da equipa adversária (15.9%), comparativamente com 

os treinadores da 2a divisão-B (3.8%), e cuja diferença é 

estatisticamente significativa (p<0.05). 

(v) Na dominante psicológica e nas outras dominantes do rendimento 

desportivo as diferenças encontradas entre os treinadores das duas 

divisões são pouco relevantes, não apresentando significado 

estatístico. 

(vi) Quando comparados os treinadores das duas divisões quanto à 

estrutura da informação transmitida, verificamos que os treinadores da 

1 a liga atribuem uma importância maior à variável informação descritiva 

(24.1% vs 10.1%), enquanto os treinadores da 2a divisão-B atribuem 

uma maior relevo à variável informação prescritiva (64.3% vs 51.3%). 

(vii) Embora a direcção das instruções transmitidas pelos treinadores das 

duas divisões sejam emitidas de uma forma muito similar, para toda a 

equipa, seguidas das vertentes jogador individual e sub-grupo de 

jogadores, verificamos que, dentro destas, os treinadores da 2a 

divisão-B dirigem um maior número de informações às vertentes toda a 

equipa (71.1% vs 56.1%) e sub-grupo de jogadores (6.1% vs 4.6%), 

enquanto os treinadores da 1a liga dirigem um maior número de 

informações à vertente jogador individual (39.3% vs 22.8%). 

Constatamos ainda que, dentro da vertente jogador-individual, os 

treinadores da 1a liga dirigem um maior número de informações 
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individualizadas para os jogadores de cada posição/função, 

comparativamente com os treinadores da 2a divisão-B. Apesar das 

diferenças encontradas estas não revelam significado estatístico. 

(viii) Constatamos que os treinadores da 2a divisão-B omitem um menor 

número de ideias interactivas (20.4%), relativamente aos treinadores 

da 1 a liga (25%). Embora as diferenças encontradas sejam pouco 

relevantes, verificamos, que os treinadores da 2a divisão-B apresentam 

uma maior congruência (79.6%) entre as ideias pré-interactivas e as 

ideias interactivas emitidas, comparativamente com os treinadores da 

1 a liga (75%). 

(ix) No cômputo geral, os treinadores da 1a liga parecem atribuir uma 

maior importância à reunião de preparação para a competição 

relativamente aos treinadores da 2a divisão-B pelas seguintes razões: 

- emitem um maior número de unidades de informação (96 vs 63) 
por reunião; 

- atribuem uma importância muito maior (15.9% vs 3.8%), às 

preocupações relativas com a equipa adversária; 

emitem mais instruções direccionadas para a performance 

desportiva (7,3% vs 4.6%) em detrimento das dirigidas para o 

resultado desportivo a alcançar (5.2% vs 6.4%); 

- atribuem uma menor importância (13.8% vs 21.3% ) às diferentes 

variáveis da dominante psicológica, dirigindo mais as suas 

intervenções para os conteúdos específicos do rendimento 

desportivo; 

- emitem um menor número de informações negativas (7.2% vs 
5.4%); 

- dirigem um menor número de informações nas vertentes toda a 

equipa (56.1% vs 71.1%) e sub-grupo de jogadores (4.6% vs 

6.1%) e um maior número na vertente jogador individual (39.3% 

vs 22.8%), privilegiando a instrução específica que é um dos 

factores caracterizadores dos treinadores de sucesso. 
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Sugestões inovadoras da reunião de preparação para a competição 

De acordo com as pesquisas efectuadas no presente estudo, parece-

nos ser de todo o interesse referir um conjunto de sugestões inovadoras da 

reunião de preparação para a competição: 

• O recurso à utilização de programas informáticos para PC e do data-

show como meio de apoio, no sentido de facilitar a transmissão da 

informação dos treinadores aos jogadores. 

• A afixação nas paredes do balneário de maquetas do campo de jogo, 

indicadoras das posições/funções a desempenhar pelos jogadores no 

desenvolvimento dos esquemas tácticos (bolas paradas) ofensivos e 

defensivos. 

• Em algumas equipas a transmissão da informação aos jogadoras 

relativa à equipa adversária e aos esquemas tácticos (bolas paradas) é 

feita não pelo treinador principal, mas sim por um dos treinadores 

assistentes. 

• Após a reunião global com todos os jogadores da equipa, há treinadores 

que optam por fazer reuniões parciais por sectores (defesas, médios e 

atacantes, etc.). 

• Algumas equipas dividem a reunião em 3 sessões de curta duração (15 

minutos), tratando cada uma delas temas específicos (equipa adversária 

- véspera do jogo, plano estratégico-táctico da equipa - manhã do jogo e 

esquemas tácticos - antes do jogo) de de modo a que a informação seja 

tratada de uma forma repartida, por forma a não sobrecarregar os 

jogadores com demasiada informação apenas numa sessão. 
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Perspectivas para futuros estudos 

Tendo como referência os resultados encontrados na presente pesquisa, 

achamos pertinente a continuação da investigação desta temática, pelo que 

sugerimos algumas propostas para futuros trabalhos: 

• Estudos similares, abrangendo um maior número de treinadores e em 

diferentes períodos da época desportiva, para que se possam obter 

dados mais substantivos acerca dos comportamentos dos treinadores no 

âmbito do futebol. 

• Estudo da eficácia da comunicação do treinador na reunião de 

preparação para a competição, aferindo os conteúdos transmitidos pelo 

treinador, em relação com os conteúdos apreendidos pelos jogadores. 

• Estudo do comportamento do treinador em três momentos diferenciados: 

na reunião de preparação para a competição, no intervalo e no decorrer 

da competição. 

• Estudo do comportamento do treinador no decurso da sessão de treino e 

na condução da competição, tentando aferir a congruência dos seus 

comportamentos nestas duas realidades. 
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Anexos 

Anexo 1 - Carta aos Treinadores - Colaboração no Estudo 

Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física 

Caro Treinador 

A evolução dos Treinadores passa pela confrontação entre a realidade 

da prática desportiva e os conhecimentos que vão adquirindo e que lhes vão 

sendo transmitidos pelos técnicos e pelos Investigadores na área das ciências 

do desporto. 

No âmbito da investigação em Desporto, tem-se dado uma grande 

importância ao atleta, bem como à optimização dos meios e métodos de treino 

para o seu desenvolvimento, relegando para segundo plano o estudo sobre as 

atitudes e os comportamentos dos Treinadores. 

0 nosso estudo insere-se no Mestrado em Treino de Alto Rendimento 

Desportivo - Opção de Futebol, e tem como principal objectivo, Caracterizar a 

Intervenção do Treinador na Reunião de Preparação da Equipa para a 

Competição no Futebol. 

Atendendo à delicadeza do tema, o nosso trabalho terá um carácter de 

sigilo absoluto, pelo que, para além de nós, ninguém mais terá acesso aos 

dados recolhidos. 

Para a realização do nosso trabalho solicitamos a colaboração dos 

Treinadores no sentido de efectuarmos uma breve entrevista ao Treinador 

Principal antes da realização da reunião de preparação da equipa para a 

competição, bem como a sua autorização para que possamos ter acesso à 

gravação audio da referida reunião. 

Antecipadamente grato pela atenção dispensada 
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Anexo 2 - Carta aos Treinadores - Dados Obtidos 

Universidade do Porto 

Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física 

Caro Treinador 

Desejamos em primeiro lugar manifestar-lhe os nossos sinceros 

agradecimentos pela disponibilidade e interesse demonstrados, na concessão 

da entrevista bem como da gravação audio da reunião de preparação para a 

competição efectuada junto da sua equipa. 

Consoante havíamos sugerido, junto lhe enviamos em anexo um 

exemplar de cada uma das comunicações supracitadas. 

Atendendo a que as condições de gravação das comunicações nem 

sempre foram as melhores, poderá eventualmente ter ocorrido algum lapso na 

transcrição da sua audição, que no caso de se revelar de importância maior, 

agradecíamos que entrasse em contacto connosco através do nosso endereço 

postal ou para o telefone 919265991. 

Votos dos maiores êxitos pessoais e desportivos. 

Cordialmente 
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Anexos 

Anexo 3 - Questionário da entrevista da reunião de preparação para 

competição 

Treinador: Data: / / 

N° de Anos Treinador: N° Anos Treinador Principal: 

HabilitaçõesAcadémicas/Profissionais: Idade 

1. Em que local realiza habitualmente a reunião de preparação para o jogo 

com os jogadores? 

2. Quem é que geralmente participa nesta reunião? 

3. Qual o tempo médio de duração da referida reunião? 

4. Com que tempo de antecedência em relação à hora de início do jogo 

efectua esta reunião? 

5. Que importância dá ao uso de maquetas do campo de jogo (móveis ou 

fixas), ou outros meios de apoio (posters, vídeo), no sentido de facilitar a 

sua intervenção junto dos atletas? 

6. Durante esta semana, quais foram as suas principais preocupações no 

decorrer dos treinos? 

7. Em termos globais, como é que vai estruturar a comunicação das suas 

ideias junto dos atletas? Abordando aspectos ligados com a organização 

estratégico-táctica da sua equipa, da equipa adversária ou sobre os 

aspectos da motivação dos seus jogadores para a competição? 

8. Quais são os objectivos da sua equipa para este jogo? 

9. Quais são os aspectos que entende serem particularmente importantes 

(críticos) transmitir aos atletas para que estes tenham um bom rendimento 

desportivo neste jogo? 

10. Que importância atribui à intervenção verbal dos atletas nestas reuniões? 
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Anexos 

Anexo 4 - Instrumento de observação das intervenções dos treinadores 

(1) Treinadores 
(1 1) Treinadores/Identificação 
(111) Treinadores/ldentificação/Nome 
(1111 ) Treinadores/!dentificação/Nome/T 1 
(1112 ) Treinadores/ldentificação/Nome/T 2 
(1113 ) Treinadores/ldentificação/Nome/T 3 
(1114 ) Treinadores/ldentificação/Nome/T 4 
( 1 1 1 5 ) Treinadores/ldentificação/Nome/T 5 
(1116 ) Treinadores/ldentificação/Nome/T 6 
(1117 ) Treinadores/ldentificação/Nome/T 7 
(1118 ) Treinadores/ldentificação/Nome/T 8 
( 1 1 1 9 ) Treinadores/ldentificação/Nome/T 9 
(1 1 1 10) Treinadores/ldentificação/Nome/T 10 
(1 1 1 11) Treinadores/ldentificação/Nome/T 11 
(1 1 1 12) Treinadores/ldentificação/Nome/T 12 
(1 1 2) Treinadores/ldentificação/ldade 
(112 1) Treinadores/ldentificação/ldade/36 a 40 anos 
( 1 1 2 2) Treinadores/ldentificação/ldade/41 a 45 anos 
( 1 1 2 3) Treinadores/ldentificaçâo/ldade/46 a 50 anos 
(112 4) Treinadores/ldentificação/!dade/51 a 55 anos 
(112 5) Treinadores/ldentificação/ldade/56 a 60 anos 
(1 2) Treinadores/Experiência 
(12 1) Treinadores/Experiência/Treinador 
(12 11) Treinadores/Experiência/Treinador/1 a 5 anos 
(12 12) Treinadores/Experiência/Treinador/6 a 10 anos 
(12 13) Treinadores/Experiência/Treinador/11 a 15 anos 
(12 14) Treinadores/Experiência/Treinador/16 a 20 anos 
(12 15) Treinadores/Experiência/Treinador/21 a 25 anos 
(12 16) Treinadores/Experiência/Treinador/25 a 30 
(1 2 2) Treinadores/Experiência/Tr. Principal 
(12 2 1) Treinadores/Experiência/Tr. Principal/1 a 5 anos 
(12 2 2) Treinadores/Experiência/Tr. Principal/6 a 10 anos 
(12 2 3) Treinadores/Experiência/Tr. Principal/11 a 15 anos 
(12 2 4) Treinadores/Experiência/Tr. Principal/16 a 20 anos 
(12 2 5) Treinadores/Experiência/Tr. Principal/21 a 25 anos 
(1 3) Treinadores/Habil. Académicas 
(13 1) Treinadores/Habil. Académicas/40 Ano 
(1 3 2) Treinadores/Habil. Académicas/60 Ano 
(1 3 3) Treinadores/Habil. Académicas/90 ano 
(1 3 4) Treinadores/Habil. Académicas/12o Ano 
(1 3 5) Treinadores/Habil. Académicas/Bacharelato 
(1 3 6) Treinadores/Habil. Académicas/Licenciatura 
(1 3 7) Treinadores/Habil. Académicas/Doutorado 
(1 4) Treinadores/Habili. Profissionais 
(1 4 1) Treinadores/Habili. Profissionais/I Nível 
(1 4 2) Treinadores/Habili. Profissionais/II Nível 
(1 4 3) Treinadores/Habili. Profissionais/Ill Nível 
(1 4 4) Treinadores/Habili. Profissionais/IV Nível 
(1 5) Treinadores/Divisão 
(15 1) Treinadores/Divisão/Primeira Liga 
(1 5 2) Treinadores/Divisão/Segunda-B 
(2) Locai 
(21) Local/Balneário 
(2 2) Local/Sala Hotel 
(3) Participantes 
(3 1) Participantes/Jogadores e Equipa Técnica 
(3 2) Participantes/Directores 
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(4) Duração 
(4 1) Duração/Até 10 Minutos 
(4 2) Duração/10 a 20 Minutos 
(4 3) Duração/20 a 30 Minutos 
(4 4) Duração/30 a 45 Minutos 
(4 5) Duração/45 a 60 Minutos 
(4 6) Duração/60 a 90 Minutos 
(5) Antecedência à hora Jogo Jogo 
(5 1) Antecedência à hora Jogo Jogo/1 Hora 
(5 2) Antecedência à hora Jogo Jogo/1 hora e 30 
(5 3) Antecedência à hora Jogo Jogo/2 Horas 
(5 4) Antecedência à hora Jogo Jogo/4 Horas 
(6) Meios Utilizados 
(6 1) Meios Utilizados/F//p-c/?arf 
(6 2) Meios Utilizados/Quadro e caneta 
(6 3) Meios Utilizados/Quadro Magnético 
(6 4) Meios Utilizados/Maquetas do Campo de Jogo 
(6 5) Meios Utilizados/Videogravador 
(6 6) Meios Utilizados/PC e Data-show 
(6 7) Meios Utilizados/Não utiliza 
(7) Interacção Verbal Jogadores 
(7 1) Interacção Verbal Jogadores/Muito Importante 
(7 2) Interacção Verbal Jogadores/Medianamente Importante 
(7 3) Interacção Verbal Jogadores/Pouco Importante 
(8) Objectivos Pretendidos 
(9) Conteúdo Treinos 
(10) Planeamento e Realização 
(11) Aspectos Críticos 
(12) "O Quê" 
(12 1) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica/Constituição da Equipa 
(12 2) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica Sistema Táctico 
(12 3) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica/Modelo Jogo 
(12 3 1) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica/Táct. Col. Ofensiva 
(12 3 11) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Col. Ofensiva/Método Jogo 
(12 3 1 2) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Col. Ofensiva/Combinações Tácticas 
(12 3 1 3) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Col. Ofensiva/Esquemas Tácticos 
(12 3 2) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Col. Defensiva 
(12 3 2 1) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Col. Defensiva/Método de Jogo 
(12 3 2 2) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Col. Def./Sistema Equilíbrio Defensivo 
(12 3 2 3) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Col. Defensiva/Esquemas Tácticos 
(12 3 3) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Ind. Ofensiva 
(12 3 3 1) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Ind. Ofensiva/Desmarcação 
(12 3 3 2) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Ind. Ofensiva/Tarefas e Funções 
(12 3 4) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica/Táct. Ind. Defensiva 
(12 3 4 1) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Ind. Defensiva/Marcação 
(12 3 4 2) "O Quê'VDom. Estratégico-Táctica /Táct. Ind. Defensiva/Tarefas e Funções 
(12 4) "O Quê'VEquipa Adversária 
(12 4 1) "O Quê'VEquipa Adversária/Constituição Equipa 
(12 4 2) "O Quê'VEquipa Adversária/Sistema Táctico 
(12 4 3) "O Quê'VEquipa Adversária/Método de Jogo 
(12 4 4) "O Quê'VEquipa Adversária/Esquemas Tácticos 
(12 4 5) "O Quê'VEquipa Adversária/Jogadores em Evidência 
(12 4 6) "O Quê'VEquipa Adversária/Aspectos Fortes 
(12 4 7) "O Quê'VEquipa Adversária/Aspectos Fracos 
(12 5) "O Quê'VDominante Técnica/Técnicas Individuais 
(12 5 1) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/Remate 
(12 5 2) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/Passe 
(12 5 3) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/Condução 
(12 5 4) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/ Recepção 
(12 5 5) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/Drible 

xxiv 



Anexos 

(12 5 6) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/Lançamento Lateral 
(12 5 7) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/Desarme 
(12 5 8) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/Intercepção 
(12 5 9) "O Quê'VDom. Técnica/Técnicas Individuais/Guardg-redes 
(12 6) "O Quê'VDominante Energético-Funcional 
(12 6 1) "O Quê'VDom. Energético-Funcional/Velocidade de Reacção 
(12 6 2) "O Quê'VDom. Energético-Funcional/Velocidade de Execução 
(12 6 3) "O Quê'VDom. Energético-FuncionafA/eiocidade de Deslocamento 
(12 6 4) "O Quê'VDom. Energético-Funcional/Resistência 
(12 6 5) "O Quê'VDom. Energético-Funcionat/Potência 
(12 6 6) "O Quê'VDom. Energético-Funcional/Força 
(12 7) "O Quê'VDom. Psicológicas 
(12 71) "O Quê'VDom. Psicológicas/Concentração 
(12 7 2) "O Quê'VDom. Psicológicas/Motivação 
(12 7 3) "O Quê'VDom. Psicológicas/Empenhamento e Superação 
(12 7 4) "O Quê'VDom. Psicológicas/Agressividade 
(12 7 5) "O Quê'VDom. Psicológicas/Confiança 
(12 8) "O Quê'VOutras Dominantes do Rendimento Desportivo 
(12 9) "O Quê'VOutras DomVContexto Jogo 
(12 10) "O Quê'VOutras Dom./ Leis do Jogo 
(12 10 1) "O Quê'VOutras Dom./ Leis do Jogo/Faltas e Incorrecções 
(12 10 2) "O Quê'VOutras Dom./ Leis do Jogo/Fora de Jogo 
(12 11) "O Quê'VOutras Dom./ Equipa de Arbitragem 
(12 12) "O Quê'VOutras Dom./ /Performance Desportiva 
(12 13) "O Quê'VOutras Dom./ Resultado Desportivo 
(12 13 1) "O Quê'VOutras Dom./ Resultado Desportivo/Vencer o Jogo 
(1213 2) "O Quê'VOutras Dom./ Resultado Desportivo/Não perder o Jogo 
(1214) "O Quê'VOutras Dom./ Outros 
(13) "Como" 
(13 1) "Como"/lnfonmação 
(13 1 1) "Como'VInformaçâo/Informaçao Descritiva 
(13 1 2) "Como'VInformaçâo/Informaçao Prescritiva 
(13 1 3) "Como'VInformaçao/Avaliativa Positiva 
(13 1 4) "Como'VInformaçao/Avaliativa Negativa 
(13 1 5) "Como'VInformaçao/Questionamento 
(13 1 5 1) "Como'VInformaçao/Questionamento/lniciativa Jogador 
(131 5 2) "Como'VInformaçao/Questionamento/lniciativa Treinador 
(13 1 6) "Como'VInfonmaçao/Pressao e Estimulação 
(13 1 7) "Como"/lnformação/Afectiva Positiva 
(13 1 8) "Como'VInformaçao/Afectiva Negativa 
(14) "Quem" 
(14 1) "Quem'VJogador Individual 
(14 1 1) "Quem'VJogador Individual/Guarda-redes 
(14 12) "Quem'VJogador Individual/Defesa Lateral 
(14 13) "Quem'VJogador Individual/Defesa Central 
(14 1 4) "Quem'VJogador Individual/Médio Centro 
(14 15) "Quem'VJogador Individual/Médio Ala 
(14 1 6) "Quem'VJogador Individual/Ponta de lança 
(14 2) "Quem'VSub-grupo de Jogadores 
(14 2 1) "Quem'VSub-grupo de Jogadores/Defesas 
(14 2 2) "Quem'VSub-grupo de Jogadores/Médios 
(14 2 3) "Quem'VSub-grupo de Jogadores/Atacantes 
(14 3) "Quem'VToda a Equipa 
15) Documentos 

(15 1) Documentos/Entrevistas 
(15 2) Documentos/Reuniões de Preparação para a Competição 
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Anexo 5 - Definição das categorias observadas 

1. "0 Quê" 

É a primeira componente do instrumento de observação por nós 

adoptado, e é usada para registar o conteúdo das intervenções pedagógicas 

dos treinadores (Gilbert et ai., 1999). 

Esta componente está dividida em dezassete categorias e quarenta sub

categorias. 

1.1. Constituição da equipa - É a informação prestada acerca dos jogadores 

que inicialmente irão tomar parte no jogo, dos que irão ficar na condição 

de suplentes e daqueles que eventualmente não irão fazer parte da 

equipa nesse jogo. 

1.2. Sistema táctico - É a forma de colocação dos jogadores no terreno de 

jogo e a partir da qual se estabelecem as funções que estes deverão 

desempenhar quer nas acções ofensivas quer nas acções defensivas, 

no seio de um dispositivo previamente estabelecido para a equipa. 

1.3. Modelo de jogo - É um conjunto de ideias e de princípios idealizados pelo 

treinador na forma como pretende que o jogo seja praticado na 

organização dos processos ofensivo e defensivo da equipa (Pinto e 

Garganta, 1989). 

1.4. Táctica colectiva ofensiva - São todas as acções colectivas dos jogadores 

da equipa, desenvolvidas de uma forma organizada e 

uniformizadamente com o objectivo de ganhar vantagem sobre o 

adversário e que se processam quando a equipa se encontra de posse 

da bola (Gilbert e ai.,1999). 

Consideramos os métodos de jogo ofensivo (contra-ataque e ataque 

organizado) as combinações ofensivas (acções pré-determinadas de 

dois ou mais jogadores desenvolvidas nas acções dinâmicas do jogo) e 

os esquemas tácticos (acções pré-determinadas dos jogadores a partir 

de situações fixas do jogo, como pontapés de canto, livres, lançamentos 

de linha lateral e pontapés de grande penalidade). 

XXVI 



Anexos 

Táctica colectiva defensiva - São todas as acções colectivas dos 

jogadores da equipa, desenvolvidas de uma forma organizada e 

uniformizadamente com o objectivo de ganhar vantagem sobre o 

adversário e que se processam quando a equipa não está de posse da 

bola e se encontra na situação de defesa (adaptado de Gilbert et 

ai., 1999). 

Consideramos os métodos de jogo defensivos (defesa zonal, individual, 

mista e o pressing) os sistemas de equilíbrio defensivo (as permutas e 

as compensações) e os esquemas tácticos (acções pré-determinadas 

dos jogadores a partir de situações fixas do jogo, como pontapés de 

canto, livres, lançamentos de linha lateral e pontapés de grande 

penalidade). 

Táctica individual ofensiva - Refere as acções individuais usadas por um 

jogador para ganhar vantagem sobre um ou mais adversários que se 

processam quando a equipa está de posse de bola e se encontra na 

situação de ataque (Gilbert et ai., 1999). 

Consideramos a desmarcação e as tarefas e funções ofensivas a 

desempenhar pelos jogadores no seu posto específico. 

Táctica individual defensiva - São todas as acções individuais efectuadas 

por um jogador para ganhar vantagem sobre um ou mais adversários 

que se processam quando a equipa não está de posse de bola e se 

encontra na situação de defesa (Gilbert et ai., 1999). 

Consideramos a marcação e as tarefas e funções defensivas a 

desempenhar pelos jogadores no seu posto específico 

Equipa adversária - São todas as informações transmitidas acerca da 

equipa adversa^ eer4rando^e-nas^particular4dades^<da^períormanGe do 

oponente (Pina e Rodrigues, 1999). 

Gonskleramos err+ particular os jogadores habitualmente mais 

utilizados, o sistema táctico, o método de jogo, as combinações tácticas 

e os esquemas tácticos predominantemente utilizados, as características 

dos jogadores que mais se evidenciam e os aspectos fortes e fracos da 

equipa. 
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1.9 Técnicas individuais - Referem-se a todas as habilidades fundamentais 

necessárias para o desenvolvimento do jogo (Gilbert et ai.,1999). 

Consideramos as técnicas de passe, recepção, condução, remate, 

drible, desarme, intercepção, lançamento lateral e as técnicas de 

guarda-redes. 

1.10. Capacidades motoras - Refere-se à informação prestada pelo treinador 

acerca das capacidades motoras, como a velocidade de reacção de 

execução ou de deslocamento, a potência, a resistência ou a força. 

1.11. Competências psicológicas - Refere-se à intervenção verbal do 

treinador acerca da dimensão psicológica e que potencia o 

envolvimento dos jogadores para uma eficaz performance na 

competição (Pina e Rodrigues, 1999). Consideramos especialmente as 

competências psicológicas associadas à concentração, à motivação, 

ao empenhamento /superação, à agressividade e à auto-confiança. 

1.12. Contexto do jogo - Refere a importância que o jogo tem no contexto 

da tabela classificativa, os aspectos socio-culturias inerentes ao seu 

desenvolvimento (rivalidade, tradição, derby), às condições de 

envolvimento que estão subjacentes ao desenvolvimento do jogo, 

como as dimensões do terreno, as condições climatéricas, o estado do 

piso, até à atitude e ao comportamento dos espectadores. 

1.13. Leis do jogo - É a informação verbal do treinador acerca das leis do 

jogo do Futebol. Consideramos com particular atenção às leis 

referentes às faltas, incorrecções, advertências e ao fora de jogo. 

1.14. Equipa de arbitragem - É a informação prestada pelo treinador acerca 

dos comportamentos a ter pelos jogadores em relação à equipa de 

arbitragem. 

1.15. Performance desportiva - Consideram-se todas as informações 

produzidas pelo treinador referentes à qualidade da prestação 

desportiva dos jogadores ou da equipa. 

1.16. Resultado desportivo - É a informação prestada pelo treinador acerca 

do resultado desportivo alcançado ou a alcançar na competição. 

1.17. Outros - Referem-se a outras informações transmitidas pelo treinador 

que não se inserem em nenhuma das categorias supracitadas. 

XXVIII 



Anexos 

Como" 

Refere a forma como é estruturada a informação transmitida pelo 

treinador aos jogadores. 

Esta componente é constituída por 8 categorias. 

Informação descritiva - O treinador relata ao(s) jogador (es) ou à equipa 
a forma como realizaram qualquer tarefa ou função (Carreiro da Costa, 
1995). 

Informação prescritiva - O treinador informa o(s) jogador (es) ou a 

equipa a forma como devem realizar qualquer tarefa ou função, referindo 

e justificando os critérios de êxito e/ou os erros a não cometer (Carreiro 

da Costa, 1995). 

Informação avaliativa positiva - O treinador avalia a prestação do(s) 

jogador (es) ou da equipa de uma forma simples, não especificando 

pormenores sobre a avaliação. A expressão utilizada é positiva e reflecte 

uma aprovação (Rodrigues, 1997). 

Informação avaliativa negativa - O treinador avalia a prestação do(s) 

jogador(es) ou da equipa de uma forma simples, não especificando 

pormenores sobre a avaliação. A expressão utilizada é negativa e 

reflecte uma desaprovação (Rodrigues, 1997). 

Questionamento - O treinador formula questões relacionadas com a 

natureza dos objectivos do jogo (Rodrigues, 1997). 

Pressão / Estimulação - O treinador encoraja o(s) jogador(es) levando-

o(s) a intensificar os seus esforços e empenhamento em determinada 

acção (Rodrigues, 1997). 

Afectiva Positiva - É a intervenção verbal do treinador em que este 

demonstra abertamente prazer com o comportamento do(s) jogador(es), 

elogia, recompensa, apresenta um jogador como um exemplo a seguir, 

etc. (Carreiro da Costa, 1995). 

Afectiva negativa - É a intervenção verbal do treinador em que este 
critica o(s) jogador(es) ou a equipa, acusa, ironiza, castiga, ameaça, etc. 
(Carreiro da Costa, 1995). 
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3. "Quem" 
Refere-se ao receptor da informação prestada pelo treinador. 
Esta componente possui três categorias e nove sub-categorias. 

3.1. Jogador Individual - É a intervenção do treinador transmitida a um só 
jogador: guarda-redes, defesa lateral, defesa central, médio centro, 
médio ala ou ponta de lança. 

3.2. Subgrupo de Jogadores - É a intervenção do treinador transmitida para 
um conjunto de jogadores, mas não a todos: defesas, médios, ou 
atacantes. 

3.3. Toda a equipa - É a intervenção do treinador transmitida para todos os 
jogadores da equipa. 

xxx 
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