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(Manuel Sérgio, 2003) 

“… O treinador que não tem formação específica para o seu campo de acção não pode, 

ou só acidentalmente o consegue, atingir os seus objectivos… A formação é 

fundamental para a melhoria de todos os agentes desportivos” 

(José Couceiro, 1994) 

“ O futebol foi talvez o maior acontecimento sócio – desportivo que, pela sua 

universalidade, emergiu durante o século passado, e promete neste novo século e 

milénio…” 

(Gilberto Madaíl, 2003) 

“…da reflexão surgirá a evolução de um fenómeno de enorme importância económica, 

social e cultural que a todos nós apaixona – o Futebol” 

(José Jorge Brito, 2002) 

“Se me perguntar se há dez anos eu pensava ter ganho tudo o que já ganhei, estar num 

clube como o Chelsea e …ser um dos treinadores mais bem pagos do futebol europeu, 

se calhar não o pensava de forma tão específica. Mas tinha a convicção de que podia vir 

a ser um grande treinador”. 

(José Mourinho, 2004) 

 “… Tudo o que fazemos desde o primeiro segundo de trabalho até ao final da época 

está de acordo com a nossa forma de jogar. Portanto, é sistémico, porque quem 

comanda é a organização.” 

(Carlos Carvalhal, 2004) 
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“Comecei com 26 anos e agora, cerca de quatro anos mais tarde, conquistei um espaço. 

Mas ninguém pense que foi fácil. É importante termos uma boa base de conhecimento 

mas depois torna – se determinante a forma como moldamos a prática. Hoje a abertura 

aos jovens é maior, no entanto é fundamental ter a noção da necessidade de se cimentar 

um espaço, onde a principal arma deverá ser a aprendizagem permanente. Quem não 

pensar desta forma poderá sofrer grandes desilusões”. 

(Rui Faria, 2005) 

“A dimensão táctica deve assumir a preocupação dominante no ensino do jogo, onde a 

capacidade de observação, de análise e de interpretação das situações de jogo e, acima 

de tudo, a capacidade de decisão devem orientar os pressupostos fundamentais da 

aprendizagem do jogo. Mais que ensinar a executar, importa ensinar a observar (ler) o 

jogo e ensinar a decidir”. 

(Vítor Maças e José Jorge Brito) 

“Todos os clubes têm de antecipar aquilo que são os avanços do futebol dentro de 4/5 

anos. Era previsível há dez anos que o mundo empresarial iria mudar o mundo do 

futebol e houve clubes que não o perceberam. Resultado: perderam”. 

(Jesualdo Ferreira, 2005) 

“Nos programas voltados para a economia, justiça, saúde etc., tanto os jornalistas como 

os analistas são especialistas nesses domínios. Porque carga de água não é assim no 

desporto? Como sucede nas outras áreas, o desporto tem gente que o estuda, pensa, 

investiga e sobre ele reflete a todo o tempo. É a ocupação principal de pessoas que nele 

se realizam académica, cientifica e profissionalmente, em razão da sua vocação e 

formação. Pois bem, nenhuma delas serve para comentador televisivo!”.  

(Jorge Olímpio Bento, 2005) 

“Hoje, não sou nova vaga e não tenho desgosto nenhum por não ser. Tenho a 

consciência de que sou muito melhor treinador do que qualquer nova vaga. Tenho a 

experiência da vida e esta é também uma boa universidade… Eu do Mourinho estou 

completamente à vontade para falar pois já ganhava e perdia antes do José Mourinho e 

até já usava sobretudo. Não era de marca mas já usava…” (Manuel Cajuda, 2005) 
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AO FUTEBOL, POR TUDO, SÓ EU SEI. 
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RESUMO 

 

 

Devido à importância que tem o modelo de jogo no mundo do futebol actual, surgiu este 

trabalho para que possa ser mais um meio de reflexão e desenvolvimento para os 

treinadores de futebol. Neste trabalho foi feita uma abordagem sobre os conceitos que 

mais estão presentes à volta do modelo de jogo e mais o influenciam. Dentro deste tema 

foi feito uma reflexão sobre o nosso percurso profissional e sobre as nossas experiencias 

profissionais, onde falamos sobre modelo de jogo, mas também sobre treino. 

Dentro do modelo de jogo importava abordar o que é o modelo de jogo, para 

percebermos melhor qual a sua importância, para depois podermos analisar como este 

deve ser trabalhado e quais são os seus constituintes mais representativos. 

Dentro do modelo de treino importava abordar e falar o que é o treino, a ligação que 

existe com o modelo de jogo, e assim perceber melhor o que é a sua unidade logica, o 

exercício, e a sua ligação com a especificidade e identidade. Por último analisamos uma 

nova visão e conceito sobre a forma desportiva e a maneira de como este factor deve ser 

encarado, não de uma forma individual, mas sim de uma forma colectiva e ligada ao 

modelo de jogo. 

Foi também importante neste trabalho a abordagem que fizemos sobre a formação que 

um treinador tem, desde os cursos que são dados para habilitações para treinar, até aos 

cursos dados para revisão de conteúdos ou até estágios técnicos realizados nos clubes. 

Até que chegamos ao ponto final destas abordagens com o resumo final daquilo que 

somos como treinadores, para que as pessoas melhor percebam quem somos como 

profissionais. 

Por fim temos a proposta de modelo de jogo apresentada que, mais não é que a nossa 

visão, filosofia e princípios que ao longo do meu percurso como treinador me foram 

influenciando, chegando eu, aos dias de hoje um melhor treinador do que aquilo que era 

no inicio do meu percurso. A criação e posterior e contínuo desenvolvimento do meu 

modelo de jogo, muito me têm ajudado a ser todos os dias um melhor treinador. 

  

Palavras – chave: MODELO DE JOGO, TREINO, EXERCICIO, TREINADOR.  
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ABSTRACT 

 

 

Due the importance that has the game model in the actual modern football world, 

emerge this work to become one meaner of reflection and development for the football 

managers. In this work an approach has been done about the concepts that are more 

present around the game model and more influence has on it. Within this theme was 

done a reflexion about our professional course and about our professional experiences, 

where we speak about game model, but also about training. 

Inside the game model was important to review what is a game model, so we can better 

realise his importance, and after we can analyse how the game model can be worked 

and which are is most representatives constituents. 

Inside the training model was important to approach and speak what is training, the 

connection that exists with the game model, and so realise better what is his logic unity, 

the exercise, and the exercise connection with the specificity and identity. By the last I 

analyse a new vision and concept of sports form and the way this factor such be faced, 

not in an individual way, but correctly in a collective way and connected to the game 

model.  

Was also important in this work the approach that we have done about the formation 

that a manager has, since the courses that give us a licence to train, until the review 

course about contents or technical internships in the clubs. Finally we get to the final 

point of this approaches with the final resume about what we are as a managers, so 

people can better realise who we are as professionals. 

At the end we have the game model propose that, is no more than my vision, philosophy 

and principles that during my journey as a manager have been influencing me, reaching 

me, nowadays a better manager that what I was at the beginning of my journey. The 

creation and the posterior and the continuous development of my game model, had help 

me a lot to be every day a better manager.  

 

Key words: GAME MODEL, TRAIN, EXERCISE, MANAGER.
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

Dentro das várias áreas das ciências, existem as ciências do desporto e dentro destas 

existem aquelas que se debruçam sobre os estudos dos jogos desportivos colectivos. 

Dentro destas existe o futebol, jogo que apaixona multidões e paixão cria em tantos 

outros. Passou até a ser mais do que um jogo, neste momento é uma indústria e 

movimenta milhões de euros no mundo inteiro. Dentro das varias áreas que o futebol 

tem, e certamente que são muitas já, existe uma que esta naquilo que podemos chamar, 

de planificação conceptual. Dentro da planificação conceptual está o Modelo de Jogo 

(M.J.) ferramenta fundamental e essencial a qualquer treinador de futebol ou qualquer 

outro jogo desportivo colectivo. 

Ao longo destes 8 anos de percurso como técnico vários foram os intervenientes que 

fomos conhecendo e com quem fomos dialogando e aprendendo o seu M.J. podendo 

mesmo dizer que não existe um M.J. que se assuma como verdade definitiva, ou se 

quisermos perceber a “poção magica” que nos faça ter o M.J. mais vencedor de todos. O 

importante parece-nos ser o facto de podermos afirmar que possuímos algo que é nosso, 

que é construído por nós ao longo do nosso percurso profissional e ao longo das 

reflexões que vamos fazendo, individualmente ou em grupo, com as várias pessoas 

ligadas ao fenómeno futebolístico. Importante parece-nos, é poder discutir futebol com 

todas as pessoas, em especial com as ligadas ou processos de treino e jogo, tendo por 

base as nossas ideias e os nossos princípios, sendo este melhores ou piores, serão sim 

sempre diferente e fazem de nós treinadores com uma visão e filosofia singulares. Isso 

sim é importante e essencial enquanto treinadores e é algo que está presente neste 

trabalho. 

O M.J. é a área que um treinador de futebol tem de dominar por completo, pois sem ele 

nunca conseguirá explicar e demonstrar aos seus jogadores para onde quer que eles 

caminhem, para que eles joguem de acordo com as regras, filosofia e visão do treinador. 

É dentro das funções do treinador a mais essencial, podendo até não ser a primeira coisa 

que um treinador faça quando chega ao clube, porque a desorganização do clube assim 

o pode exigir, mas será certamente num clube minimamente organizado a primeira 
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função e trabalho do treinador. Como vou por esta equipa a jogar futebol, como quero 

que a minha equipa execute os processos ofensivos e defensivos, como quero que 

dentro destes, a equipa execute os esquemas tácticos defensivos e ofensivos, como 

quero que a equipa execute as transições ofensivas e defensivas. 

Perante isto, elaborar este trabalho neste tema constitui-se para nós algo de uma 

importância fundamental. Saber melhor e com mais profundidade todas as questões 

relacionadas com o M.J. e com o modelo de treino que está subjacente, portanto, para 

um determinado jogar, uma determinada forma de treinar. Reflectir sobre todo o nosso 

percurso como treinadores e fazer com que essa reflexão constitui-a uma forma de 

inovação e desenvolvimento profissional, melhorar o nosso M.J. e reconstrui-lo, 

reformula-lo para melhor, reflectir sobre quem somos nós como treinadores e aquilo que 

são as nossa visões e filosofias nos vários âmbitos de intervenção do treinador. 

Claro está que não podemos isolar o M.J. de elementos que a ele estão ligados e com 

toda a logica. Portanto teremos de ter também atenção e reflexão com questões 

relacionadas com o treino, e modelo de treino, e dentro daquilo que é o treino com a 

especificidade e identidade dos exercícios de treino dados e presentes no M.J., bem 

como também aos princípios de jogo que ligados ao M.J. estão também ligados ao 

treino e ao exercício, portanto para determinados princípios de jogo, presentes no M.J., 

determinados exercícios. Dentro desta temática também, percebermos melhor a noção 

de forma desportiva e o quanto ela tem mudado, portanto sofreu alterações relacionadas 

com a maneira de ver o treino, o exercício e claro está o M.J., estando agora mais ligada 

e bem ligada a uma forma colectiva de rendimento e mais prolongada no tempo. 

Evidente é também para nós entendermos que como treinadores, como pessoas 

responsáveis por um processo de treino, a nossa formação não pode nunca ser 

descurada, o trabalho de campo é importante e assume-se como principal forma e arma 

de desenvolvimento profissional e pessoal, mas a formação teórica, se assim lhe 

quisermos chamar, está presente no nosso pensamento e terá de ser algo presente ao 

longo da nossa vida, pois muitas vezes se coloca a questão de “quem treina o 

treinador?”. E é exactamente nesse ponto que esta parte do nosso processo de 

crescimento enquanto treinadores e pessoas tem relevo e logica. Ou seja nós também 

precisamos de ter quem nos faça crescer e desenvolver sustentadamente e se forma a 
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que o sucesso e a competência tenham um cariz permanente e não fugaz como muitas 

vezes vemos em alguns colegas nossos. 

Para que no final deste trabalho determinados objectivos sejam atingidos, tais como 

perceber melhor o que é um M.J., o modelo de treino que está inerente ao M.J., perceber 

melhor os princípios de jogo e a sua importância no M.J., entender melhor os novos 

conceitos de forma desportiva, da especificidade, não relacionada com a modalidade 

mas sim com o meu M.J., perceber o quanto mudou as definições e importâncias que o 

treino e os exercícios tem para nós treinadores, perceber o quanto é importante para nós 

a formação e como quanto melhor formados estivermos, melhor será a nossa preparação 

para as competências enquanto treinadores de futebol. E finalmente reflectirmos sobre o 

resultado final, o produto final de treinador que somos, aquilo que todas as nossas 

experiências fizeram em nós. 

Perante estes cenários pensamos então na estrutura que o nosso trabalho teria para que o 

nosso raciocínio pudesse ter um seguimento e uma logica pertinente e então surgi-o a 

estrutura do trabalho. 

O trabalho estrutura-se em 5 pontos. Tem no seu início a introdução ao trabalho, onde 

fazemos referências ao tema escolhido, justificamo-lo e falamos sobre as razões que nos 

levaram a escolhe-lo, também como os objectivos que temos para este trabalho. No 

ponto mais longo deste trabalho falamos sobre o nosso percurso profissional, onde 

relatamos as nossas funções, tarefas e posição que tínhamos no clube, seguidamente 

abordamos o tema do M.J. e do treino, registando a evolução que teve ao longo da nossa 

carreira até à data, para que depois possamos falar ainda dentro do mesmo ponto, das 

nossas experiencias de formação de treinadores e a importância que tiveram para nós, 

concluindo depois aquilo que somos como o somatório de todas essas experiencia. 

Terminamos o trabalho com as conclusões que tiramos de todos os temas abordados e 

falados no trabalho, com também as referências bibliográficas que serviram de base ao 

nosso trabalho. No final em anexo temos um exemplo de um M.J. utilizado e elaborado 

por nós, para que possa servir de consulta e comparação com aquilo que é dito ao longo 

de todo o trabalho. 
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2 – DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 – PERCURSO PROFISSIONAL 

 

 

Durante o meu percurso profissional fui treinador principal e treinador adjunto 

(treinador adj.) nos vários clubes por onde passei. Vamos analisar esse percurso tendo 

em consideração os cargos que ocupei e as funções e tarefas desempenhadas. 

Como treinador principal trabalhei na Associação Desportiva e Cultural Sabro (A.D.C. 

Sabro), Associação Recreativa e Cultural Fair Play (A.R.C. Fair Play), Futebol Clube de 

Amares (F.C. Amares), Vilaverdense Futebol Clube (Vilaverdense F.C.) e Palmeiras 

Futebol Clube (Palmeiras F.C.). Embora o cargo ocupado seja o mesmo a forma como 

lideramos os grupos de trabalho e trabalhamos o M.J. foi diferente em todas as equipas, 

pois o seu contexto e a sua composição grupal eram diferentes. Essencialmente porque 

estamos a falar em idades diferentes dos jogadores, em diferente estruturas directivas e 

em momentos de entrada para assumir o cargo diferentes. 

A primeira experiencia como treinador principal foi na A.D.C. Sabro, onde tinha de 

liderar a equipa, preparar, programar e dar os treinos à equipa, realizar as convocatórias 

para os jogos com o local de concentração, coordenar isso com o funcionário do clube e 

com o presidente e nos dias de jogo tinha também de preencher a ficha que era entregue 

à equipa de arbitragem para alem de orientar a equipa no jogo. 

Os objectivos para o escalão dos Juniores D não estavam nos resultados mas sim no 

aumento do gosto dos jovens pela modalidade e pelo treino. A equipa técnica era 

composta única e exclusivamente por mim, o plantel era composto por 24 jogadores em 

que 14 eram Juniores D e 10 eram Juniores E. 
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Assim sendo estamos a falar numa equipa de futebol de 7 constituída por jogadores 

entre os 8 e os 12 anos de idade, porque não havia quantidade suficiente de jogadores 

para fazer 2 equipas em 2 escalões diferentes. Então a forma de liderar o grupo em 

termos de trabalho no balneário e no campo foi muito diferente de todas as equipas por 

onde passei, porque tinha de fazer um discurso que fosse entendido pelos mais velhos e 

também pelos mais novos e embora a partir de determinadas idades (em especial no 

escalão sénior) o discurso chega a todas as cabeças pertencentes ao grupo, neste caso os 

4 anos de diferença entre os mais novos e os mais velhos obrigavam a uma atenção 

especial e uma sensibilidade diferente. Também nos exercícios feitos e elaborados para 

que o M.J. fosse entendido, necessitaram por vezes de alterações em termos do número, 

tempo e espaço para que esses fossem compreendidos por todos os jogadores, em 

especial pelos mais novos, onde o desenvolvimento cognitivo para o futebol era mais 

reduzido e então necessitaram por vezes de um ritmo e velocidade de desenvolvimento 

diferente, para que no final todos eles pudessem estar num jogo de futebol a um nível 

semelhante ou parecido e houvesse uma compreensão futebolística do nosso jogar, ou 

seja dos princípios do nosso jogo, igual ou próxima disso. 

Iniciei os trabalhos com a equipa e lembro-me perfeitamente que o primeiro problema 

relacionado com o jogar estava no passe, na percepção de jogo e na decisão a tomar em 

cada situação de jogo. Então procurei ao máximo fazer com que os jogadores tivessem 

exercícios que os fizessem crescer nesses aspectos, obviamente que isto se processou a 

uma velocidade e ritmo para os mais velhos e outra para os mais novos e nunca durante 

a época consegui, nem queria, dar um treino com todos os exercícios iguais para uns e 

para outros, aquilo que tinha era na maioria dos treinos exercícios com os mesmos 

princípios de jogo para todos mas com graus de complexidade diferentes consoante as 

idades. Tinha portanto dentro do mesmo treino 2 equipas com complexidades diferentes 

mas princípios de jogo iguais. No entanto convém neste aspecto referir também que 

como não tinha mais ninguém na minha equipa técnica a minha atenção era dividida 

pelos grupos que tinha ao longo do treino e portanto nunca tinha todos os jogadores 

sobre o olhar a atenção da equipa técnica. 

A segunda experiência como treinador principal foi na A.R.C. Fair Play, que era uma 

escola de futebol coordenada por um ex-jogador e ex-internacional pela selecção 

Angolana de futebol. Entrei na estrutura para o cargo de treinador principal dos 

Iniciados A (Sub-15) e então havia um M.J. transversal a todas as equipas que eu tinha 
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de conhecer e respeitar, bem como regras de logística e reuniões que era preciso 

respeitar. 

A minha época começou com uma reunião com o coordenador da A.R.C. Fair-play onde 

me foram mostradas as instalações da sede do clube e ainda as orientações quer ao nível 

de M.J., modelo de treino, reuniões mensais, logísticas dos treinos, logísticas do pessoal 

do clube e aquilo que esperavam de mim como treinador dos Iniciados A. 

A minha equipa técnica era constituída por mim e pelo Eduardo Ferreira, também antigo 

aluno da UTAD e com quem fiz a opção de futebol, logo ai a metodologia de treino e de 

liderança foi diferente da experiencia na A.D.C. Sabro, pois tinha um adjunto com quem 

podia dividir as tarefas que antes tinha de fazer sozinho, para alem de contar com um 

elenco directivo constituído por 4 directores de campo e como já tinha dito atras um 

coordenador e uma secretaria da escola.  

O plantel ainda não estava estabelecido mas eu já sabia que não podia ultrapassar os 23 

jogadores. Só completei o plantel no final do mês de Setembro e ficou com 21 

jogadores. Quando a pré-epoca acabou estava definido com os jogadores o M.J.que 

iriamos adoptar, bem como o Modelo de treinos, o Modelo de Jogador que prendíamos 

consoante as funções e posições de cada um e o Modelo de Treinador que os jogadores 

iriam ter. Tudo isto de acordo com a filosofia e cultura que me foi apresentada pelo 

coordenador na reunião que tive antes de iniciar a época. 

Os objectivos passavam pelo cumprimento rigoroso pela metodologia de trabalho e 

consequentemente pela aplicação desta no jogo, onde através disso a qualidade de jogo 

da equipa iria reflectir a boa qualidade de treino e assim criar nos jogadores, directores e 

associados da escola um contentamento grande por ter os filhos a jogar pela escola de 

futebol, onde a posição na tabela classificativa teria de ser uma consequência destes 

factores e não um fim em si mesmo. Contamos neste ano com jogadores formados na 

escola e com os jogadores que o Vitória Sport Clube (Vitória S.C.) tinha dispensado, 

portanto tínhamos um grupo de trabalho que vinha de realidades diferentes e que 

tivemos de aproximar mentalmente, no sentido de fazer os jogadores sentirem que 

estavam todos no mesmo clube e que nenhum iria ser tratado de forma diferente. Foi um 

bocado difícil no inicio da época, até porque tínhamos directores que tinham os filhos a 

jogar noutros clubes no ano anterior mas com as varias conversas que fomos tendo ao 
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longo da pré-epoca e no início da época as diferenças foram desaparecendo e então 

conseguimos unir todos em torno dos objectivos que a escola de futebol tinha para a 

equipa. 

A terceira experiencia como treinador principal foi no F.C. Amares e foi a primeira vez 

que entrei como treinador principal com a época já a decorrer. Fui convidado pelo 

director desportivo e mais um director do F.C. Amares para iniciar funções como 

treinador dos Juvenis (Sub – 17) no campeonato nacional de Juniores B, onde a equipa 

estava na altura nos últimos lugares da tabela classificativa. Tinha a função de preparar 

os treinos da equipa durante a semana, coordenar o espaço de treino com o coordenador 

dos escalões de formação, indicar a convocatória para o jogo ao director da equipa, 

orientar a equipa ao fim de semana e liderar o grupo de trabalho em conjunto com a 

minha equipa técnica.  

Os objectivos do clube passavam por colocar à frente da equipa alguém que lhe desse 

mais organização no balneário, em termos de disciplina e regras e também no campo em 

termos de treino e de jogo. No entanto depois reparei que tinha outro grande problema, 

os pais dos jogadores, que tinham pouca cultura desportiva e influenciavam 

negativamente os jogadores com indicações descontextualizadas e pressão exagerada 

durante os treinos e nos jogos. 

Tinha uma equipa técnica, pela primeira vez, composta por mais 2 adjuntos e pude 

trabalhar no treino com uma organização diferente, em que as tarefas eram divididas 

pelos 3, as contava com uma grande contrariedade, que era, ter só meio campo 

disponível para a minha equipa treinar e pouco material para fazer os exercícios. 

Contava com um plantel composto por 24 jogadores oriundos dos mais diversos clubes 

da zona Minho, que não tinham quase nenhum passado no clube, nem nenhuma cultura 

e experiencia do que era os nacionais, como também o F.C. Amares não tinha. 

Iniciei os treinos e passados 3 dias tinha o primeiro jogo. Defini apenas alguns 

princípios de jogo e falei apenas do sistema táctico que íamos utilizar, pois o tempo 

disponível era reduzido e então a informação teve de ser encaminhada para aquilo que 

achei ser mais importante a curto e médio prazo. O principal problema era o processo 

defensivo, porque a equipa sofria muitos golos, não executava quase nenhum dos 
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princípios defensivos com sucesso e então nestes primeiros treinos debrucei-me sobre 

esses princípios. 

À medida que os jogadores foram assimilando o M.J. adoptado e foram percebendo 

melhor os princípios de jogo definidos e o balneário ficou mais estabilizado em termos 

de disciplina e respeito, dos jogadores pelo treinador, directores e clube, o ambiente em 

torno da equipa ficou muito melhor e as mensagens transmitidas por mim para eles 

eram cada vez mais entendidas com melhor clareza e qualidade, no entanto o ambiente 

criado pelos pais continuava igual. A equipa apresentava cada vez mais uma melhor 

qualidade de jogo e organização e o balneário estava cada vez mais estável e com um 

ambiente mais próximo daquilo que uma equipa de nacional deveria apresentar. 

No entanto depois de um mês de trabalhos os resultados não foram os melhores e a 

direcção decidiu reduzir o número de treinos de 4 para 3 por semana e numa conversa 

comigo achou que seria muito difícil ficar no nacional e então deveria começar a pensar 

no trabalho para a época seguinte. Ora não era nosso objectivo ficar no clube no ano 

seguinte, pois tínhamos outros objectivos em mente e disse-o à direcção do clube, e 

achei que se era a posição deles, então estávamos no cargo errado ainda que 

desempenhando as funções e tarefas da maneira que melhor achávamos servir os 

interesses do clube. Foi então uma passagem muito rápida pelo clube mas achamos que 

mediante a conversa mantida entre corpo técnico, e em especial com o treinador 

principal, e a direcção, a melhor decisão era a de deixar a liderança da equipa e o clube 

procurar um novo treinador principal, que projecta-se a próxima época e quisesse ficar 

com a equipa para o próximo ano. 

A quarta experiencia como treinador principal aconteceu no Vilaverdense F.C. como 

treinador dos Juniores A (Sub-19). Esta época foi particularmente boa, pois desenvolvi-

me muito como treinador e ganhei confiança e afirmação para o meu futuro pessoal. 

Com 25 anos na altura ia treinar jogadores entre os 17 e os 19 anos e portanto havia um 

certo entusiasmo mas também algo desconfiança da minha parte, que se foi diluindo à 

medida que a temporada foi decorrendo.  

Iniciamos funções no Vilaverdense F.C. com o objectivo de reformular o escalão de 

juniores A, pois havia 2 equipas deste escalão no clube. O principal problema foi o facto 

das 2 equipas estarem sem jogadores nenhuns porque no ano anterior foram feitas 
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escolhas de jogadores para ambas as equipas, que se encontravam no último ano do 

escalão e como consequência disso não tínhamos jogadores suficientes para completar o 

plantel de uma equipa, quanto mais de duas. 

Iniciamos então a planificação daquilo que seria a época 2009/2010 com o objectivo de 

ter a equipa A com mais qualidade que a equipa B, mas que as duas equipas 

conseguissem superar as dificuldades existentes no inicio da época, mantendo-se na 

primeira divisão da A.F. Braga e acabando com a má gestão e politica desportiva que se 

tinha feito no ano anterior, dando assim continuidade na próxima época aquilo que iria 

ser feito nesta. 

Ficou então concluída esta primeira fase de planificação com a definição da equipa A 

com um misto entre jogadores do 1 ano e 2 ano de juniores e a equipa B com quase a 

totalidade de jogadores do 1 ano, para que no ano seguinte (2010/2011) a equipa A 

ficasse com a totalidade de jogadores do 2 ano e a equipa B com a totalidade de 

jogadores de 1 ano de juniores e assim ficava com uma politica e gestão desportiva 

deste escalão de acordo com os objectivos da direcção, que passavam por um melhor 

aproveitamento do escalão de juniores A, onde os jogadores pudessem jogar mais e 

assim ficar melhor preparados para a sua integração nos seniores. 

Ultrapassada esta fase, iniciamos o trabalho de campo propriamente dito com treinos de 

captações para podermos filtrar os jogadores que nos interessavam para as duas equipas. 

Esses treinos foram realizados por mim e contaram com todos os jogadores que já 

estavam nos quadros do clube e com aqueles que queriam ingressar no clube. 

Analisamos 63 jogadores para ficarmos com 50, 25 jogadores para cada plantel. 

O Modelo de jogo que tinha adoptado com os iniciados da A.R.C. Fair-play e 

consequentemente melhorado de acordo com a época em questão, mas também com a 

experiencia de mais 3 anos como técnico, serviu-me de base para o Modelo de jogo 

adoptado para esta época. Os princípios de jogo, o sistema táctico, as funções e tarefas 

de cada jogador, os esquemas tácticos, as circulações tácticas, o modelo de treino, o 

modelo de liderança, o modelo de jogador eram aqueles que eu tinha idealizado em 

2006 e que ao longo da minha experiencia até à data do início desta época se foram 

reconstruindo e melhorando. 



Modelo de Jogo – A Ferramenta “Maior” do Treinador 

10 
Carlos Miguel Sousa Santos – UTAD 2012 

Durante a pré-epoca fomos trabalhando o nosso Modelo de jogo, tendo em vista a 

assimilação e acomodação do mesmo para que os comportamentos e atitudes em campo 

fossem direccionadas para o que pretendíamos. No entanto após o primeiro jogo 

sentimos a necessidade de alterar o sistema de jogo do 1x4x3x3, para o 

1x4x4(losango)x2, pois de acordo com as características dos jogadores do plantel era o 

sistema que melhor servia para as melhorias das  características dos jogadores em 

formação. Fiquei logo com a prova que independentemente do sistema a utilizar, se os 

princípios de jogo estiverem bem aprendidos pelos jogadores, consegue-se alterar o 

sistema táctico de um jogo para o outro sem baixar a qualidade de jogo e até 

melhorando-a.  

Tínhamos um microciclo padrão de treinos bem definidos, com 3 treinos por semana em 

que o objectivo principal de cada treino era melhorar a nossa forma de jogar, tornando-a 

cada vez mais direccionada para algo próximo do nosso máximo, ou seja a perfeição. 

No entanto como eu acredito que nunca se irá chegar à perfeição, criou-se uma filosofia 

de superação constante para tentar ficar sempre o mais próximo possível do perfeito. 

A quinta experiencia como treinador principal aconteceu no Palmeiras F.C. Foi a 

experiencia mais curta como treinador pois só estive no activo durante um mês e uma 

semana, no Palmeiras F.C. 

Fui convidado pelo director da equipa, que já tinha trabalhado comigo no ano anterior 

no Vilaverdense F.C. e que me disse que a equipa estava um pouco desgastada com o 

treinador que se tinha demitido e portanto a qualidade da equipa estava intacta e poderia 

facilmente ser recuperada. Com organização no balneário e nos treinos os resultados 

desportivos poderiam começar a aparecer, a equipa ficar na II divisão nacional e o 

Palmeiras aproveitar muitos dos jogadores para os seniores. Tinha a função de organizar 

os treinos e os jogos com a minha equipa técnica, apresentar a convocatória ao jogo, 

liderar a equipa durante a semana e durante os jogos e coordenar os espaços de treino 

com o coordenador da formação do clube. Mediante estas condições e após reflectir 

aceitei o desafio. 

Iniciei funções e tive a oportunidade de dar 1 treino à equipa antes de fazer a 

convocatória para o jogo contra o Famalicão. Tinha um plantel na altura com 19 

jogadores pois alguns jogadores perante as condições do meu colega anterior tinha 
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deixado o clube, mas ainda estavam inscritos portanto, poderiam ser chamados de volta 

para serem opções para mim. 

Curiosamente durante esta semana, onde dei 1 treino e tive logo que ir a jogo, fazendo o 

jogo na bancada pois não estava inscrito e já não havia tempo útil para fazer a inscrição, 

foi a semana que correu melhor das 5 semanas que estive lá. 

Os problemas que esta equipa de juniores tinha já eram muitos e pensava eu que era a 

equipa com mais problemas do clube. O grande problema veio dos seniores, onde após 

alguns meses sem pagar aos jogadores, estes abandonaram o clube. Embora este 

processo foi acontecendo devagar, começou na 2 semana em que eu estava no clube e 

obviamente ocupou toda a atenção dos directores do clube, ficando eu com 2 semanas 

para preparar o segundo jogo da equipa sem nenhum apoio a não ser do meu adjunto e 

do director da minha equipa. Este esquecimento da nossa equipa culminou com a não 

inscrição da minha pessoa para poder ir para o banco orientar o que condicionou a 

minha actuação e a da equipa. 

Estávamos então há 3 semanas no clube e já tínhamos um plantel com 21 jogadores, o 

que cada vez mais me satisfazia, quando novamente os problemas dos seniores se 

alastraram para a equipa dos juniores, com estes sem jogadores para fazer uma 

convocatória de 18 e com muitos problemas para levar 11 jogadores a jogo. Tivemos 

então 3 jogadores que fizeram o jogo no sábado e jogaram no domingo pelos seniores e 

consequentemente na segunda-feira seguinte estavam em recuperação e na quarta-feira 

não estavam ainda nas melhores condições para treinar. 

Quando então na 5 semana de trabalho, e eu ainda ser ter sido inscrito para poder liderar 

a equipa nos logos a partir do banco de suplentes, os seniores praticamente sem 

jogadores e com a concordância da direcção iam levar definitivamente da equipa de 

juniores 4 a 6 jogadores, para que os seniores pudessem ter cerca de 15 jogadores para 

treinar e formar plantel. Esta situação a mim não me incomodava por que eu até ficava 

satisfeito pela direcção e equipa técnica dos seniores encontrar qualidade na minha 

equipa, só que, o trabalho que tínhamos feito em recuperar um plantel que tinha 14 

jogadores a treinar no treino antes da minha apresentação e se apresentava com 21 à 

entrada para a minha 5 semana de trabalho, ia ser reduzido para 15 jogadores mais ou 

menos e todos os objectivos que tinham ditado a minha entrada no clube estavam 
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hipotecados por uma má gestão de recurso económicos e humanos nos seniores do 

clube. 

Então deixava de fazer sentido a minha presença no clube, pois era preciso preparar a 

próxima época de uma forma diferente e eu não me revia nesse hipotético projecto no 

clube. Fizemos então a semana de treinos normalmente, fomos a jogo com uma 

convocatória que tinha 3 juvenis e no final do jogo eu apresentei a minha demissão, 

acompanhando-me o meu adjunto e o director da equipa. Foi uma experiencia diferente, 

que tem como é obvio os seus aspectos positivos, mas que nunca mais gostaria de 

repetir. 

Como treinador adj. trabalhei no Futebol Clube Penafiel (F.C. Penafiel), Clube 

Desportivo Cerveira (C.D. Cerveira), Sport Clube Valenciano (S.C. Valenciano), F.C. 

Amares, Clube de Futebol Oliveira do Douro (C.F. Oliveira do Douro) e Grupo 

Desportivo de Prado (G.D. Prado). 

A primeira experiencia como treinador adj. foi no F.C. Penafiel nos juniores A (Sub-19) 

na equipa A, posteriormente na equipa B. O campeonato de Juniores A tinha entrado 

num novo “formato” com a I divisão nacional a ficar dividida entre a zona norte e a 

zona sul, tendo o F.C. Penafiel ficado na zona norte com mais 15 equipas. Passavam a 

fase seguinte os dois primeiros classificados de cada zona e desciam para a II divisão os 

últimos quatro classificados de cada zona. 

O escalão do Juniores A do F.C. Penafiel iria ficar com 2 equipas (A e B) que ficaram 

definidas na terceira e quarta semana de trabalhos. Todas as segundas-feiras havia 

reunião de treinadores e respectivas equipas técnicas para o planeamento do microciclo 

que se iniciava e para debate de qualquer questão ou assunto que se achava pertinente. 

A equipa técnica dos Juniores A era composta por 6 elementos. 2 Treinadores 

principais, 3 treinadores adjuntos e 1 analista de jogo. A equipa A seria composta por 4 

elementos e a equipa B com 2 elementos. 

Na primeira reunião que tivemos ficou decidido que era função dos treinadores trabalhar 

com rigor e exigência e qualquer ato de indisciplina deveria ser tratado se acordo com o 

regulamento interno e caso o treinador principal não estivesse presente, este, deveria 

ser-lhe reportado imediatamente. Ficou também decidido que o microciclo padrão seria 
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o seguinte (as expressões utilizadas abaixo eram as utilizadas pelo departamento de 

formação do F.C. Penafiel): 

1º Treino: Recuperação activa em regime técnico-táctico; 

2º Treino: Organização ofensiva/defensiva em regime de força; 

3º Treino: Organização ofensiva/defensiva em regime de resistência; 

4º Treino: Situações de Jogo em regime de velocidade; 

Por Ultimo ficou estabelecido que o Sistema Táctico a utilizar na época em questão 

seria o 1x4x4x2. 

As funções como treinador adj. eram de auxiliar o treinador principal em tudo o que 

estivesse estabelecido por ele. Nos primeiros treinos a intervenção nos exercícios 

ficava-se pelos exercícios iniciais, devido à inexperiência e também por não me sentir 

muito à vontade com os exercícios em si. Com o passar dos treinos comecei a intervir 

mais nos exercícios e já não era só nos inicias mas também nos que compunham a parte 

principal e final do treino. 

Após ficar decido quais eram os jogadores e treinadores que iriam compor as equipas A 

e B, ficamos na equipa B e tínhamos um plantel composto por 20 jogadores. 3 Guarda-

redes, 8 defesas, 6 médios e 3 avançados. 

Quando havia jogos federados ou não federados a minha função era de análise. Nos 

jogos não federados fazia uma análise da nossa equipa, nos jogos federados fazia uma 

análise à equipa adversária, para que o treinador principal pudesse ter mais informação 

sobre os adversários. Para isso usava um relatório de análise que o departamento de 

formação tinha. Esta analise tinha uma estrutura bem defina e tinha um caracter 

qualitativo, onde eram analisados os processos ofensivo e defensivo do adversário, as 

transições ofensiva e defensiva, o (s) sistema (s) utilizados, os melhores jogadores, na 

minha opinião, e uma avaliação geral da equipa em causa. 

A segunda experiencia como treinador adj. aconteceu no C.D. Cerveira, onde fazia parte 

duma equipa técnica composta por 3 elementos nos seniores da III divisão nacional. No 

entanto devido a incompatibilidade de horários, pois tinha outras funções a realizar 
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noutro clube, ía só uma vez por semana ao treino e auxiliava o treinador principal em 

tudo o que ele necessitasse no trabalho de campo com os jogadores e durante o domingo 

ia ver o jogo do nosso próximo adversário, elaborava uma análise do adversário que era 

entregue antes do 2 treino do microciclo semanal. 

Portanto a partir de Janeiro eu não tinha nenhum dia da semana em que não tivesse 

treino ou jogo, o que constituiu para mim um grande desafio e consequentemente para 

um jovem técnico, na altura quase a completar a 2 época como treinador, um 

desenvolvimento enorme nas minhas competências e horizontes futebolísticos e 

humanos. Isto porque trabalhávamos uma realidade na formação e outra diferente nos 

seniores e no campeonato nacional da III divisão. 

Conclui que foi das épocas mais lucrativas para mim, como técnico e como homem, 

pois amadureci nos treinos, na liderança do grupo de trabalho, na análise de jogo da 

minha equipa, na análise de jogo a uma equipa adversaria e na apresentação dessa 

mesma análise à equipa. 

Na segunda experiencia como treinador adj. estive a trabalhar no S.C. Valenciano, nos 

seniores da III divisão nacional. Foi uma época onde estive exclusivamente a trabalhar 

num só clube e isso permitiu-me também organizar melhor o trabalho e a informação 

aqui disponibilizada. A equipa técnica era composta por 3 elementos, Treinador 

Principal e 2 treinadores adjuntos. Os treinadores adjuntos para além do treino de 

campo eram também responsáveis pelo treino dos Guarda – redes e da observação das 

equipas adversárias. 

Quando nós entramos as expectativas que a direcção tinha eram a manutenção da equipa 

no campeonato nacional da III divisão. Entendemos nós que existiam duas formas de 

manutenção de acordo com o sistema posto pela Federação Portuguesa de Futebol 

(F.P.F.), a entrada nos 6 primeiros lugares e a consequente disputa da série de promoção 

na 2ª fase da competição, ou, ficar entre o 8º lugar e o 14º lugar e a consequente disputa 

das séries de manutenção e descida de divisão. 

O objectivo que inicialmente nós propusemos aos jogadores e à direcção foi o dos 6 

primeiros lugares com manutenção logo garantida e a disputa da série de promoção. 

Para isso e de acordo com o nosso “timing” de entrada no clube, pois o período de 

transferências para jogadores amadores terminava no mês de Dezembro, tentamos 
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equilibrar o plantel com a entrada de 1 jogador para a posição 9 do nosso M.J. e de 1 

jogador para as posições 7 e 11 do nosso M.J. Não foi possível contratar mais nenhum 

jogador pois no mês de Janeiro só era possível ir buscar jogadores a contrato 

profissional, que estivessem com contrato profissional e passassem para amador ou que 

não tivessem assinado nenhum contrato desde o inicio da temporada. Pois era desejo 

nosso pelo menos mais 1 ou 2 jogadores para as 3 posições da linha avançada do nosso 

M.J. Como se isso não bastasse, tivemos a perda de um jogador que actuava nas 

posições 3 e 4, por motivos profissionais, já que, teve que abandonar o país. 

No entanto os objectivos não foram compridos, não ficamos nos 6 primeiros e 

acabamos por descer de divisão. Frustrante. 

O processo de treino que a equipa técnica implementou era de especificidade ao M.J. do 

treinador principal. No entanto não gastávamos 100% do nosso tempo na procura desse 

jogar, no aquecimento e como complemento a esse aquecimento, procurávamos 

exercícios que permitissem aos jogadores atingir uma temperatura óptima para a 

realização dos exercícios, prevenissem o aparecimento de lesões, tivessem um carácter 

lúdico, em algumas situações e incentivassem a determinados gestos técnicos, que nós 

achássemos importantes. Completávamos o aquecimento por vezes com circuitos de 

força e de velocidade, nos dias respectivos, por razões de exigência física do nosso jogar 

e porque em alguns dias a temperatura ambiente era demasiado baixa e sentíamos a 

necessidade de com mais 1 ou 2 exercícios completar a nossa parte inicial do treino.  

Podemos dizer que nestes exercícios poderíamos logo implementar princípios do nosso 

jogar?! Sim e isso por vezes acontecia, mas não era nessa fase do treino que achávamos 

que iríamos ter as adaptações cognitivas dos nossos jogadores que conduzissem a uma 

aprendizagem, contudo, tudo o que é treinado relativamente ao nosso jogar, é 

acrescentar algo nos nossos jogadores e no futebol todas as dimensões do jogo são 

importantes e todas elas mereciam a nossa atenção, se bem que a dimensão Tácita e 

Técnica eram as que mais atenções tinham, tendo sempre em regime as dimensões 

Física e Mental. 

Tínhamos 4 treinos por semana, já que ao sábado de manha, muitos jogadores 

trabalhavam e não era possível realizar o 5 treino semanal. Todos os treinos tinham 
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como dominante o nosso jogar, logo visavam essencialmente adaptações cognitivas e 

por consequência adaptações físicas. 

Os jogos eram quase sempre ao domingo e por isso treinávamos à segunda, dávamos 

folga à terça e voltávamos a treinar à quarta, quinta e sexta-feira. Os treinos da segunda-

feira eram de recuperação para os que tinham jogado e de trabalho do M.J. para os que 

não tinham jogado, pouco utilizados ou não foram convocados. Na quarta-feira era o 

treino com mais volume, pois a intensidade no nosso entender tinha de ser quase sempre 

máxima, salvo algumas excepções, onde procurávamos trabalhar mais as transições e 

posteriormente as organizações numa lógica de conciliar as acções do nosso jogar com 

os factores que lhe dão expressam para assim os nosso princípios de jogo melhor 

assimilados e acomodados ficarem.  

Na quinta-feira o treino visava essencialmente a parte estratégica em regime de 

resistência, onde eram testadas todas as soluções que iríamos por em prática no 

domingo. Um treino quase 100% táctico. Na sexta-feira apresentávamos o vídeo da 

equipa adversária, mas já no treino de quarta-feira e depois na quinta-feira era dito aos 

jogadores qual a estratégia e forma de jogar para o domingo, e enquadrávamos o treino 

em regime de velocidade com resolução de determinadas situações de superioridade, 

igualdade e inferioridade numérica ou situações de combinações tácitas sem ou com 

pouca oposição. 

Os treinos tinham quase sempre uma duração superior a 70´, com o treino de quarta-

feira a ser aquele que mais volume tinha, quase sempre a rondar os 90´ de treino. Acho 

que a nossa metodologia foi bem aceite pelos jogadores, era diferente da utilizada pela 

equipa técnica anterior, e no início provocou uma certa curiosidade nos jogadores, 

acabando por criar um gostar do treino e do entender o porquê dos exercícios, não 

treinando por treinar.  

É uma forma de trabalhar que obriga a muita reflexão da nossa parte e perceber os 

feedbacks por parte dos jogadores, mas acredito eu que é assim, que mais rápido e 

melhor se evolui para níveis muito superiores aos que tinha antes de entrar neste 

processo. Posso concluir esta experiencia dizendo, que no final era muito melhor 

treinador do que aquilo que era no inicio da época. 
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Na terceira experiencia como treinador adj. estivemos a trabalhar no F.C. Amares, nos 

seniores da III divisão nacional. Eramos uma equipa técnica com 3 elementos, mas um 

deles era treinador adj. e jogador, o que constituiu uma novidade para mim. Tinha 

funções de auxiliar o treinador principal nos exercícios de treino, mas quem o 

programava em exclusivo era ele, também eram minhas funções filmar os nossos jogos 

e posteriormente realizar um vídeo com os melhor e os piores momentos da nossa 

equipa, embora aqui, a responsabilidade era totalmente minha. Em alguns jogos, fui 

também observar equipas adversarias e realizei também uma apresentação em vídeo 

sobre o adversário em causa.  

Iniciamos funções e tínhamos precisamente 1 mês para preparar a equipa para o 

campeonato. Foi portanto uma pré-epoca em que os treinos incidiam sobre a 

organização de jogo. Trabalhávamos os processos ofensivos e defensivos e as transições 

ofensivas e defensivas, para além dos esquemas tácticos defensivos e ofensivos.  

Tínhamos um plantel com poucos elementos para um campeonato que é exigente, 

contávamos com 18 jogadores, muitos deles jovens no 1º ou 2º ano de seniores, e se 

quiséssemos mais teríamos que nos recorrer da equipa de juniores. Como se isso já não 

fosse um factor condicionante em relação aos nossos adversários, o plantel só ficou 

completo a duas semanas do começo do campeonato. O facto de recorrermos aos 

juniores não seria um problema, só que o modelo de jogo que existia nos seniores era 

diferente do dos juniores e das restantes equipas do F.C. Amares, portanto para além de 

ter que existir uma adaptação a um escalão de competição diferente, iria existir também 

uma adaptação na forma de jogar. 

Tínhamos portanto um grande desafio pela frente, pois o objectivo era a manutenção da 

equipa na 3ª divisão nacional e as condições que tínhamos pela frente não nos eram 

muito favoráveis. Trabalhamos sempre com a convicção que os objectivos iriam ser 

cumpridos e acreditamos sempre no nosso modelo de jogo. No entanto começamos a 

verificar que a direcção do clube, em especial o presidente, estava com ideias diferentes 

das nossas e a partir de uma determinada altura todos os pedidos que eram feitos 

começaram a ser recusados, ate que nos chegou a informação de que a nossa 

colaboração no clube estava no final, sem que para isso tenhamos feito nada de mal, ou 

que prejudica-se o clube.  
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Após uma derrota, que já não era a primeira, fomos chamados ao gabinete do presidente 

que nos comunicou que a nossa ligação ao clube tinha acabado, mas já fomos lá 

preparados para a notícia, quem não ia preparado para o que o presidente disse 

posteriormente, era eu, já que queria que eu continuasse ligado aos seniores e 

trabalhasse com a equipa técnica que iria começar funções a seguir à nossa. Apesar de 

não ter continuado, por achar que aquela tinha sido a melhor decisão fiquei contente 

com o facto de achar que o meu trabalho tinha sido positivo, mas existem questões 

ligadas à ética comportamental que tinha de acatar e respeitar.  

A quarta experiencia que tive enquanto treinador adj. foi no C.F. Oliveira do Douro, nos 

seniores da III divisão nacional, e foi a primeira vez que iniciei funções para realizar a 

2ª fase do campeonato nacional. Fui convidado a integrar uma equipa técnica composta 

por 4 elementos e foi a primeira vez que pude trabalhar com mais 3 elementos na 

mesma equipa técnica e devo dizer que conclui, que quantos mais elementos tiver uma 

equipa técnica, que se relacionem bem, melhor é a qualidade de trabalho realizado. 

Tinha as funções de realizar os treinos, programa-los para que o treinador principal 

pudesse estar numa posição de observar mais o treino do que participar nele, salvo 

quando entendia que o devia fazer. Tinha também funções de auxílio na liderança da 

equipa sempre que me era solicitado e também de durante o jogo estar sentado ao lado 

do treinador principal, para o auxiliar em tudo o que ele solicita-se.  

Aceitei o convite por se tratar de um treinador que eu já conhecia, de um desafio que 

mais competência e experiencia me poderia dar e também por poder conciliar com a 

equipa que já estava ligado na altura. Os objectivos do clube estavam ultrapassados, 

pois passavam por subir de divisão e o clube ficou em 7 lugar na 1ª fase, logo teve de 

disputar a 2ª fase no grupo da manutenção. Com a nossa chegada os objectivos foram 

reformulados para a manutenção, o mais rápida e confortável possível. 

Tínhamos um plantel de 26 jogadores, embora só 24 jogadores estavam disponíveis para 

a convocatória, pois um deles estava lesionado até ao final da época e outro por 

questões burocráticas tinha sido mal inscrito. Iniciamos esta 2ª fase com 2 semana de 

preparação antes do primeiro jogo oficial, logo o nosso M.J. adoptado passava por não 

alterar nada que estivesse a ser bem realizado pelos jogadores e mudar rapidamente os 

princípios que não estavam de acordo com o nosso M.J. 
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Tivemos um mês até a equipa perceber totalmente o que queríamos, a partir desse 

momento registamos uma melhoria total nos resultados da equipa, na qualidade de jogo 

apresentado e no ambiente que se vivia no balneário, o que resultou num final de 

temporada completamente dentro dos objectivos e que muito agradou à direcção, sócios, 

simpatizante e principalmente aos jogadores. 

Foi o grupo de trabalho com melhor qualidade que tinha encontrado até à data, pelas 

opções que tínhamos, pelas qualidades que possuíam nas dimensões tácticas, técnicas, 

físicas e mentais e no ambiente que formavam no balneário e nos treinos. Ainda hoje me 

trás recordações que são autênticos exemplos para mim. 

A última experiencia até á data da realização desta dissertação, foi no G.D. Prado como 

treinador adj. de um treinador com quem já tinha trabalhado no C.F. Oliveira do Douro. 

O Prado estava a disputar o campeonato da divisão de honra da A.F. Braga e os 

objectivos do clube eram para um campeonato sempre nos primeiros lugares mas sem 

pensar na subida de divisão para o campeonato nacional da III divisão. 

Tinha as funções de realizar os treinos, programa-los para que o treinador principal 

pudesse estar numa posição de observar mais o treino do que participar nele, salvo 

quando entendia que o devia fazer. Tinha também funções de auxílio na liderança da 

equipa sempre que me era solicitado e também de durante o jogo estar sentado ao lado 

do treinador principal, para o auxiliar em tudo o que ele solicita-se. 

Iniciamos os trabalhos e tínhamos 4 semanas de trabalho até ao primeiro jogo oficial. 

Durante este período preparatório tínhamos 4 treinos semanais e 1 ou 2 jogos no fim-de-

semana. Cada treino tinha em média a duração de 90 minutos e os jogos 90 minutos 

cada um. 

Trabalhamos principalmente o nosso M.J. adoptado, que assentava em muita posse de 

bola, com circulação na construção e criação de situações de finalização, para que 

depois nas zonas de finalização pudéssemos ter pelo menos 3 jogadores em condições 

de finalizar com sucesso, isto no que ao processo ofensivo diz respeito, embora não 

descurasse-mos as situações de contra-ataque e ataque rápido. No que diz respeito à 

transição ofensiva, trabalhamos a rápida opção de passe em profundidade ou em largura 

para zonas mais próximas da baliza adversaria ou a condução rápida da bola para que 
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pudéssemos criar situações de superioridade ou igualdade numérica que causassem 

problemas ao processo defensivo da equipa adversaria.  

No processo defensivo trabalhamos a forma da equipa defender o mais perto possível da 

baliza adversaria e também o facto de o poder fazer iniciando esse processo perto da 

linha do meio-campo. Foi importante a equipa perceber que iniciar processos de 

contenção defensiva e consequentemente pressionar o adversário era algo colectivo e 

não meramente individual, como também as coberturas defensivas que havia a fazer ao 

jogador que fosse fazer pressão ao adversário com bola. Importante foi também a equipa 

perceber o equilíbrio defensivo e concentração, bem como a proximidade que tinha de 

existir entre todas as linhas (linha defensiva, media e ofensiva). Na transição defensiva 

trabalhamos a rápida mudança de atitude no sentido de recuperar imediatamente a posse 

de bola ou caso isso não fosse possível, obrigar o adversário a realizar passe para zonas 

próximas da sua baliza e não da nossa. 

Foi uma pré-epoca muito produtiva nesse aspecto, porque nos jogos realizados ficamos 

com a sensação que o M.J. e os seus princípios estavam bem assimilados e percebidos 

pela equipa. 

No entanto com o início do campeonato verificamos que o rendimento da equipa, em 

especial no processo ofensivo não estava a ter os rendimentos desejados, porque quando 

comparado com a pré-epoca os resultados eram bem diferentes. Não era sinal que não 

tínhamos a bola porque continuamos a executar muito bem o processo defensivo e a 

transição defensiva. Era única e exclusivamente problemas na finalização. Introduzimos 

novos exercícios de finalização, melhoramos os quer já tínhamos e demos mais tempo 

de exercitação a esta fase do processo ofensivo. 

A melhoria da finalização da equipa foi bastante notória e os resultados começaram a 

ser outros bem como a classificação da equipa na tabela classificativa. No entanto na 

transição ofensiva notamos que a primeira decisão que a equipa tinha não era a melhor, 

ou porque era bem pensada mas mal executada ou porque simplesmente era mal 

pensada e mal executada. Utilizamos o mesmo processo que tínhamos feito para os 

problemas de finalização mas neste caso nunca obtivemos o rendimento que tínhamos 

tido com a finalização. 
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Acabamos a primeira volta do campeonato bem dentro dos objectivos que a direcção 

tinha fixado no início dos trabalhos. Foi o nosso melhor período, pois a partir deste 

momento o rendimento da equipa começou a baixar, ainda que não muito, foi um 

bocado significativo. 

No início da 2ª volta do campeonato voltaram os problemas com a finalização e com a 

transição ofensiva, onde não conseguimos marcar nenhum golo. Voltamos a tentar 

corrigir esses mesmos problemas para que a equipa pudesse voltar a ter o rendimento 

desejado por todos. E a equipa voltou a dar uma resposta bastante positiva mas num dos 

jogos seguintes, uma derrota no último minuto deixou marcas no balneário e no 

rendimento da equipa. A partir duma determinada jornada, já no final do campeonato a 

direcção, jogadores e equipa técnica reduziram os treinos semanais de 4 para 3. O que 

se reflectiu no rendimento da equipa em especial na qualidade de jogo e ainda mais em 

especial nos minutos finais de cada jogo. No entanto os objectivos finais foram 

cumpridos e a equipa acabou dentro da classificação exigida pela direcção no início da 

época. 

Fazendo uma reflexão final daquilo que foi a minha evolução como treinador esta 

época, acho que melhorei bastante a minha relação com os jogadores, a minha relação 

com os exercícios de treino, a minha experiencia aumentou e com isso a minha forma de 

analisar e o jogo, o treino e o balneário. Reconheço sem problemas nenhuns que esta 

divisão é muito competitiva mas, treinar uma equipa nos nacionais da III divisão dá 

mais visibilidade, mais qualidade e mais e melhor reflexão no nosso trabalho e portanto 

desejo no meu futuro um desafio nesta divisão ou então mais acima. 
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2.2. – PERCURSO EVOLUTIVO SOBRE O TREINO E M.J. NO 

FUTEBOL 

 

 

Desde muito novo que a palavra treino entrou no nosso vocabulário e na nossa mente, 

mas ao longo do tempo a definição, os conceitos e a visão e filosofia que temos sobre o 

treino vão-se alterando. No que diz respeito ao treino no futebol isso não é excepção, até 

porque ao longo dos anos temos registado muitas mudanças, e ainda bem, na área do 

treino o que tem provocado inovações e melhorias nesta área e consequentemente na 

nossa forma de trabalhar e estar no treino. 

O nosso primeiro contacto com o treino foi na rua, jogando futebol com os nossos 

amigos e familiares, mas era um contacto em que não havia treinadores definidos, 

eramos nós próprios que com o decorrer do tempo íamos alterando o jogo e as suas 

regras. Eramos autodidactas, treinadores de nós próprios, eramos todos juntos uma 

equipa técnica, se assim podemos dizer, no que diz respeito ao avanço e 

desenvolvimento que íamos criando uns nos outros. 

Seguidamente entramos em contacto com uma nova realidade, o futebol federado, nos 

clubes, onde o treino é ministrado por um treinador principal e a sua equipa técnica. 

Onde fazemos parte de uma determinada equipa dentro de um determinado escalão no 

clube e onde o treino tem uma filosofia de acordo com as ideologias desportivas e 

futebolísticas do clube, da sua direcção e da equipa técnica. 

Depois entramos em contacto com uma realidade federada mas com contornos ainda 

mais diferentes, que são o futebol sénior. Onde o treino é dirigido exclusivamente para 

aquilo que vai ser o jogo, regra geral ao domingo, e que depois se traduz na posição da 

equipa e do clube na tabela classificativa que todas as semanas entra no balneário, 

através dos média ou da associação ou federação que organiza a prova.  

Ora durante o nosso percurso de jogador entramos então nestas duas ou três realidades 

sobre o treino, e porque ainda estamos numa idade que não nos permite profundas 

reflexões sobre a qualidade e direcção do treino, por ainda não termos informação 
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suficiente para avaliarmos isso, achamos que aquilo que fazemos é o que geralmente 

todas as equipas fazem e mais do que isso, achamos que o treino que nos é dado é de 

qualidade. 

Surgem depois novas informações e horizontes culturais sobre o treino de futebol à 

medida que o nosso percurso vai evoluindo e até se transformando aquando da mudança 

de funções de jogador para treinador e também quando nos relacionamos com pessoas 

que diferentes informações, filosofias e visões têm sobre o treino de futebol, que é disso 

que aqui falamos. 

Assim, Castelo, Barreto, Alves, Santos, Carvalho, Vieira (2000, p.6) entendem que 

treino é “…um processo pedagógico que visa desenvolver as capacidades técnicas, 

tácticas, físicas e psicológicas do (s) praticante (s) e das equipas no quadro específico 

das situações competitivas através da prática sistemática e planificada do exercício, 

orientada por princípios e regras devidamente fundamentadas no conhecimento 

científico”. E Santos (2006, p.24) faz-nos um resumo muito semelhante sobre a noção 

de treino dizendo “…há que considerar o treino como um processo complexo, devendo 

este ser perspectivado do ponto de vista metodológico, sem esquecer o seu cariz 

pedagógico”. 

Começamos então a perceber que o processo de treino que estivemos sujeitos ao longo 

do nosso percurso como jogador foi desajustado, na medida em que não se alicerçava 

num M.J. estruturado e relacionado com o processo de treino. Vejamos então o que nos 

diz sobre isto Leal e Quinta (2001, p.45 e 46) “…entendendo-se por um «perfeito» 

treino aquele que privilegia a especificidade do futebol e dentro desta a especificidade 

do modelo de jogo e dos seus princípios táctico-técnicos individuais e colectivos, os 

quais, consequentemente, pressupõem exercícios específicos e identificados (Exercícios 

«Padrão») com os objectivos desse modelo de jogo e desses princípios (Frade 1982), 

logicamente, escalonados segundo os níveis de decisão e de execução dos praticantes”, 

e continuam dizendo, Leal e Quinta (2001, p.46) “Enfim, um modelo de treino, para 

alem de outros factores, deverá comtemplar um complexo de exercícios que permitirá 

corporizar uma determinada forma de jogar que, por sua vez, corporizará um jogador 

que jogue de determinada forma”. 
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 Jogamos de uma determinada forma mas não treinamos essa forma de jogar durante a 

semana. Começamos a perceber que o treino está organizado com estruturas bem 

definidas e alicerçadas nas ciências do treino e que durante o nosso percurso como 

jogador não fomos alvo desses mesmos processos. Tal como afirma Freitas (2004, p.20) 

“…entendemos que o processo de treino do «jogar» apenas poderá ser coerente e 

eficaz se referenciado a um quadro de ideias e princípios (modelo de jogo, de trein e 

perfil de jogador), que expressem os «aspectos» a que se atribui maior importância e 

que orientem a intervenção de quem ensina (treinadores) e a acção de quem aprende 

(jogadores/equipa”. 

Percebemos então melhor o que são os exercícios de treino e a lógica que devem ter ao 

longo do processo de treino, não só durante a semana mas também ao longo de toda a 

época desportiva. Como diz Castelo e Matos (2009, p.63) “… o exercício é definido 

como a unidade logica de programação e estruturação do treino desportivo, sendo um 

meio metodológico potencialmente capaz de melhorar a capacidade de prestação 

desportiva do jogador na resposta ao quadro especifico das situações competitivas, 

organizando a actividade deste em direcção a um determinado objectivo orientado por 

princípios devidamente fundamentados nos conhecimentos científicos”. 

Percebemos então que num clube organizado o treino não é todo dirigido para a tabela 

classificativa mas sim para uma logica de formação de jogador, que evolui ao longo do 

tempo para que chegue ao final do seu processo de formação com possibilidades de 

integrar a equipa sénior, dominando, sabendo e percebendo todos os momentos de jogo 

e com um M.J. comum no clube. Ficamos a perceber que num escalão como o sénior, o 

M.J. adoptado pelo treinador é o guia de todo o trabalho a ser feito e é através dele que 

o jogo da nossa equipa se baseia para que todos saibamos dentro de campo aquilo que 

fazer, à luz dos princípios de jogo, em todos os momentos do jogo. 

Entramos numa nova realidade sobre o treino de futebol e dentro dessa nova realidade 

vem logo á cabeça os exercícios de treino no futebol. Percebemos claramente que são a 

nossa melhor arma para melhorarmos o rendimento dos nossos jogadores. É através dos 

exercícios que criamos o nosso jogar e implementamos nos jogadores as mudanças 

comportamentais e de atitude que queremos que eles demonstrem dentro de campo 

aquando do jogo. Mas a nossa relação com os exercícios vai sendo tanto melhor, 
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quando maior é a nossa experiência no treino e quanto mais vezes vamos usando esses 

mesmos exercícios. 

Tal como diz Freitas (2004, p.35) “Consideramos, que o mais importante, é que o 

treinador e a equipa possuam uma concepção específica de como querem jogar 

(modelo de jogo). Chega-se a essa determinada forma de jogar através da 

operacionalização dos exercícios específicos”.  

Começamos por verificar que por vezes eles (exercícios) começam a ficar gastos, sem 

grande dinâmica, sem que os jogadores adquiram as mudanças que falamos 

anteriormente, verificamos que com a repetição os jogadores vão conhecendo melhor os 

exercícios e em alguns casos começam a deturpar as regras e a usar os exercícios para 

adaptação que não nos convém e é ai que surge um dos pressupostos fundamentais para 

que um treinador se desenvolva ao nível dos exercícios de treino, a capacidade para 

inventar novos, reinventar os que já necessitam de melhoramentos e revisões e a 

capacidade para dar novas variáveis ao exercício, mudando em alguns casos os 

objectivos do mesmo e criando assim melhores e novas adaptações aos jogadores. 

A este nível novamente concordamos com Freitas (2004, p.35 e 36) que nos diz “Mais 

do que aplicar simples exercícios provenientes «dos livros dos 1100 exercícios de 

futebol», é cada vez maior o reconhecimento acerca das necessidades em se utilizarem 

exercícios, o mais específicos possível em todos os momentos do processo de treino 

sendo essa especificidade alcançada pela adequação dos meios aos princípios que se 

pretendem ver melhorados”. 

Podemos dizer que existem exercícios que já não usamos agora e que no passado eram 

considerados fundamentais para a implementação do nosso M.J. Isto é um factor de 

inovação e desenvolvimento do treinador pois adquiriu novos exercícios, novas 

ferramentas de treino e soube filtrar aqueles exercícios que mais e melhor, eficácia e 

eficiência, lhe conduzem para onde quer levar o jogar da equipa e os seus jogadores. 

Assim, segundo Tavares (2003, p.29) “Em cada momento, o treinador confronta-se 

com uma determinada situação específica para a qual terá de saber seleccionar o tipo 

de exercício, de acordo com o objectivo que deseja atingir. Fundamentalmente, é 

necessário que o treinador saiba organizar os seus próprios exercícios específicos em 

função do que pretende em função dos problemas que se lhe deparam, concluindo que a 
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compreensão e domínio dos critérios de organização dos exercícios são fundamentais 

no processo de treino”. 

Vamos cada vez mais criando um exercício, ou vários, que nos permite levar os 

jogadores exactamente onde reside a adaptação que queremos criar, perdendo o menos 

tempo possível e ganhando um cada vez melhor jogar de acordo com o M.J. adoptado. 

Tavares (2003, p.31) conclui dizendo que “Acreditamos que um exercício só será 

verdadeiramente específico se seguir uma orientação intimamente ligada ao modelo de 

jogo adoptado pelo treinador, subjacente a um contexto que o define em determinado 

momento fruto da logica do processo de treino, atribuindo-lhe um sentido. A atitude a 

desenvolver pelos jogadores cumprirá uma das premissas fundamentais para que essa 

especificidade só assim o seja de facto”. 

Contudo para que o exercício de treino tenha, dentro de um modelo de treino inserido 

num M.J., toda a logica é necessário que tenha especificidade e identidade, pois só 

assim estamos a treinar algo que queremos que os nossos jogadores façam, ou seja, 

estamos a treinar uma alteração de comportamentos e atitudes específicos e 

identificados com o nosso M.J. 

Esta especificidade não é só uma especificidade relacionada com a modalidade mas sim 

uma especificidade relacionada com a nossa forma de jogar, com o nosso M.J. Tavares 

(2003, p.27 e 28) diz-nos também que “… será muito mais vantajoso, correto e 

adaptativo o treinador ao longo do processo de treino, preocupar-se em exponenciar os 

princípios, sub-principios e sub-principios dos sub-principios do modelo de jogo e para 

tal criar e utilizar exercícios específicos da sua forma de jogar”. 

Assim estamos a falar de especificidade relacionada com o M.J. quando esta estabeleça 

uma estrutura (objectivo, conteúdo e forma) que no seu conjunto provoca as adaptações 

de base que estão na origem da elevação do rendimento dos jogadores e das equipas, ou 

seja, quando provoca respostas específicas a exercícios específicos. Aliás segundo 

Resende (2002, p.35) “O princípio da especificidade representa um conceito axial 

quando este encerra um verdadeiro sentido que transposta para todos os treinos. Este 

princípio deverá constar de uma permanente e efectiva relação entre as componentes 

psico-cognitivas, táctico-técnicas, físicas e coordenativas, em afinidade constante com 

o modelo de jogo adoptado e os correspondentes princípios que dão o corpo”. 
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A especificidade procura assegurar um estreito domínio dos efeitos do treino, no sentido 

de a todo o momento sabermos qual a direcção que o processo de treino está a tomar. Os 

exercícios de treino provocam efeitos em temos de adaptação precisa quando se 

estabelece uma correspondência exacta entre o exercício e o M.J.  

Segundo Carvalhal (2001, p.66) a melhor forma de entendermos a especificidade 

relativa a uma determinada forma de jogar dentro de um M.J. é a de “…vou colocar-me 

no papel de defesa lateral direito de uma equipa em que a concepção de jogo do 

treinador não permite que eu suba no terreno, e que após efectuar a recepção de bola 

terei que utilizar preferencialmente um passe directo para o ponta de lança. Para o 

treino ser específico, vou ter que realizar acções mais ou menos complexas que façam 

com que eu recepcione bolas preferencialmente “no pé”. Agora, a concepção de um 

outro treinador passa por eu ter que subir muito no terreno procurando a linha de 

“fundo” para passar. Aqui, o treino para ser específico eu teria que receber bolas no 

“espaço” ou fazer as recepções de forma a prosseguir rapidamente com a bola. Como 

verificamos, em ambos os casos estamos a falar da recepção da bola, no entanto, ela 

deve ser feita de forma diversa em função da concepção do treinador…que deve estar 

ligada com o modelo de jogo adoptado”. 

A identidade do exercício estabelece um grau de significação com a lógica da 

competição em causa. Quanto mais o exercício de treino reproduza parcial ou 

integralmente a lógica interna da modalidade, maior será ao grau de identidade. Portanto 

convém que o nosso treino tenha exercícios que estejam em ligação permanente com a 

logica do jogo para que melhor adaptação e mais real em relação ao que os jogadores 

terão de fazer em competição. A identidade fundamenta-se no nível de relação existente 

entre estes e as condições objectivas em que se realizará a competição. Isto quer dizer 

que a estrutura do exercício (objectivo, conteúdo e forma) estabelece um grau de 

significação com a lógica da competição em causa. 

Castelo e Matos (2009) abordam o tema dizendo “O jogo de futebol comporta em si 

mesmo, uma identidade própria individualizada e intransmissível. Com efeito, esta 

identidade apresenta na sua natureza (intimidade), uma actividade específica que está 

em correlação permanente com as suas componentes (volume, intensidade, etc.,) e 

condicionantes estruturais (o regulamento, o espaço, o tempo, atécnica, etc.,). Forma-

se assim, uma cumplicidade logica, específica e multidimensional que só tem sentido e 
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significado em si mesma. Na mesma e precisa dimensão, cada exercício de treino terá 

um grau de identidade, que inapelavelmente, se fundamenta nos diferentes níveis de 

relação entre este e as condições objectivas em que se desenrola a competição. Isto 

significa, que o grau de especificidade estabelece uma plataforma de relação, ou 

melhor, um grau de significação (concordância) com a logica do jogo de futebol, ou do 

modelo de jogo adoptado”. 

Ora perante isto outra das situações com que nos deparávamos era a questão da forma 

desportiva, ou seja, o nosso rendimento dentro de campo e eramos constantemente 

confrontados com o cenário da forma única e exclusivamente física e do ponto de vista 

individual e mais, para o conceito de “picos de forma”. Será logico pensarmos então se 

fará sentido em futebol falar de forma desportiva através de “picos de forma”? Será a 

forma desportiva um conceito único da dimensão física? Não será também pertinente e 

lógico podermos falar em forma nas outras dimensões do jogo (dimensão táctica, 

técnica e mental)? Não será a forma desportiva no futebol um factor total? E não apenas 

algo que está presente na dimensão física? 

Isto eram tudo questões que até determinado período da nossa vida desportiva não 

entravam no nosso pensamento reflectivo, mas depois dos nosso horizontes serem 

postos em causa e de nós nos apercebermos que existe mais futebol e mais treino para 

alem daquele que nós estávamos habituados e tínhamos como referencia, começamos a 

verificar que em relação à forma desportiva muito mais havia a dizer. 

Então torna-se logico começarmos a falar numa forma desportiva relacionada com todas 

as dimensões do jogo e começarmos a perceber que um jogador está em forma ou não, 

relacionando-o ao rendimento da equipa. Passamos a falar da forma desportiva como 

algo colectivo, como alfo que não está só ligado à dimensão física do jogador e da 

equipa mas também à dimensão técnica, táctica e mental. 

Então teremos de ser mais específicos e entrar claramente na forma desportiva associada 

a modelo de treino que está dentro do M.J. Segundo Faria (1999,p.28) “O conceito de 

forma desportiva aparece associada ao Modelo de jogo e seus princípios, ou seja, 

associado a uma determinada forma de jogar e subjacente a um processo de 

preparação que abraça o treino e a competição”. 
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Quer isto então dizer que a forma desportiva no futebol, em relação há aquilo que é o 

rendimento do jogador de futebol dentro de uma determinada forma de jogar (M.J.), está 

então dentro daquilo que podemos chamar de “patamares de rendimento”, logo 

estritamente ligada à estabilidade do rendimento do jogador de futebol. Portanto 

Carvalhal e Mourinho, citados por Santos (2006, p.54) acham que “…a forma 

desportiva relaciona-se com o jogar bem (em função de um modelo de jogo) e, como 

tal, deve ser entendida sobre o ponto de vista colectivo”. 

O que se pretende então não é uma forma desportiva máxima mas sim, um patamar de 

rendimento estável ao longo da época desportiva. Na mesma linha de pensamento já 

Faria (1999, p.49) dizia também que “Ao nível do futebol o conceito de forma 

desportiva parece estar quase desligado dos denominados picos de forma. Evidencia-se 

um conceito que objectiva a equipa a patamares de rendimento que permitam ganhar 

todos os jogos. A forma desportiva surge em função do jogar de uma determinada 

forma. Não é forma desportiva individual, mas forma desportiva colectiva. Uma 

individualidade grupo/equipa”. 

Mourinho citado, por Oliveira, Amieiro, Resende e Barreto (2006, p. 97) é muito claro 

nesta temática e ajuda-nos a perceber bem o que está na base desta nova forma de olhar 

a forma desportiva no futebol, relacionando-a com o M.J., com o treino, com a equipa e 

o jogador, “A forma não é física. A forma é muito mais do que isso. O físico é o menos 

importante na abrangência da forma desportiva. Sem organização e talento na 

exploração de um modelo de jogo, as deficiências são explícitas, mas pouco tem a ver 

com a forma física”.  

E continua o seu raciocínio aprofundando a questão citado, por Oliveira et al (2006, p. 

98) “Eu não consigo falar em forma desportiva sem falar na equipa e naquilo que eu 

quero para ela. Para mim, estar em forma é jogar bem, é a equipa jogar como eu 

pretendo. A interpretação de um modelo de jogo, não de uma forma individual mas sim 

colectiva, é a base de sustentação da forma da equipa e das oscilações individuais da 

forma de cada jogador. Por isso é que eu digo que a base de sustentação da boa ou má 

forma de um jogador é a organização da equipa. Por exemplo, a «má forma» de um 

jogador pode ser disfarçada pela organização da equipa”. 
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Finaliza o seu raciocínio sendo muito claro nas suas ideias citado, por Oliveira et al 

(2006, p. 100 e 101) “Eu não quero que a minha equipa tenha picos de forma…Não 

posso querer que a minha equipa oscile de desempenho! Quero sim que esta se 

mantenha sempre em patamares de rendibilidade elevados. Porque não há jogos ou 

períodos mais importantes do que outros. Todos os jogos são para ganhar…Aquelas 

que são as minhas «linhas-mestras» em termos de padrão semanal ao nível da 

dominante física são iguais no mês de Julho como no mês de Abril do ano seguinte”. 

E assim podemos também verificar que devemos procurar para a nossa equipa e para o 

nosso M.J. que os seus jogadores tenham patamares de rendimento estáveis durante toda 

a época desportiva. 

Seguindo então esta lógica de que à medida que o nosso conhecimento vai avançando as 

nossas perspectivas vão mudando para algo mais avançado, achamos nós, será então 

pertinente falar e reflectir agora sobre o nosso M.J. 

A primeira vez que ouvimos falar em M.J. foi no F.C. Penafiel, e como é normal nestes 

casos muitas foram as duvidas e surpresas sobre algo tão complexo. No entanto com o 

aumento de informação sobre este tema e com o facto de ouvirmos falar do M.J. em 

tantos lados, como por exemplo no gabinete de futebol da UTAD, as nossas dúvidas e 

incertezas foram-se dissipando ficando cada vez mais um pensamento mais clarificado 

sobre este tema e sobre a forma de como o operacionalizar. Segundo Violante, (2002, p. 

92) “Modelo de jogo – representa as características da aplicação da técnica, táctica e 

do ritmo de jogo, comuns a todos os jogadores de uma equipa. Representa a 

“personalidade da equipa” e demora algum tempo a construir, como é óbvio”. 

O M.J. é fundamental para qualquer treinador, ou equipa técnica que queira trabalhar 

numa logica de programação, sistematização e periodização do treino, dos exercícios e 

da sua forma de trabalhar. Mourinho, citado por Oliveira et al (2006, p. 45) afirma que 

“…elaborei um documento (leia-se M.J.) que não é e nunca será publicável. Trata-se 

do meu «dossier de treino», onde guardo todas as directrizes do meu trabalho. Ele 

traduz os objectivos e metodologias do meu treino e a forma de os atingir, ou seja, 

«para estes objectivos, aqueles exercícios» ”. 

Senão vejamos, como queremos nós dirigir os nossos jogadores num caminho, numa 

logica com coerência, sem termos claramente as nossas ideias definidas? Como 
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queremos nós dirigir uma sessão de treino se não sabemos quais os exercícios que 

vamos implementar? Como queremos nós durante o jogo corrigir os nossos jogadores se 

eles não sabem que estão a errar, pois nada lhes foi dito ou treinado de acordo com a 

forma de jogar? Como vamos nós analisar o que de bem ou mal fez a equipa durante um 

jogo se não temos um guia, uma referencia para fazer essa mesma analise? 

Portanto temos nós de ter um M.J. para que a nossa forma de jogar tenha uma logica, 

tenha um rumo. Não precisamos de o ter todo informatizado ou esquematizado com a 

última tecnologia de ponta, mas deve estar clarificado num documento qualquer, que 

possa ser transmitido, consultado ou debatido por qualquer elemento que faça parte do 

nosso grupo de trabalho. 

Segundo Leal e Quinta (2001, p.34) “…entendemos que o modelo de jogo consiste na 

concepção de jogo idealizada pelo treinador, no que diz respeito a um conjunto de 

factores necessários para a organização dos processos ofensivos e defensivos da 

equipa, tais como: os princípios, os métodos e os sistemas de jogo bem como todo o 

conjunto de atitudes de comportamentos e de valares que permitam caracterizar a 

organização desses processos quer em termos individuais quer, fundamentalmente, em 

termos colectivos da referida equipa”. 

No entanto a elaboração de um M.J. não é algo fácil, nem algo que se possa fazer e 

dizer que mais nenhumas alterações vamos fazer num futuro mais próximo ou 

longínquo. O M.J. é algo que está em constante mudança e sempre a ser reconstruido e 

reformulado por tudo aquilo que representa e por tocar em todas as áreas de intervenção 

do treinador. Castelo e Matos (2009, p.37) defendem que “ O modelo de jogo adoptado 

deverá derivar das concepções de jogo do treinador, das adaptações relativamente às 

capacidades reais dos jogadores e, das suas possibilidades de evolução num futuro 

próximo (margens de progressão) ”. 

Ou seja no nosso dia-a-dia toda e qualquer intervenção que tenhamos com os jogadores, 

directores, equipa técnica, equipa médica ou outra equipa de um sector que o clube 

tenha, terá de fazer parte de uma análise nossa. Essa mesma análise irá influenciar-nos 

ou não e caso influencie, ela vai mudar um pouco a nossa forma de trabalhar e 

perspectivar as nossas acções e consequentemente o nosso modelo de trabalhar. 
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Então estamos a reformular ou a reestruturar, ou até mesmo a modificar radicalmente o 

nosso M.J. em questões relacionadas com as dimensões do jogo, mas temos de ter a 

consciência que também as vertentes relacionadas com o balneário, o departamento 

medico, ou a área de comunicação social e marketing, tem influencia, maior ou menor, 

no rendimento dos jogadores, da equipa e de todas as pessoas que estão num clube a 

trabalhar. Violante, (2002, p.90) afirma que “Exige-se, em cada momento, dos 

treinadores das Selecções jovens, que reflictam acerca do aperfeiçoamento desse 

modelo”. 

Cabe ao treinador principal, pessoa máxima no que ao rendimento dos jogadores diz 

respeito, verificar se estas acções que ocorreram terão influencia positiva no rendimento 

individual ou colectivo da equipa, ou até de algum prejuízo, e consequentemente 

verificar que num futuro elas nunca mais voltem a ocorrer. Caso haja então alterações 

que consideramos positivas e que influenciaram directamente o nosso M.J. será logico 

que as possamos usar no futuro para que mais eficácia e eficiência o nosso M.J. tenha e 

mais próximo esteja da perfeição, pois todos nós enquanto treinadores queremos que o 

nosso trabalho e o nosso M.J. mais vitórias traga a quem connosco trabalha e confia. 

Embora isto nos pareça correcto, o mais comum falarmos enquanto alterações ao M.J. 

serão claro, dentro das dimensões que estão presentes no jogo, as dimensões técnicas, 

tácticas, físicas e mentais. Mourinho, citado por Campos (2008, p. 29) diz que 

“…Exercitamos o nosso Modelo de jogo, exercitamos os nossos princípios e sub-

principíos de jogo, adaptamos os jogadores a ideias comuns a todos, de forma a 

estabelecer a mesma linguagem comportamental.” Então parece-nos correcto dizer que 

ao longo do nosso percurso profissional a forma da nossa equipa jogar e treinar foi-se 

modificando, de acordo com aquilo que nos parece serem os melhores princípios de 

jogo, que melhores comportamentos darão aos nossos jogadores dentro de campo. 

Durante o nosso percurso como treinador foram diferentes os contactos que tivemos 

com o M.J. pois passamos por clubes diferentes e por escalões diferentes também, 

fazendo com que a abordagem que tivemos que ter neste âmbito fosse diversificada, 

ficando na nossa opinião um ganho em termos de experiencia para nós. O M.J. para 

além de todas as questões relacionadas com a funcionalidade da equipa, deverá 

apresentar 4 características fundamentais: ser progressista, adaptativo, evolutivo e 

experimental e intelectual do treinador (adaptado de Castelo (2004, p. 363). 
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Ao longo da nossa passagem pela formação trabalhamos em clubes onde existia um 

M.J. comum e transversal a todos os escalões e portanto não era nossa função elaborar 

ou definir um M.J. mas sim participar e partilhar a nossa informação fazendo com que o 

M.J. instituído melhorasse e consequentemente nós enquanto treinadores melhorasse-

mos também. Mas outros clubes houve, em que quem tinha a função de definir e criar 

esse mesmo M.J. eramos nós, pois no clube não havia nenhum M.J. definido e cada 

escalão e cada equipa tinha o seu. 

Então na passagem que tivemos pelo F.C. Penafiel e pela A.R.C. Fair-play havia um 

M.J. comum e transversal por todos os escalões de formação e era gerido por um 

coordenador, que fazia a ligação com todas equipas técnicas para que esta realidade 

fosse cumprida e analisada para posteriormente o M.J. evoluir com todas as 

experiencias e correcções feitas por todos os intervenientes no processo de treino e de 

jogo.  

No F.C. Penafiel o M.J. tinha sido criado por 2 pessoas que já não estavam ligadas 

contratualmente ao clube, mas o coordenador tinha sido treinador na altura em que esse 

M.J. foi criado e desenvolvido até à data da nossa entrada no clube. Assim sendo foi nos 

dado a conhecer o M.J. instituído e todos os exercícios padrão desse mesmo M.J. no 

entanto havia liberdade para cada equipa técnica implementar no treino novos 

exercícios desde que posteriormente fossem dados a conhecer ao coordenador e a todos 

os restante elementos. 

O M.J. tinha os seguintes princípios de jogo para todos os momentos de jogo: deveria 

existir a capacidade de impor o nosso M.J; uma organização colectiva; atitude 

competitiva agressiva; máxima concentração; polivalência; movimentação em bloco; 

espirito colectivo e coesão de grupo; provocar e aproveitar erros do adversário; e 

provocar e aproveitar mudanças de ritmo no jogo. 

Segundo Oliveira (2003, p.4), princípios de jogo “…são comportamentos e padrões de 

comportamento que os treinadores desejam que sejam revelados pelos seus jogadores e 

pelas suas equipas nos diferentes momentos do jogo. Esses comportamentos e padrões 

de comportamento quando articulados e entre si evidenciam um padrão de 

comportamento ainda maior, ou seja, uma identidade de equipa a qual denominamos 

de organização funcional”. 
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Para Castelo (2004, p.187) a “criação de uma linguagem comum no seio da equipa 

(também denominado de princípios de jogo) …marca o sentido táctico fundamental da 

acção dos jogadores perante a situação de jogo, independentemente do sistema e 

método aplicado”. Ou seja segundo o autor, é mais importante para a equipa e para os 

jogadores, conhecerem os princípios de jogo que fundamentam o seu comportamento em 

campo, do que propriamente, o(s) sistema(s) táctico(s) que a equipa estiver a usar. 

Existiam depois 2 momentos de jogo definidos: sem posse de bola e com posse de bola. 

Sem posse de bola os princípios eram os seguintes: recuperação da posse de bola: por 

todos os jogadores, atrás da linha defensiva, com pressão ao portador da bola nas zonas 

e momentos definidos; dominar os princípios defensivos: contenção, cobertura 

defensiva, equilíbrio e concentração; utilização do sistema de fora de jogo; utilização de 

zonas de pressing; rapidez na mudança de atitude de defender para atacar; situações de 

bola parada (leia-se esquemas tácticos). 

Com posse de bola os princípios definidos eram: participação de todos os jogadores; 

objectividade nas acções ofensivas; mudanças de ritmos e de corredor de jogo, dominar 

os princípios ofensivos: penetração, cobertura ofensiva, mobilidade e espaço; rapidez na 

mudança de atitude de atacar para defender; alternância dos métodos de jogo: contra-

ataque como 1ª opção; e situações de bola parada (leia-se esquemas tácticos). 

Para Campos, (2008, p. 43 e 44) os princípios de jogo são “…uma base de referência 

que deve orientar de forma «aberta» o comportamento táctico dos jogadores, ou seja, 

os princípios de jogo são vistos…como guias de acção”. Oliveira et al (2006, p. 41) 

afirmam que “Para Mourinho, as partes do todo que é o jogar são os seus princípios de 

jogo. Portanto, a construção do jogar que deseja é feita estilhaçando-o e colocando 

enfase em determinados princípios e na articulação entre eles”.  

Convém no entanto fazer aqui uma outra análise que tem a ver com os princípios 

fundamentais e específicos do futebol, que estão sempre presentes na modalidade. Os 

princípios fundamentais são 3: criar superioridade numérica, evitar igualdade numérica 

e recusar inferioridade numérica (adaptado de Ramos, 2003, p.42). Os princípios 

específicos são de cariz ofensivo e defensivo. Os ofensivos são a penetração, cobertura 

ofensiva, mobilidade e espaço. Os de cariz defensivo são a contenção, cobertura 

defensiva, equilíbrio e concentração (adaptado de Maças e Brito, 2000).  
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Posteriormente a esta definição dos princípios de jogo no F.C. Penafiel, foi definido que 

a estrutura táctica da equipa deveria assentar no sistema de jogo 1x4x4x2, onde se 

evidenciariam 3 linhas distintas, a linha defensiva, a linha media e a linha avançada. 

Seguidamente foi dado a conhecer, mas neste ponto, já foi da responsabilidade de cada 

equipa técnica, os exercícios que serviam para que o M.J. ganha-se o dinamismo, ou 

seja, ganha-se forma e expressão dentro do terreno de jogo. Estamos portanto aqui a 

falar do modelo de treino que está subjacente ao M.J. Por cada M.J. deverá existir um 

modelo de treino para treinar tudo aquilo que queremos que a equipa faça no jogo. Não 

podemos pedir à equipa para jogar de uma determinada forma e não treinar essa mesma 

forma de jogar. 

Dentro deste modelo de treino existiam exercícios para trabalhar os momentos de jogo 

definidos no M.J., portanto cada princípio que estava definido tinha 1 ou mais 

exercícios para o trabalhar, para que cada jogador entrasse em campo com os 

comportamentos que se queria que fossem executados. Para nós foi uma experiencia 

fantástica pois podemos entrar numa realidade onde imperava a total organização e cada 

treinador apenas tinha de se preocupar com o treinar e nada mais. Ainda nos foi dada a 

oportunidade de ficar com toda a gama de exercícios que o departamento tinha, para que 

os pudéssemos utilizar durante a nossa vida enquanto treinadores e enquanto 

achássemos que eles tinham logica e significado, evidentemente.  

Como é evidente também, convém referir que estes exercícios serviam para por a equipa 

a jogar de uma determinada maneira e portanto tínhamos de partir do pressuposto que 

estes exercícios não encaixavam em todos as equipas por onde pudéssemos passar, mas 

seriam sempre uma referência para nós. 

O único aspecto que pudemos dizer não fazia grande logica, mas não era por causa do 

departamento de formação, mas sim de quem tinha responsabilidades no futebol sénior 

e profissional, era o facto de haver uma forma de jogar distinta nos seniores, ou seja o 

M.J. que era exercitado e era a realidade dos jogadores do F.C. Penafiel das idades mais 

jovens até aos 19 anos, sofria uma alteração na passem para o futebol sénior e 

profissional, tínhamos portanto uma espécie de 2 clubes num só. 2 M.J. para o mesmo 

clube, embora noutros clubes a realidade é de 4,5 ou mais M.J. no mesmo clube. Mas se 

no F.C. Penafiel a realidade estava perto da perfeição porque não deitar a baixo esta 
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realidade e impor o mesmo M.J. dos seniores até ao escalão mais baixo de formação. 

Seria na altura o grande melhoramento a fazer na estrutura de futebol e que certamente 

melhores resultados dariam ao clube. 

Foi até à data a realidade mais organizada e com mais logica que encontramos durante o 

nosso percurso profissional, e daí o facto de percebermos que esta será para nós a 

melhor forma de organizar e trabalhar um clube de futebol e em especial a sua área de 

formação, deixando no entanto novamente a ressalva de que um M.J. no clube deverá 

ser implementado dos seniores até ao último escalão de formação. 

Na A.R.C. Fair-play, que neste ponto irei chamar só de fair-play, por uma questão de 

melhor entendimento para todos, o M.J. também era supervisionado e foi criado, pelo 

coordenador. Só que na fair-play não havia o escalão de sénior, as equipas iam só do 

escalão, na altura, de escolas aos juniores, ou se preferir juniores A. Embora a forma de 

trabalhar era semelhante à do F.C. Penafiel, pois o M.J. também tinha sido criado pelo 

coordenador e havia um modelo de treino que era para ser respeitado. Portanto um 

treinador que entrasse na estrutura, tinha já a forma de jogar da equipa e os exercícios 

de treinos que estavam ligados aquela forma de jogar. Havia então que simplesmente 

trabalhar, ou seja treinar. 

No entanto havia mais flexibilidade nas opções que o treinador podia ter, quer ao nível 

estrutural, sistema de jogo, quer ao nível dos princípios de jogo, isto porque, haviam 

exercícios que nós podíamos não utilizar, não estando portanto a exercitar e a trabalhar 

determinados comportamentos tácticos que achasse-mos pouco relevantes para o jogar 

da equipa e do desenvolvimento dos jogadores. Embora os exercícios que eram 

denominados, como exercícios padrão, ou fundamentais, eram obrigatórios. 

O M.J. comtemplava 4 momentos: processo ofensivo; processo defensivo; transição 

ofensiva; e transição defensiva. Dentro do processo ofensivo os princípios eram 

semelhantes ao do F.C. Penafiel e dentro do processo defensivo também. Nas 

transições, estes eram bastantes directos e simples.  

Assim na transição ofensiva os princípios eram: procurar linhas de passe em 

profundidade e em largura, em espaços mais próximos da baliza adversária que a linha 

da bola que acabamos de recuperar; caso não seja possível tal linha de passe, escolher 

outra linha de passe que permita manter a posse de bola, para iniciar o processo 
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ofensivo. Na transição defensiva os princípios eram: voltar a recuperar a posse de bola o 

mais rapidamente possível; o jogador mais perto da bola e do portador desta, faz 

contenção; os 3 jogadores mais perto do jogador em contenção, executam coberturas 

defensivas e concentração, cortando as linhas de passe no centro de jogo, em 

profundidade e largura, retirando também ao adversário tempo e espaço e ganhando 

superioridade numérica. 

Foi uma época em que pudemos reorganizar as ideias, fazendo uma ligação com o M.J. 

que nos foi transmitido no F.C. Penafiel e na fair-play. Por vezes muitos são os que 

opinam dizendo que um treinador que entre numa determinada estrutura tem de impor 

sempre o seu M.J. mas nestes casos, podemos afirmar que se tem muito a ganhar no 

confronto saudável dos M.J. que os clubes apresentam com o nosso, havendo ganhos 

significativos, em termos do numero de exercícios que passamos a possuir e a dominar, 

nos princípios de jogo que poderemos ter nas nossas equipas e nas novas visões e 

filosofias sobre o nosso jogar. 

Na nossa passagem pela A.D.C. Sabro, F.C. Amares, Vilaverdense F.C. e Palmeiras 

F.C. fomos nós os responsáveis pela implementação do M.J., do modelo de treino e dos 

exercícios que melhor convinham para que a equipa joga-se o que era pretendido. Não 

havia objectivos definidos em termos de treino, de balneário, de regras de conduta 

básica, nem nas estruturas em causa havia quem coordena-se os treinadores. Existia sim, 

em todos, uma direcção, onde um dos directores, era o director da nossa equipa e era a 

ele que a direcção se fazia representar, mas em termos técnicos, não tínhamos de 

responder a ninguém, nem tivemos reuniões nenhumas a realizar. 

No entanto foram-nos pedidos certas coisas, como: pôr a equipa a jogar um futebol mais 

organizado em termos ofensivos e defensivos, onde houvesse uma ordem no jogo e não 

um caos, a sofrer menos golos, a melhorar a posição na tabela classificativa, ensinar aos 

jogadores os princípios fundamentais (criar superioridade numérica, evitar igualdade 

numérica e não querer inferioridade numérica) e específicos do jogo (ofensivos: 

penetração, cobertura ofensiva, mobilidade e espaço; defensivos: contenção, cobertura 

defensiva, equilíbrio e concentração) e num dos casos que reorganizasse-mos o escalão 

de juniores, pois tinha 2 equipas, mas não havia jogadores suficientes para completar os 

2 planteis. 
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Neste parágrafo irei apenas chamar os nomes finais ou iniciais dos clubes aqui referidos. 

Então no caso da Sabro, Amares e Palmeiras, onde entramos no meio do calendário 

competitivo e não tivemos a oportunidade de iniciar o processo de início as mudanças 

implementadas foram mais difíceis de concretizar, alguma até foram impossíveis, 

devido as vícios que já existiam dentro da equipa e em alguns dos casos até já eram 

vícios estruturais. Assim sendo, uma das primeira preocupações foi a de identificar 

todas as situações que afectavam negativamente o rendimento dos jogadores e 

consequentemente o M.J. que ia ser imposto por nós. 

No entanto paralelamente a isto o M.J. começou de imediato a ser trabalhado. Dentro 

destas 3 experiencias que tivemos, que se assemelham no momento de entrada no clube, 

aquela onde foi mais difícil a implementação do M.J e do modelo de treino foi na Sabro 

devido à inexperiência na altura pois apenas tínhamos 3 meses, sensivelmente, como 

treinadores e então havia uma serie de incertezas não só de acordo com o que o M.J. 

requer, mas também em relação à nossa capacidade de lidar com o fenómeno 

futebolístico tendo como funções, as de treinador principal. Nos casos do Amares e 

Palmeiras, como a experiencia já era maior, a maior confiança e a maturidade ajudaram 

e muito, na implementação de tudo aquilo que ao M.J. diz respeito. 

Nestes casos como já foi referido, o M.J. foi totalmente implementado por nós e 

tínhamos liberdade total para fazer tudo aquilo que quiséssemos, obviamente dentro dos 

limites da razoabilidade que o clube impunha, mas a equipa dentro de campo iria-se 

comportar da maneira que nós entendêssemos sem grandes restrições. Naturalmente que 

as experiencias que tínhamos, quando trabalhamos com outros M.J. influenciaram e 

muito as escolhas e as definições que fizemos ao nível do M.J., do modelo de treino e 

das regras de balneário que implementamos. Embora o caso da Sabro, um pouco menos 

como já foi explicado anteriormente. Escusado será dizer que dentro dos 4 momentos de 

jogo que atrás foram descritos e de todos os princípios de jogo que atrás fizemos 

questão de escrever, os M.J. que foram implementados basearam-se nisso. 

No entanto a nossa situação no Vilaverdense foi diferente pois entramos de início, e 

dentro destas experiencias todas foi a que correu melhor. Pois tudo aquilo que afectava 

os jogadores foi implementado com o tempo necessário à sua assimilação e acomodação 

por partes dos jogadores e directores e começou logo desde o primeiro dia. Isso foi para 

nós um factor fundamental e pudemos dizer que neste caso fez toda a diferença em 
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relação às experiencias anteriores. Ter toda uma pré-epoca para implementar todas as 

nossas ideias, trabalhar o M.J. com tempo, para implementação dos nossos princípios de 

jogo, começar logo desde o primeiro momento um trabalho que visava uma determinada 

forma de jogar, sem que houvesse interferências antes, faz na nossa opinião toda a 

diferença, não é no entanto uma condição exclusiva, para que se atinga uma 

determinada forma de jogar, mas que diferencia bastante estas 2 situações, no nossa 

opinião, diferencia.  

Depois no que diz respeito ao métodos de treino, outra situação que para nós é também 

bastante diferente, porque, embora possa haver 2 equipas técnicas que trabalhem de 

forma semelhante, nunca é igual, portanto havendo uma mudança de equipa técnica, ou 

alguns elementos dentro dessa equipa técnica, em que 1 deles é o treinador principal, 

implica logo, uma mudança na forma de trabalhar, pois o futebol que se irá jogar é 

diferente e logo, deverá ser diferente também a forma de treinar. E nesse aspecto a 

equipa, o grupo de trabalho, fica com uma maior estabilidade nos processos de trabalho 

e nos métodos de treino, pois eles são constantes ao longo de toda a época. 

Na nossa passagem pelo futebol sénior, existiram 2 formas diferentes de contacto com o 

M.J. e com o treino. A primeira em que, como elementos da equipa técnica tínhamos o 

dever de dar a nossa opinião sobre o M.J. e o treino, mas não era nosso dever elaborar o 

M.J. e de liderar o processo de treino. Uma segunda forma em que o M.J. era elaborado 

pelo treinador principal, mas sempre com o nosso conhecemos e acordo e o processo de 

treino era liderado por nós. 

Portanto nas nossas passagens pelo Cerveira, Valenciano e Amares, permitam-me tratar 

os clubes desta maneira, integramos uma equipa técnica composta por 3 elementos e 

quer o M.J. como o treino eram feitos pelo treinador principal, cabendo- nos a tarefa de 

o auxiliar nas tarefas e funções por ele designadas, e dar a nossa opinião sobre todo e 

qualquer tema ou aspecto que não concordasse-mos ou esclarecer qualquer dúvida sobre 

a forma de jogar e treinar da equipa.  

Foram épocas de aprendizagem clara para quem pouca ou nenhuma experiencia, no 

caso do Cerveira, tinha do futebol sénior. Permitiu nos ver formas diferentes de 

trabalhar, pois nestes 3 clubes tivemos com 2 equipas técnicas diferentes, formas 

diferentes de conceber o jogo e o treino, mas curiosamente, formas semelhantes de 



Modelo de Jogo – A Ferramenta “Maior” do Treinador 

40 
Carlos Miguel Sousa Santos – UTAD 2012 

liderar, no que ao treinador principal diz respeito, com uma liderança muito rígida, no 

que as normas internas diz respeito e também no rigor com que o treino era encarado. 

Cada exercício, tinha uma logica cada sequência de exercício tinha também e seguia 

uma logica de treino e de aprendizagem relativa ou M.J. adoptado, portanto nunca se ia 

fazer nada por fazer, nunca se ia treinar por treinar ou exercitar este ou aquele aspecto 

por fazer. 

Já nos caso, e permitam- me tratar os clubes, por Oliveira do Douro e Prado a 

experiencia foi um pouco diferente, pois o M.J. era instituído pelo treinador principal, 

mas nós tínhamos total conhecimento e total autoridade para modificar os aspectos que 

considerássemos errados, obviamente que isso seria posteriormente avaliado pelo 

treinador principal, no M.J. e no modelo de treino. Aliás o treino era totalmente 

comandado por nós embora a supervisão era sempre feita pelo treinador principal. 

Foram épocas de igual aprendizagem mas com ganhamos superiores, no que, ao 

trabalho de campo, nos exercícios diz respeito e igualmente na programação e 

periodização do treino, bem como na escolha correcta dos exercícios a utilizar e na 

sequência correcta que estes deveriam ter no treino, para que este tivesse o ritmo e a 

intensidade desejadas e contivesse o volume ajustado para que não houvesse o 

aparecimento de lesões que condicionassem a escolha dos jogadores para a competição. 

Podemos dizer que umas experiencias complementam as outras ou seja no final de todos 

estes anos no futebol sénior, ter-mos tido experiencias em que o nosso campo de acção 

era mais reduzido e portanto passávamos algum tempo de treino em observação e 

analise e ter-mos tido experiencias em que o contro do treino era nosso do primeiro ao 

ultimo minuto, deu-nos uma capacidade de reconstruir e reorganizar sucessivamente o 

nosso M.J. e a nossa maneira de ver e estar no treino. Ambas foram enriquecedoras e 

fizeram de nós melhores treinadores. 

No entanto não gostaríamos de terminar este capítulo sem antes falar de algo que para 

nós é fundamental distinguir. A forma como se idealiza o treino e o M.J. a adoptar nos 

escalões de formação e nos seniores. Começamos pelos seniores, onde a prioridade é 

total para o ganhar, ou seja, para a tabela classificativa e para os 3 pontos, mediante os 

objectivos do clube, não descer de divisão, chegar á manutenção o mais rapidamente 

possível, andar nos lugares cimeiros da tabela classificativa, ou subir de divisão ou 
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ganhar a taça da associação que disputamos, ou a nacional. Portanto estamos a falar 

claramente em programar o M.J. e o treino para ganhar. 

Nos escalões de formação a nossa visão não passa pelo ganhar, como prioridade total, 

passa sim pelo ganhar mas jogando de uma determinada maneira, ou seja, os jogadores 

em campo deverão jogar para que este jogar os leve a serem cada vez mais melhores 

jogadores, conhecedores dos princípios fundamentais e específicos do futebol e que o 

seu crescimento no clube os permita chegar aos seniores do clube. Esta situação 

raramente se consegue como um jogar única e exclusivamente para ganhar. 

Deve sim ser implementado no clube uma logica de formação onde a criança que chegar 

ao clube com 8 anos de idade, passe por um conjunto de experiencias e vivencias que 

lhe permita, quando tiver 18 ou 19 anos de idade, estar pronta para representar os 

seniores do clube, não só de forma a integrar o plantel, mas também a estar pronta para 

jogar. O processo de aprendizagem contudo não parará por ai, é certo, mas caso não 

haja as bases que lhe permitam chegar a esse nível, acontece que a aprendizagem no 

clube simplesmente pára, pois o jogador é dispensado. 

Então na nossa opinião deverá ser elaborado um M.J. que permita ao jogar crescer 

durante todos os escalões de formação que o clube tiver, ter um modelo de treino onde 

existam exercícios comuns a todos os escalões que façam com que, o jogador os 

identifique e os execute em competição, criando uma identidade de jogar, que permita 

dizer que aquele jogar é um jogar à clube “x” e portanto dote o jogador de uma logica 

comum, que o faça crescer e ganhar maturidade futebolística para chegar ao escalão 

máximo do clube.  
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2.3 – PERCURSO DA FORMAÇÃO DO TREINADOR 

 

 

Durante o nosso percurso como treinadores tivemos sempre períodos de formação que 

nos fizeram reflectir e melhorar a nossa competência enquanto treinadores, não que o 

trabalho de campo não o faça, nada disso, mas paralelamente a esse trabalho tivemos 

formação. 

No gabinete de futebol da UTAD, que através da F.P.F. deu-nos equivalência ao nível I 

de treinadores de futebol. 

O nível II de treinadores de futebol realizado na A.F. Braga. O curso de observação e 

análise de futebol dado pela empresa Ramos e Caramez, estágios técnicos feitos em 

clubes. 

E finalmente este trabalho, que muito obrigou a reflectir e avaliar todos os anos de 

treinador que temos. Mourinho, citado por Lourenço e Ilharco (2007, p. 245) disse que, 

“Ao fim de quinze anos sou um sucesso do dia para a noite…O (meu) sucesso não caiu 

do céu, foi consequência de um processo longo de formação e de muito estudo. 

Mantem-se estável, não desapareceu num ápice, faz parte da minha vida. Como fará, 

também, como é natural, o insucesso pontual, quatro campeonatos seguidos perder um, 

a tranquilidade que sinto será exactamente a mesma”.  

No futuro pretendemos realizar muitas mais formações, pois numa profissão como esta 

a actualização tem de ser constante, para que o trabalho realizado nos clubes seja o 

melhor possível. E seguindo este pensamento Leal e Quinta (2001, p. 48) abordam o 

tema dizendo “Para além de o treinador possuir um elevado sentido de 

responsabilidade em geral e, particularmente, em relação ao acto de treinar e de 

conduzir a competição, de ter um perfeito conhecimento das matérias que ensina e de 

estar permanentemente disponível para aprofundar esses conhecimento, há quem 

defenda que os clubes têm de formar os seus próprios técnicos, como pessoas que se 

identifiquem com o mesmo e com uma determinada forma de trabalhar…”. 
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Segundo Araújo, (1994, p.108) “A formação do treinador implica preocupações 

relativas a: Aquisição de conhecimentos (Saber), domínio das técnicas (Saber Fazer), 

transformação positiva e continuada das atitudes (Saber Estar). Pretende-se um Saber 

Aberto, capaz de se enriquecer na aplicação pratica, um Saber Fazer criativo, um 

Saber Estar personalizado e treinadores responsáveis e participantes…”. 

Durantes estes períodos em que recebemos formação, aquela que nos ficou mais 

marcada e que achamos que foi mais fundamental, foram os dois anos que tivemos no 

gabinete de futebol da UTAD, porque durante esse período achamos que tivemos as 

maiores transformações na nossa forma de ver, analisar e avaliar o que é ser treinador e 

o que é estar num cargo que tanta responsabilidade tem nos clubes. 

Lima, (2000, p. 27) adverte que, “A avaliação do saber treinar tem muita analogia com 

a avaliação do saber ensinar. A medida que permite uma avaliação inicial do saber 

treinar deve corresponder aquela que é feita por um metodólogo ou orientador de 

estágio que qualifica a capacidade de um candidato depois de o ter acompanhado na 

prática concreta correspondente a um período de treino efectivamente realizado com 

atletas, jogadores e equipa. É evidente que um metodólogo tem de possuir, 

obrigatoriamente, o estatuto de treinador de mérito”. 

Iniciamos a formação com a reflexão sobre aquelas que deveriam ser as características 

que um treinador devia ter para ser o mais competente possível, onde se destacavam a 

assiduidade, pontualidade, rigor, organização, ambição, ser líder, ser gestor. Entre 

outras mas estas as mais importantes. 

Perdemos, ou seja ganhamos também, muito tempo na reflexão sobre a questão do 

preparador físico, se era importante ou não, se valia a pena ter uma metodologia de 

treino que separa-se a dimensão física das restantes, onde a opinião nunca foi unanime. 

Houve quem achasse importante ter e realizar essa mesma metodologia, houve quem de 

facto concluísse que não deveria de existir esse cargo mas sim, existir um treinador 

principal e todos os restantes elementos da sua equipa técnica seriam seu adjuntos, e a 

metodologia de treino a aplicar nunca deveria ser de partir mas sim de unir todas as 

dimensões do jogo. 
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Reflectimos também sobre o estatuto e funções que deveria ter um treinador, e de todas 

as vertentes que giram à sua volta, entrando depois na reflexão de como nós poderíamos 

chegar um dia a treinadores principais de um clube profissional ou até semiprofissional. 

Posteriormente abordamos as vertentes do treino, e nas suas concepções e metodologias, 

onde falos sobre treino, carga, adaptações ao rendimento, fadiga e recuperação, tudo isto 

matérias importante no que diz respeito as competências que um treinador deve ter no 

trabalho de campo para a sua equipa. 

Tivemos também oportunidade para falar sobre uma questão que neste momento muita 

discussão tem dado juntos dos treinadores, que é, quem dá formação e certificação dessa 

mesma formação aos treinadores e quais eram novas perspectivas para esta questão. 

Passamos também pela informação sobre a lei de bases do sistema desportivo e na 

necessidade que esta tinha de uma actualização e em alguns casos de uma nova 

legislação, não só para melhorar o sistema desportivo mas também para criar novas leis 

face ao constante desenvolvimento e aparecimento de novas áreas do desporto. Como 

não poderia deixar de ser falado o movimento associativo que existe em Portugal e o 

surgimento das S.A.D. Abordamos também o funcionamento das Associações de 

futebol, e em especial da Associação de futebol de Vila Real. 

A análise de jogo foi também um tema importante que foi abordado na nossa formação, 

reflectindo nós sobre o que uma análise de jogo nos pode dar e sobre as várias vertentes 

que podemos querer da análise de jogo, se uma vertente mais estatística e virada para a 

parte qualitativa, se uma vertente mais táctica e virada para questões de estratégia e 

qualidades nas acções de jogo, quer colectivas quer individuais, se por outro lado para 

uma vertente mais física e analisar questões mais fisiológicas e de recuperação dos 

jogadores. 

Dentro das matérias que abordamos, esta foi aquela que mais nos fascinou pelo gosto 

que temos na sua aplicação no treino, que são os princípios de jogo, as normas que 

guiam os nosso jogadores dentro de campo e pelas quais o jogo atinge uma linguagem 

comum e uma ordem conhecida e reconhecida por todos. Na nossa opinião os princípios 

de jogo reflectem a parte mais importante do M.J. Posteriormente ligamos os princípios 

de jogo à aplicação que estes têm nos exercícios. Os exercícios dados no treino 

correspondem a problemas de jogo e os comportamentos técnico – tácticos são o meio 
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para a sua resolução, ou seja, elaboramos exercícios com determinados objectivos para 

serem interpretados pelos atletas como problemas a serem resolvidos. 

Terminamos este ciclo da nossa formação com sessões práticas de treino, onde tiveram 

em discussão diferentes formas de dar um treino e elaborar a logica que os exercícios de 

treino deverão ter no treino. Chegamos à conclusão que a sessão de treino tinha mais 

logica quando seguia um M.J. e um conjunto de exercícios que eram dados com os 

objectivos de colocar a equipa a jogar de acordo com o M.J. 

Perante isto Lima (2000, p. 28) elucida-nos dizendo “Saber treinar, aprende-se… à 

custa de uma aprendizagem que se processa todos os dias e que se enriquece com todos 

os acontecimentos desportivos, culturais e sociais que o treinador consiga integrar na 

sua valorização como ser humano e cidadão”. 

Iniciamos o segundo ciclo de formação com a análise de um modelo cibernético de 

comportamento, relativo à memória, analise e percepção, solução mental e motora do 

comportamento em jogo e treino. Para depois passarmos para a planificação conceptual. 

Planificação essencial para quem quer ser treinador, pois está relacionada directamente 

com a elaboração do M.J. que será o guia para todo o grupo de trabalho. Chegamos 

depois à conclusão que será através do M.J. que os comportamentos dos jogadores são 

condicionados e dentro deste condicionalismo, deveremos dar mais enfase aos 

jogadores sem bola do que com bola, em processo ofensivo, nunca deveremos 

condicionar o jogador com bola, mas ele deve ter sempre alternativas, embora a 

colocação dos jogadores sem bola no terreno de jogo não é feita ao acaso mas sim de 

acordo com o M.J. estabelecido. Concluímos também que os momentos de transição são 

importantíssimos para a obtenção de golo, a favor ou contra, tendo em conta se for uma 

transição ofensiva ou defensiva. 

Relacionamos então, nas matérias seguintes a planificação conceptual com a 

planificação estratégica, onde foi possível verificar que dentro da estratégia que temos 

para um determinado jogo, poderão haver alterações pontuais ao M.J. mas nunca, 

alterações radicais, pois corremos sérios riscos de destorcer a nossa identidade e 

especificidade de jogo.  E em seguida abordamos a planificação táctica, que não é mais 

do que a operacionalização da planificação estratégica. 
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Voltamos a falar nos exercícios de treino, mas desta vez de uma forma mais 

aprofundada, onde debatemos a forma e as variáveis do exercício e a estrutura e 

organização destes. Também debatemos as características importantes dos exercícios, 

que já abordamos neste trabalho, que são, a identidade e a especificidade. Terminamos 

esta unidade com a classificação que os exercícios podem ter. 

Paralelamente a estas sessões de sala, temos novamente, mas em maior número do que 

no primeiro ciclo de formação, sessões de campo onde desta vez só trabalhamos numa 

logica de M.J. onde as sessões de trabalho também incidiam sobre o ensinar a decidir 

nos exercícios e consequentemente no jogo. 

Terminamos estes 2 ciclo de formação com a entrega de 2 trabalhos, no primeiro ciclo 

de formação entregamos uma reestruturação de um clube, onde teríamos que analisar o 

clube onde estivéssemos a trabalhar e reestrutura-lo de acordo com as informações e 

conclusões que tínhamos chegado nas sessões de sala e no segundo ciclo de matéria 

tivemos de elaborar um M.J. de acordo com a estrutura dada nas sessões de sala. Foi um 

ano de muito desenvolvimento e discussão para nós, que muito nos ajudou a criar bases 

de desenvolvimento enquanto treinadores. 

Lima, (2004, p.63) fala também da preparação que o treinador deve ter, “O treinador do 

nosso tempo deve ter uma preparação adequada, e suficiente, nas áreas básicas dos 

conhecimentos que se incluem na ciência da Educação Física e do Desporto. Não é 

mais possível dispensar ostensivamente conhecimentos concretos de matérias como a 

pedagogia visto que na acção quotidiana do treinador coexiste o processo “ensino e 

aprendizagem”.  

Realizamos antes desta formação, um curso de análise e observação em futebol, onde 

durante 3 sessões, debatemos o que é ser analista de jogo e observador, quais as 

estratégias de análise que se deve ter no futebol, quais os critérios que devem ser 

analisados e quais as estratégias e meios de registo que devem ser utilizados. Fizemos 

individualmente uma análise de um jogo a um jogo da primeira liga de futebol 

profissional de Portugal e posteriormente discutimos essa mesma análise. Foram nos 

mostrados alguns modelos de analise de jogo, que poderíamos utilizar, mas também 

chegamos à conclusão que ser analista de jogo, deve ser uma função que muito depende 

do treinador para quem estamos a analisar, na medida em que, deveremos ser “os seus 
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olhos” a fazer com ele veja aquilo que não lhe foi possível ver, portanto não poderemos 

fazer uma analise para nós mas sim para ele, pois será ele no treino a utilizar as 

informações por nós recolhidas e analisadas. 

A formação que fizemos após esta foi o curso de nível II UEFA Basic na A.F. Braga em 

parceria com a F.P.F. Foi um curso que durou cerca de 2 meses, com aulas diárias, onde 

a formação incidiu sobre varias matérias de futebol. Estivemos debruçados sobre todas 

as dimensões presentes no jogo, onde ouvimos vários prelectores falar e expor os seus 

pontos de vista e ideais. Demos formação sobre os processos ofensivos e defensivos do 

jogo, sobre as transições ofensiva e defensivas, sobre as capacidades motoras no 

futebol, sobre a medicina desportiva, nutrição, regras do jogo, psicologia no futebol, 

treino de guarda-redes e ainda tivemos sessões de campo, em que alturas houve, onde 

fomos nós a ministrar os exercícios e a ser avaliados e outras alturas houve em que 

foram os treinadores convidados a dar as sessões de campo. Em todas as matérias 

tivemos testes escritos e trabalhos a entregar, para além de um relatório de estágio, para 

que no final nos fosse dado uma nota, para que ficássemos habilitados a ter o nível II de 

treinador de futebol. 

Lima (2004, p. 64 e 70) sobre esta matéria, a escolha que os clubes fazem dos 

treinadores que tem habilitação para desempenharem as funções de treinador diz, “É 

certo que os clubes escolhem muitas vezes para treinador da modalidade um homem 

que foi um grande atleta!... Ter sido um grande atleta não é por si só uma 

recomendação e uma base para vir a ser um bom treinador!... Para alcançar o “saber 

de experiencia feita” será antes do mais necessário não ter certezas, procurar desfazer 

dúvidas no saber dos outros e treinar, porque é mesmo a treinar que se faz um 

treinador”. 

Durante o nosso percurso fizemos alguns estágios técnicos em alguns clubes, durante 

períodos de tempo em que não estávamos no activo, ou estando, conseguimos conciliar 

de forma a nunca prejudicar o nosso percurso enquanto treinadores. 

O primeiro estágio foi realizado no Pecsi Mecsek Futball Club (Pécsi M.F.C.). Foi um 

bom período para registarmos muitas diferenças nos métodos de treino dos dois 

treinadores que passaram pelo clube, e aquilo que eram os nossas convicções 
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metodológicas, de acordo com aquilo que as nossas experiencias futebolísticas, quer na 

opção de futebol da UTAD, quer na nossa experiencia como jogador, nos moldaram. 

Eram treinos com cargas muito violentas, longas e sem coerência com a forma como a 

equipa jogava ao domingo. Muitos exercícios de força, resistência e velocidade sem 

bola e sem relação com o M.J. Poucos exercícios que trabalhassem a organização do 

jogo da equipa e que visassem os princípios de jogo defendidos pelo treinador, portanto 

poucos exercícios com identidade e especificidade. 

Portanto perante o calendário húngaro de futebol profissional e já sem contar com a 

Taça da Hungria e com as competições europeias, parece-nos, que o tipo de treino 

estava desajustado com a realidade competitiva, pois deveria conter mais exercícios 

com identidade e especificidade do M.J. que se queria instituir, do que exercícios com 

objectivos totalmente físicos. Foi uma boa experiencia para perceber e analisar as 

diferenças entre dois formas de ver analisar e entender o jogo e consequentemente o 

treino. 

O segundo estágio foi realizado na A.R.C. Fair-play, num processo que visava o nosso 

conhecimento da metodologia de treino que era implementada pela escola, portanto este 

nosso estágio, foi mais um momento de nós conhecermos como o coordenador queria 

que nós trabalhasse-mos. Foi uma experiencia importante, pois nós tínhamos o campo 

de treinos da unidade hoteleira onde estávamos instalados por nossa conta e portanto a 

realização dos treinos era por nossa conta, e então, houve dias em que treinamos só 1 

vez, depois tivemos dias a treinar 2 vezes, uma de manha, outra de tarde, e houve dias 

em que treinamos 3 vezes, 2 vezes de manha e 1 vez de tarde. Permitiu-nos um contacto 

com uma realidade profissional e perceber melhor para que servem os estágios, não só 

para melhorias de treino mas também para melhorias de trabalho de grupo e 

conhecimentos de todos os elementos do grupo de trabalho. 

O terceiro e último estagio foi realizado numa equipa profissional da segunda liga 

portuguesa, e foi a primeira vez que pude acompanhar de perto e durante um micro ciclo 

os trabalhos de uma equipa profissional. Devo dizer que as metodologias aplicadas iam 

de encontro com as nossas convicções e ideais, mas também devo dizer que os 

exercícios não eram de todo diferentes aos usados por nós, agora a qualidade dos 

jogadores era superior, na generalidade, os meios aos dispor eram maiores, o pessoal 
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auxiliar à equipa técnica era em maior número e o grau de exigência eram superior. A 

grande diferença residia no facto de a equipa técnica e o grupo de trabalho, terem como 

principal ocupação profissional o futebol, portanto a disponibilidade dos jogadores para 

os treinos e exercícios propostos era muito maior do que para jogadores que apesar de 

disputarem campeonatos nacionais, não eram profissionais de futebol e tinham outras 

profissões para além do futebol. 

Portanto podemos afirmar que a formação de um treinador é fundamental. Segundo 

Bota e Evulet (2001, p.29) “Os cursos de formação de treinadores devem ser 

ministrados por quadros docentes com rica experiencia na actividade do treino. Não 

podem ministrar cursos as pessoas que nunca tiveram, ou tiveram só ocasionalmente, a 

responsabilidade de formação e de preparação de jogadores ou de equipas”.  
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2.4 – PERCURSO FINAL 

 

 

Neste último capítulo do ponto 2 do trabalho pretendemos fazer uma análise final 

daquilo que somos como treinadores. No final destas experiencias todas e de todos estes 

relatórios de análise, resulta aquilo que somos como treinadores, até à data. Para isso é 

necessário ter em conta os anos e experiencias que temos como jogadores de futebol e 

também como treinadores, para além de toda a formação que tivemos. Para que assim 

possam perceber melhor quem somos como treinadores e naquilo que profissionalmente 

nos tornamos e acreditamos futebolisticamente. 

Segundo Bee, citado, por Lima (2004,p. 33) “Qualquer pessoa suficientemente 

interessada no jogo; que nele encontre motivação para estudar, trabalhar, desenvolver 

a sua personalidade e a sua capacidade de ensinar; que acredita nos valores éticos e 

culturais do desporto; que deseja frequentar cursos de treinadores, ir a colóquios e a 

torneios; que leia livros, revistas e jornais; que sinta serem curtas as vinte e quatro 

horas do dia; que pense em basquetebol (leia-se neste caso futebol) ao acordar de 

manha enquanto está no chuveiro, se barbeia, come o pequeno almoço, se desloca para 

o trabalho, ao almoço, nas viagens, ao jantar, no cinema e no clube social; que, num 

jogo de campeonato, escreve jogadas e esquemas com um lápis emprestado; que no 

restaurante usa a toalha, os guardanapos ou qualquer coisa onde possa escrever uma 

jogada; que se deita com um papel e lápis à mesa de cabeceira para não perder as 

“descobertas” feitas durante os sonhos ou crises de sonambulismo e poder utiliza-las 

no treino do dia seguinte: qualquer pessoa que possa fazer tudo isto, que no dia a 

seguir esteja disposta a fazer o mesmo e que goste de o fazer – essa pessoa- pode ser 

treinador!”. 

As nossas visões e ideais futebolístico resultam, como é óbvio, de todos as influências 

que recebemos ao longo da nossa vida futebolística e pessoal, para além de tudo aquilo 

que são as nossas convicções. Assim sendo temos que dizer que os nossos anos como 

jogadores de futebol nos escalões de formação e nos seniores, os anos que temos como 

treinadores principais e adjuntos na formação e nos seniores e toda a formação que 

tivemos nesta área, para alem de todas as pessoas que encontramos e com quem 
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privamos nestas experiencias, mudaram a nossa maneira de ver, analisar, perceber, estar 

e ser no futebol. 

Assim podemos dizer que a nossa visão, filosofia de estar no futebol, tem 2 formas 

diferentes, uma na formação e outra nos seniores. 

Na formação as nossas convicções passam logo por uma diferenciação daquilo que são 

os diferentes trabalhos com jovens futebolísticas, embora tenham certas convicções 

comuns a todos os escalões. Trabalhar para formar jovens como pessoas e jogadores 

será sempre um tronco comum a todas as idades, não só saber jogar futebol, mas 

também, ter comportamentos e regras sociais que façam dos nossos jogadores melhores 

homens e pessoas que se saibam comportar em sociedade. 

Os diferentes trabalhos a fazer com os jovens para nós de acordo com as nossas 

experiencias, passariam por um trabalho de todas as dimensões do futebol, obviamente 

com um M.J. definido, mas com maior atenção e volume de treino na dimensão técnica 

nas idades dos 6 aos 12, onde do ponto de vista da dimensão táctica apenas deveriam 

entrar aspectos relacionados com o centro de jogo, na dimensão física todos os 

relacionados com as capacidades coordenativas e todos, mas em menor volume e 

importância, os relacionados com as capacidades condicionais. Na dimensão mental 

incidir acima de tudo sobre os aspectos comportamentais no treino, ou seja, respeitar a 

hora de início do treino, ser pontual, ser assíduo, equipar correctamente, aprender a 

respeitar os treinadores e directores e obviamente aprender a conviver em grupo. 

Dos 13 aos 19, o trabalho modificava-se um pouco, e havia um M.J. mais complexo 

para servir de guia, com a dimensão táctica a ganhar maior volume de trabalho, 

trabalhando não só o centro de jogo como também os jogadores fora do centro de jogo, 

para além do aumento da atenção do treinador no ensinar a decidir no futebol de acordo 

com os princípios de jogo do M.J. e também um aumento do trabalho na dimensão 

física das capacidades condicionais, no entanto as capacidades coordenativas 

continuavam a ser trabalhadas, e dentro daquilo que é a dimensão mental, todos os que 

são importantes para um jogador de futebol, como a atenção, concentração, 

agressividade, postura em campo, atitude, empenho, querer, confiança, rigor e saber 

respeitar o grupo de trabalho e o clube, bem como todas as pessoas que nele estão 

envolvidas, nas vitorias e nas derrotas. 
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Para que no final deste processo de treino que duraria cerca de 12 anos, pudéssemos ter 

jogadores que fossem bons futebolisticamente e excelentes homens na nossa sociedade, 

podendo atingir patamares de rentabilidade que os levassem ao topo do clube que 

representam ou caso fosse, a outros clubes de patamares superiores, ou simplesmente 

diferentes, de acordo com as espectativas do próprio jogador e homem. Contrariando 

assim uma filosofia e visão de trabalhar a formação de acordo com as tabelas 

classificativas e sim implementar um trabalho que visasse a integração do maior número 

de jogadores nos seniores do clube. 

Nos seniores a nossa visão e filosofia é um pouco diferente, pois os seniores são regidos 

quase totalmente pela tabela classificativa. Portanto a equipa está a ganhar e bem 

posicionada na tabela classificativa, o trabalho está a ser bem realizado, caso a 

classificação não agrade, então é porque o trabalho da equipa técnica não está a ser bem 

conseguido e a competência é imediatamente posta em causa. Embora haja registos, mas 

não muitos de clubes que dispensaram os serviços dos seus treinadores estando bem 

classificados e em alguns casos estando mesmo em primeiro lugar. 

Acreditamos que nos escalões seniores deveriam existir mentalidades diferentes e 

culturas directivas diferentes, no sentido de analisar melhor a realidade do clube e impor 

um projecto que passasse não só a curto prazo, ou de caracter momentâneo mesmo, para 

algo mais a médio e longo prazo, mas a realidade a que estamos sujeitos não é na 

maioria dos casos esta, portanto temos que nos adaptar e entender a realidade da maioria 

dos clubes portuguese e aqueles por onde passamos. 

Pois se por vezes, gostaríamos de ficar num clube cerca de 2 ou mais anos, a verdade é 

que se no final do primeiro terço do campeonato, do primeiro ano, a equipa não estiver 

dentro dos lugares classificativos que se pretende, a nossa validade no clube acaba e 

deixamos um trabalho a 20% ou 25% da sua totalidade. Mais ainda, podemos por vezes 

ser contratados para simplesmente fazer um trabalho de 3 meses ou menos num clube, 

atingir os objectivos pretendidos e no final desse período o clube não querer continuar 

connosco. Portanto entendemos que há espaço para em Portugal, independentemente da 

divisão em causa, haver clube que encarem a realidade de forma mais futurista, no 

entanto temos a consciência plena que nos seniores as tabelas classificativas são os 

chefes de toda a competência, infelizmente. Portanto nos seniores o M.J. pode ser feito 
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de acordo com varias variáveis, algumas infelizmente, eram bem dispensáveis, mas terá 

de ser virado para a vitória e para os 3 pontos ao fim de cada jogo. 

O resultado final daquilo que somos como treinadores ao longo das experiencias que 

tivemos é este. Na formação achamos que deve ser feito um trabalho que vá ao encontro 

do futuro, nos seniores, achamos que deveria ser algo semelhante, mas por vezes temos 

de adapta-lo para o presente, e por vezes para um presente quase momentâneo, nunca 

achando que somos perfeitos. 

Araújo, (1994, p. 100) aborda o tema do treinador da seguinte maneira, “O treinador 

«super-homem» é uma figura de ficção, cuja intencionalidade de aparecimento público 

nada tem a ver com a necessidade real de, como seres humanos iguais a todos os 

restantes, necessitarmos de aprender a conviver com os defeitos e virtudes que nos 

caracterizam. Investigações diversas centradas sobre treinadores famosos de todo o 

mundo demonstram cabalmente que não somos, nem pouco mais ou menos, «aquelas 

máquinas» ”. 

E diz anos mais tarde numa outra obra sua, Araújo (1998, p. 152) que chegou a algumas 

conclusão daquilo que é como treinador, “Por fim, aprendi que ser treinador requeria 

uma mudança profunda do meu comportamento, relativamente ao modo tradicional 

como era entendido o respectivo desempenho profissional!...aprendi no tempo…que o 

verdadeiro «segredo» dos treinadores com sucesso reside em saberem criar para si 

próprios um espaço de saber e de intervenção que os diferencie dos jogadores e dos 

dirigentes, onde as competências e os ganhos de uns não devem nem podem ser 

perspectivados como incompetências ou perdas dos outros!”. 
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3 – CONCLUSÕES  

 

 

Perante o que foi apresentado neste trabalho temos algumas conclusões a fazer, quer ao 

nível do M.J., quer ao nível do treino, da nossa experiencia nos clubes, quer ao nível da 

formação, quer ao nível dos seniores, da formação que tivemos para sermos treinadores 

e obviamente daquilo que nos tornamos como treinadores de futebol. 

O M.J. é uma concepção feita pelo treinador, que passa pela elaboração mental, 

esquematizada de uma forma, mais informal ou totalmente formal e completa, da sua 

forma de jogar, que se vai modificando ao longo do percurso do treinador, ou seja, com 

a sua experiencia, ficando mais ou menos complexo, mais ou menos eficaz e mais ou 

menos eficiente, com um maior ou menor volume de informação, de acordo com as 

ideias, visões, filosofias e princípios. 

O treino específico de um M.J. vai muito para além daquilo que é treinar futebol. Entra 

noutra área ainda mais específica e que já não tem a ver só com a modalidade em si, 

neste caso o futebol, mas sim com a forma de jogar da equipa, com aquilo que o 

treinador quer ver posto em prática durante o jogo, ou seja, o M.J. Estamos a treinar 

especificamente o nosso jogo dentro dos momentos de jogo definidos pelo treinador e 

isso sim é que é treino especifico dentro de um modelo de treino que esta dentro do M.J. 

Exercício de treino é a unidade que compõe o treino e deverá ser específico, 

programado, estruturado, orientado, de forma a desenvolver os jogadores para aquilo 

que será a sua resposta na competição e assim ser um veículo óptimo para o seu 

desenvolvimento. 

Especificidade é o factor de treino que nos leva e encontrar respostas específicas através 

de exercícios específicos também, ou seja, para aquela forma especifica de jogar, aquele 

(s) exercício (s) específicos. E é também uma das maiores tendências evolutivas nas 

ciências do treino e neste caso, nas ciências do treino que estudam o futebol. 
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Identidade é um factor de treino que está presente quando o exercício em causa 

reproduz de uma forma melhor e mais significativa a logica interna do jogo e do M.J. 

em causa. 

Especificidade e Identidade são os dois maiores factores que o treinador deve ter em 

conta quando está na elaboração dos exercícios de treino, pois quanto mais e melhor for 

a especificidade e identidade do exercício, mais e melhores adaptações os jogadores irão 

ter, conduzindo-os mais rapidamente à forma de jogar da equipa presente no M.J.  

São os exercícios específicos para uma forma específica de jogar que nos colocam numa 

dimensão ainda mais pormenorizada sobre a especificidade do exercício. E é essa 

especificidade que deve ser procurada pelo treinador, não copiando exercícios de outros 

colegas ou de manuais, pois assim poderá estar a criar na sua equipa e nos seus 

jogadores alterações de comportamento e atitudes que não sejam as que pretende ver 

executadas em jogo. 

A forma desportiva associada ao futebol e a um M.J. dever ser vista de forma 

completamente diferente e de uma maneira não tanto individualizada mas sim colectiva. 

Numa modalidade como o futebol que dura longos períodos durante o ano, importa os 

jogadores e a equipa manterem patamares de rendimento estáveis e óptimos durante 

toda a época, por forma a, desempenharem da melhor maneira possível e durante o 

maior período de tempo possível aquilo que são as suas funções e tarefas dentro do M.J. 

Os princípios de jogo são a parte mais importante do M.J., são o guia comportamental 

dos jogadores dentro do campo em contexto de jogo e devem ser a nossa principal 

preocupação de alteração comportamental nos jogadores e devem ser treinados com 

exercícios específicos. 

Os estágios técnicos são tanto ou mais importantes para nós treinadores, se nos 

proporcionarem experiencias diferentes das que temos, ou se forem ao encontro de 

dúvidas ou incertezas que temos, para que através destes possamos ficar com mais 

certezas sobre o nosso caminho a percorrer. 

A formação de um treinador é um factor importantíssimo, criando quanto melhor for, 

bases solidas para que mais perto possamos estar do sucesso profissional. 
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Um treinador num chega a um estado de competência máximo, nunca está com a 

aprendizagem total, nunca tem o conhecimento máximo de tudo o que gira à sua volta e 

portanto aquilo que é hoje, daqui a uns anos será diferente, para melhor queremos todos 

nós. 

O M.J. é sem dúvida a ferramenta maior que o treinador tem, pois incorpora toda a sua 

visão, filosofia e princípios de jogo, ajudando-o decisivamente para uma melhoria 

enorme na sua competência profissional, estando portanto, o treinador mais perto do 

sucesso tendo o seu M.J. bem definido, orientado, estruturado, esquematizado e 

organizado. 

É através do seu M.J. que o treinador consegue impor todo o seu potencial competente e 

criar a sua metodologia de trabalho, portanto todo o seu trabalho de periodização deverá 

ser canalizado para ele, M.J. e dai estarmos a falar de uma «Periodização do Modelo de 

Jogo», onde não trabalhamos mais para uma dimensão em particular, e por arrasto a 

esta, as restantes, mas sim todas, para o jogo seja a demostração Total do nosso «Jogar». 
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5 - ANEXOS 
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5.1 - ANEXO A – MODELO DE JOGO ELABORADO POR MIGUEL 

SANTOS
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MATERIAL de TREINO
BALIZA  MÓVEL

PACK de CONES de DIFERENTES

FORMAS E TAMANHOS

TAPETES INDIVIDUAIS

BARREIRAS

BASTÕES para COORDENAÇÃO

ESTACAS

ARCOS

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DESTA
FILOSOFIA UM ASPECTO FULCRAL, AS:

CONDIÇÕES TRABALHO

CAMPO

de

TREINOS 

RELVADO 

DIARIAMENTE 

DISPONÍVEL
DEPARTAMENTO MÉDICO

Qualificado e devidamente equipado

DIRECTOR TÉCNICO

SEMPRE DISPONIVEL
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MODELO DE JOGO

PRINCÍPIOS

DE

JOGO

CRIAR

OCASIÕES

RECUPERAR

A BOLA

MARCAR

GOLOS

EVITAR

GOLOS

Adv.

ORGANIZADO

TRANSIÇÃO Ofensiva
(de perder a ganhar a bola)

Processo 

DEFENSIVO

Adv.NÃO

ORGANIZADO

Adv. NÃO

ORGANIZADO

Adv.

ORGANIZADO
Processo 

OFENSIVO

(de ter a perder a bola)

TRANSIÇÃO Defensiva
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MODELO DE JOGO

PRINCÍPIOS de JOGO

(de perder a ganhar a bola)ORG. OFENSIVA

► O objectivo mais importante é 
marcar golos

► Criar (muitas possibilidades de 
marcar)

► Usar o espaço e o tempo 

► Ter a posse de bola o maior tempo 
possível
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MODELO DE JOGO

PRINCÍPIOS de JOGO

ORG. OFENIVA

FASE1: CONSTRUÇÃO

FASE 2: CRIAÇÃO

FASE 3: FINALIZAÇÃO 
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MODELO DE JOGO

PRINCÍPIOS de JOGO

(de perder a ganhar a bola)TRANSIÇÃO 

OFENSIVA
► O objectivo mais importante é 

aproveitar o facto de o adversário 
não estar ainda organizado 

posicionalmente para criar 
possibilidades de marcar golo o 

mais rápido possível
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MODELO DE JOGO

PRINCÍPIOS de JOGO

(de ter a perder a bola)TRANSIÇÃO 

DEFENSIVA
► O objectivo mais importante é 

organizar-se o mais cedo possível 

para evitar que o adversário possa 

criar possibilidades de marcar golos

 

  



Modelo de Jogo – A Ferramenta “Maior” do Treinador 

xvi 
Carlos Miguel Sousa Santos – UTAD 2012 

 

MODELO DE JOGO

PRINCÍPIOS de JOGO

(de ter a perder a bola)ORG. DEFENSIVA

► Evitar sofrer golos

► Evitar a criação de possibilidades de 

sofrer golos

► Usar o espaço e o tempo em relação 

com os companheiros e os 

adversários.
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MODELO DE JOGO

O SISTEMA TÁTICO de JOGO

2.1 GERAL

2.2 ESPECÍFICO

 

MODELO DE JOGO

O SISTEMA TÁTICO de JOGO

2.1.1.PROCESSO OFENSIVOGERAL

► Fazer a melhor escolha

► Alta circulação de bola para uma 
perfeita cobertura do terreno de 
jogo, usando:

► Jogo de posições

► Triângulos  e Losangos

► Controlo da Velocidade de Jogo

► Uso da Velocidade
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MODELO DE JOGO

O SISTEMA TÁTICO de JOGO

2.1.2. TRANSIÇÃO
(posse – perda - posse)GERAL

► Fazer a melhor escolha

► Adoptar a melhor posição

► Pressão sobre a bola para 

uma perfeita cobertura do 

terreno de jogo.

 

MODELO DE JOGO

O SISTEMA TÁTICO de JOGO

ESPECÍFICO

► Estes princípios básicos estão 
sempre presentes 
independentemente do sistema  e  
modelo adversário

ESPECÍFICO

► O sistema está baseado na nossa visão 
da posse de bola, mas quando a não 
possuímos adaptamo-nos ao sistema de 
jogo e às qualidades do adversário

2.2.2. O Sistema Específico

2.2.1. O Sistema em Geral
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MODELO DE JOGO

O SISTEMA TÁTICO de JOGO

1

3

4

6

5

2

9

11

7

8

10

1-4-3-3

 

MODELO DE JOGO

O SISTEMA TÁTICO de JOGO
O SISTEMA de JOGO POR LINHAS1-4-3-3

3

4

6

5

2

8

10

9

11

7

1
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MODELO DE JOGO

O SISTEMA TÁTICO de JOGO

DESLOCAMENTOS BASE1-4-3-3

1

3

4

5

6

2

8

10

9

11

7

 

MODELO DE JOGO

O SISTEMA TÁTICO de JOGO

Contra outras equipasADVERSÁRIO

► O sistema está baseado num jogo de 
posições, linhas, triângulos e losangos 
para uma perfeita cobertura do terreno 
de jogo nas diferentes fases do mesmo.

► POSSE

► Os Jogadores devem estar sempre em 
posição para receber a bola

► PERDA

► Os jogadores devem realizar o seu 
trabalho defensivo
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

DESCRIÇÃO DAS QUALIDADES DOS

JOGADORES NO NOSSO SISTEMA JOGOCARACTERIZAÇÃO

► QUALIDADES TACTICAS

► QUALIDADES MENTAIS

► QUALIDADES TECNICAS

► QUALIDADES FÍSICAS

3.1

3.2

3.3

3.4
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ASPECTOS

DE TÁCTICA

CONDIÇÃO

FÍSICA

CONDIÇÃO

MENTAL

ASPECTOS

DE TÉCNICA

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

DESCRIÇÕES

PROCESSO 

OFENSIVO

TRANSIÇÃO 

OFENSIVA
DE PERDER A GANHAR A BOLA

 

ASPECTOS

DE TÁCTICA

CONDIÇÃO

FISICOMOTORA

CONDIÇÃO

MENTAL

ASPECTOS

DE TÉCNICA

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

DESCRIÇÕES

PROCESSO

DEFENSIVO

TRANSIÇÃO 

DEFENSIVA
DE TER A PERDER A BOLA
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

OS JOGADORES NO

NOSSO SISTEMA JOGONÚMERO.1

► 1.POSSE   2.PERDA

► 1.TACTICAS

► 2.PERSONALIDADE

► 3.TÉCNICAS

► 4.FÍSICAS

1

3 4

6 52

9
117

8 10

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÁCTICASNÚMERO 1

► 1.POSSE

► CONTROLO da VELOCIDADE

• Com Bola

• Sem Bola

► SEMPRE EM POSIÇÃO DE 
RECEBER A BOLA

► ELEIÇÃO

• Primeiro Passe

• Conservar a Posse Bola

• Joga em largura

• Jogar em Profundidade

► 2.PERDA

► ORIENTAÇÃO

► COMUNICAÇÃO
• Com os seus companheiros e 

respeito ao adversário

► CONTROLAR AS DIFERENTES 
FORMAS DE MARCAÇÃO

• 1 contra 1

► EM ATITUDE DE PENSAR E 
EXECUTAR (SEMPRE)
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIDADENÚMERO 1

► 1.CONCENTRADO

► 2.CONDUTOR-LÍDER E 

ORGANIZADOR

► DISCIPLINADO E RESPONSÁVEL

► PRIMEIRO PASSE SEM RISCOS

► SEMPRE EM POSIÇÃO DE RECEBER

► ORIENTAÇÃO

► CONSERVAR A POSIÇÃO

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÉCNICASNÚMERO.1

► 1.POSSE

► USO DA VELOCIDADE

► PASSE, SAÍDA, TÉCNICA SEM AS 

MÃOS E DESDE O SOLO

► TECNICA DE LANÇAMENTO COM 

OS PÉS E COM AS MÃOS

• Passe de curta, média e longa 

distância

• Velocidade

• direcção

► 2.PERDA

► CONTROLO DO REMATE

► CONTROLOS DOS 

CRUZAMENTOS

► CONTROLO DOS PASSES EM 

PROFUNDIDADE

• Em Situações de Jogo

• Em jogadas de bola parada

► DOMÍNIO DO 1 CONTRA 1
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

FÍSICASNÚMERO.1

► 1.VELOCIDADE
► CURTA e MÉDIA DISTÂNCIA

► 2.REFLEXOS

► 3.FORÇA
► NO SALTO

► PARA DEFENDER A BOLA

► 4.PODER EM DUELO
► NO AR

► NO 1 CONTRA 1

► PODER LANÇAMENTO
► PASSE E SAÍDA

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

JOGADORES NO SISTEMA JOGO

RAIO ACÇÃONÚMERO.1

1

3

4

5

6

2

8

10

9

11

7
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

JOGADORES NO SISTEMA JOGO

LINHAS de PASSENÚMERO.1

3

4

5

6

2

8

10

9

11

7

1
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

OS JOGADORES NO

NOSSO SISTEMA JOGONÚMERO.3 e 4

► 1.POSSE   2.PERDA

► 1.TACTICAS

► 2.PERSONALIDADE

► 3.TÉCNICAS

► 4.FÍSICAS

1

3 4

6 52

9
117

8 10

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÁCTICASNÚMERO.3 e 4

► 1.POSSE

► CONTROLO da VELOCIDADE

• Com Bola

• Sem Bola

► SEMPRE EM POSIÇÃO DE 
RECEBER A BOLA

► ELEIÇÃO

• Primeiro Passe

• Conservar a Posse Bola

• Jogar em Profundidade

► 2.PERDA

► ORIENTAÇÃO

► COMUNICAÇÃO
• Com os seus companheiros e 

respeito ao adversário

► CONTROLAR AS DIFERENTES 
FORMAS DE MARCAÇÃO

• 1 contra 1

• Entre linhas

• 3/4  - 1/4   e  1/2  - 1/2

► EM ATITUDE DE PENSAR E 
EXECUTAR (SEMPRE)

 



Modelo de Jogo – A Ferramenta “Maior” do Treinador 

xxviii 
Carlos Miguel Sousa Santos – UTAD 2012 

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIDADENÚMERO.3 e 4

► 1.MENTALIDADE ASSASSINA

► 2.CONDUTOR-LÍDER E 

ORGANIZADOR

► DISCIPLINADO E RESPONSÁVEL

► PRIMEIRO PASSE SEM RISCOS

► FAZER CAMPO GRANDE EM 1ªFASE E PEQUENO EM 
2ª FASE

► SEMPRE EM POSIÇÃO DE RECEBER

► ORIENTAÇÃO

► CONSERVAR A POSIÇÃO

► HOMEM DE MARCAÇÃO (1 X 1)

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÉCNICASNÚMERO.3 e 4

POSSE

► 1. USO DA VELOCIDADE

► 2. TÉCNICA de PASSE

► DISTÂNCIA (CURTA, MÉDIA E LONGA)

► DIRECÇÃO (DIREITA E ESQUERDA)

► REPOSIÇÃO de BOLA EM JOGO
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

FÍSICASNÚMERO.3 e 4

► VELOCIDADE
► CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA

► PODER de REMATE e PASSE

► PODER de JOGO CABEÇA
► PODER DE SALTO

► ESTATURA

► PODER de DUELO

► AGILIDADE

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

NÚMERO.3 e 4

1

3

4

5

6

2

8

10

9

11

7

JOGADORES NO SISTEMA JOGO

RAIO ACÇÃO
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

JOGADORES NO SISTEMA JOGO

LINHAS de PASSENÚMERO.3 e 4

3

5

6

2

8

10

9

11

7

1

4
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MODELO DE JOGO

MODEDO DE JOGADORES

OS JOGADORES NO

NOSSO SISTEMA JOGONÚMERO.6

► 1.POSSE   2.PERDA

► 1.TACTICAS

► 2.PERSONALIDADE

► 3.TÉCNICAS

► 4.FÍSICAS

1

3 4

6 52

9
117

8 10

 

MODELO DE JOGO

MODEDO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÁCTICASNÚMERO.6

► 1.POSSE

► CONTROLO da VELOCIDADE

► SEMPRE EM POSIÇÃO

► ELEIÇÃO
• Conservar a Bola
• Mudar a direcção do Jogo

• Passes Directos

► CRIAR E GUARDAR O ESPAÇO E 
A DISTANCIA

► ACTUAR COM 2º OU 3º HOMEM

► MARCAR GOLOS

► 2.PERDA

► ORIENTAÇÃO

► COMUNICAÇÃO
• Com os seus companheiros e 

respeito ao adversário

► PERSPICÁCIA NA PRESSÃO 
SOBRE A BOLA

► CONTROLO DOS DIFERENTES 
TIPOS DE MARCAÇÃO

• Entre linhas

• 1 contra 1

• 3/4  - 1/4   e  1/2  - 1/2

► EM ATITUDE DE PENSAR E 
EXECUTAR (SEMPRE)
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MODELO DE JOGO

MODEDO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIDADENÚMERO.6

► CONDUTOR-LÍDER E ORGANIZADOR
► GUARDAR O ESPAÇO E AS DISTÂNCIAS 

PARACOBERTURA DO TERRENO

► CONTROLO SOBRE A PRESSÃO NA BOLA

► DISCIPLINADO E RESPONSÁVEL
► SEMPRE EM POSIÇÃO DE RECEBER A BOLA

► PRIMEIRA ESTAÇÃO SEM RISCOS

► GUARDAR AS POSIÇÕES

► AUTOCONFIANÇA

► AUTORIDADE

► CARISMA

► SEGURANÇA PATA TODAS ACÇÕES

 

MODELO DE JOGO

MODEDO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICASNÚMERO.6

► USO DA VELOCIDADE

► TÉCNICA de PASSE E REMATE
► DISTÂNCIA (curta, média e longa)

► DIRECÇÃO (direita e esquerda)

► DRIBLE PARA PASSAR
► PASSE À DIREITA E ESQUERDA EM PROFUNDIDADE
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MODELO DE JOGO

MODEDO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

FÍSICASNÚMERO.6

► VELOCIDADE
► MAIS EM DISTÂNCIAS CURTAS

► MUDANÇA DE RITMO
► CAPACIDADE PARA JOGAR A VELOCIDADES 

DISTINTAS

► PODER DE REMATE E PASSE

► COORDENAÇÃO FINA

► AGILIDADE

► PODER NOS DUELOS DEFENSIVOS

► PODER NO JOGO CABEÇA DEFENSIVO

 

MODELO DE JOGO

MODEDO DE JOGADORES

QUALIDADES TÁCTICAS

RAIO ACÇÃONÚMERO.6

1

3

4

5

6

2

8

10

9

11

7
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MODELO DE JOGO

MODEDO DE JOGADORES

NÚMERO.6
JOGADORES NO SISTEMA JOGO

LINHAS de PASSE

3

5

2

8

10

9

11

7

1

4

6
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

OS JOGADORES NO

NOSSO SISTEMA JOGONÚMERO.2 e 5

► 1.POSSE   2.PERDA

► 1.TACTICAS

► 2.PERSONALIDADE

► 3.TÉCNICAS

► 4.FÍSICAS

1

3 4

6 52

9
117

8 10

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÁCTICASNÚMERO.2 e 5

► 1.POSSE

► CONTROLO da VELOCIDADE

• Com Bola

• Sem Bola

► SABER ELEGER

• Primeiro passe, guardar posse

• Mudar a direção do Jogo

• Passar em profundidade faixas ou 
centro

► JOGO de POSIÇÕES   

• Sempre em posição de receber a bola

► PERSPICÁCIA PARA PEDIR 
BOLA

► 2.PERDA

► ORIENTAÇÃO

► COMUNICAÇÃO
• Com os seus companheiros e 

respeito ao adversário

► CONTROLO DOS DIFERENTES 
TIPOS DE MARCAÇÃO

• Entre linhas
• 1 contra 1

• 3/4  - 1/4   e  1/2  - 1/2

 



Modelo de Jogo – A Ferramenta “Maior” do Treinador 

xxxvi 
Carlos Miguel Sousa Santos – UTAD 2012 

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIDADENÚMERO.2 e 5

► DISCIPLINADO E RESPONSÁVEL
► SEMPRE EM POSIÇÃO DE RECEBER A BOLA

► PRIMEIRA PASSE SEM RISCOS

► MANTER AS POSIÇÕES

► CORRER A FECHAR ESPAÇOS

► EVITAR OS CENTROS

► VONTADE DE TRABALHAR PARA 

EQUIPA
► NO ATAQUE

► NA DEFESA

► COM CONFIANÇA

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICASNÚMERO.2 e 5

► USO DA VELOCIDADE

► CONTROLO de BOLA
► PRIMEIRO CONTROLO

► TÉCNICA de PASSE e REMATE
► CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA

► PARA ALAS OU EM PROFUNDIDADE

► À DIREITA E ESQUERDA
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

FÍSICASNÚMERO.2 e 5

► VELOCIDADE
► CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA

► PODER de PASSE

► PODER de DUELO

► AGILIDADE

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES TÁCTICAS

RAIO ACÇÃONÚMERO.2 e 5

1

3

4

5

6

2

8

10

9

11

7
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

JOGADORES NO SISTEMA JOGO

LINHAS de PASSENÚMERO.2 e 5

3

5

6

2

8

10

9

11

7

1

4
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

OS JOGADORES NO

NOSSO SISTEMA JOGONÚMERO.8 e 10

► 1.POSSE   2.PERDA

► 1.TACTICAS

► 2.PERSONALIDADE

► 3.TÉCNICAS

► 4.FÍSICAS

1

3 4

6 52

9
117

8 10

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÁCTICASNÚMERO.8 e 10

► 1.POSSE

► CONTROLO da VELOCIDADE

• Com Bola

• Sem Bola

► JOGO de POSIÇÕES

• Sempre em posição de receber

• Em posição aberta para ver os 
possíveis finalizadores

• Ver e ir aos espaços criados pelos 
extremos

► SABER ELEGER

• Marcar golos e ou criar 
oportunidades

► 2.PERDA

► ORIENTAÇÃO

► COMUNICAÇÃO
• Com os seus companheiros e 

respeito ao adversário

► PERSPICÁCIA PARA 
PRESSIONAR COMO EQUIPA

► CONTROLO DOS DIFERENTES 
TIPOS DE MARCAÇÃO

• Entre linhas

• 1 contra 1

• 3/4  - 1/4   e  1/2  - 1/2
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIDADENÚMERO.8 e 10

► DISCIPLINADO E RESPONSÁVEL
► SEMPRE EM PATITUDE DE RECEBER A BOLA

► PRIMEIRO CONTROLO

► PRIMEIRO PASSE

► ORIENTAÇÃO DO JOGO

► GUARDAR POSIÇÕES

► VONTADE DE TRABALHAR PARA 

EQUIPA
► NO ATAQUE

► NA DEFESA

► COM CONFIANÇA
► PARA IR EM PROFUNDIDADE

► PARA MARCAR GOLOS

► PARA REGRESSAR À SUA POSIÇÃO

► PARA DEFENDER

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICASNÚMERO.8 e 10

► DRIBLE
► DRIBLAR PARA PASSAR

► PARA CRIAR UMA SITUAÇÃO

► 2 CONTRA 1

► PARA MARCAR GOLOS

► REMATE DE LONGA 

DISTÂNCIA

► JOGO de CABEÇA
► PARA MARCAR

► PARA PASSAR A TERCEIRO HOMEM

► PARA “PENTEAR” ATRÁS (FLICK)

► USO DA VELOCIDADE

► CONTROLO de BOLA
► PRIMEIRO TOQUE / PRIMEIRO 

CONTROLO

► ORIENTAÇÃO PARA FINALIZAR

► TÉCNICA de PASSE e 

REMATE
► CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA

► PARA ALAS OU EM PROFUNDIDADE

► À DIREITA E ESQUERDA
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

FÍSICASNÚMERO.8 e 10

► VELOCIDADE
► CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA

► MUDANÇA de RITMO
► SER CAPAZ de JOGAR A DIFERENTES VELOCIDADES

► RESISTÊNCIA em VELOCIDADE

► COORDENAÇÃO FINA

► PODER de PASSE e REMATE

► PODER de JOGO de CABEÇA   (No 

Ataque)

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

OS JOGADORES NO NOSSO SISTEMA

RAIO ACÇÃONÚMERO.8 e 10

1

3

4

5

6

2

10

9

11

7

8
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

JOGADORES NO SISTEMA JOGO

LINHAS de PASSENÚMERO.8 e 10

3

5

6

2

8

9

11

7

1

4 10
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

OS JOGADORES NO

NOSSO SISTEMA JOGONÚMERO.7 e 11

► 1.POSSE   2.PERDA

► 1.TACTICAS

► 2.PERSONALIDADE

► 3.TÉCNICAS

► 4.FÍSICAS

1

3 4

6 52

9
117

8 10

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÁCTICASNÚMERO.7 e 11

► 1.POSSE

► CONTROLO da VELOCIDADE

• Com Bola

• Sem Bola

► JOGO de POSIÇÕES

• Sempre em posição de receber

• Aberto e encarando a baliza

• Conceito de largura e profundidade

• Relação posicional com o portador 
da bola

► SABER ELEGER

• Centro, 1 x 1, Passe Atrás

► CHEGAR A POSIÇÕES GOLO

► 2.PERDA

► ORIENTAÇÃO

► COMUNICAÇÃO
• Com os seus companheiros e 

respeito ao adversário

► PERSPICÁCIA PARA FECHAR 
ESPAÇOS COMO EQUIPA

► HABILIDADE PARA PRESSIONAR 
E MATER POS.

► RECUPERAR BOLAS

► EM ATITUDE DE PENSAR E 
EXECUTAR (SEMPRE)
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIDADENÚMERO.7 e 11

► DISCIPLINADO E RESPONSÁVEL
► FAZER O CAMPO TÃO GRANDE (E EM 

PROFUNDIDADE) QUANTO POSSÍVEL

► GUARDAR POSIÇÃO

► ESCOLHER ONDE RECEBER A BOLA

► ORIENTAÇÃO

► VONTADE DE TRABALHAR PARA 

EQUIPA
► NO ATAQUE

► NA DEFESA: Fechar espaços e impedir passes em 
profundidade

► COM CONFIANÇA
► CRIAR ACÇÕES DE GOLO
► BONS PASSE E CRUZAMENTOS PARA GOLO

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICASNÚMERO.7 e 11

► PASSE

► MARCAR GOLOS
► BOLAS PELO CHÃO

► BOLAS PELO AR

► USO DA VELOCIDADE

► CONTROLO de BOLA
► PRIMEIRO TOQUE

► PRIMEIRO CONTROLO

► CENTROS
► CENTRO RÁPIDO

• Raso ou no Ar
• Com curva e fora do alcance do GR

• Ou entre G.Redes e Defesas

► CENTRO LENTO
• Linha de Golo Fechada

• Depende posição do G.Redes, dos 
defesas e dos atacantes (1º e 2ºPoste)

• Passe Atrás, criar espaço para o centro
• Centro contornando ao adversário, drible 

por dentro e por fora para centrar os 
disparar a golo
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

FÍSICASNÚMERO.7 e 11

► PODER DE PASSE

► PODER DE DRIBLE

► PODER de REMATE

► PODER de JOGO de CABEÇA

► VELOCIDADE
► CURTA, MÉDIA E LONGA 

DISTÂNCIA

► TÉCNICA em VELOCIDADE 

(Coordenação fina)

► MUDANÇA de RITMO
► SER CAPAZ de JOGAR A 

DIFERENTES VELOCIDADES

► AGILIDADE

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

NÚMERO.7 e 11

1

3

4

5

6

2

8

10

9

11

7

OS JOGADORES NO NOSSO SISTEMA

RAIO ACÇÃO
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

JOGADORES NO SISTEMA JOGO

LINHAS de PASSENÚMERO.7 e 11

3

5

6

2

8

9

7

1

4 10

11
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

OS JOGADORES NO

NOSSO SISTEMA JOGONÚMERO.9

► 1.POSSE   2.PERDA

► 1.TACTICAS

► 2.PERSONALIDADE

► 3.TÉCNICAS

► 4.FÍSICAS

1

3 4

6 52

9
117

8 10

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

TÁCTICASNÚMERO.9

► 1.POSSE

► CONTROLO da VELOCIDADE

• Com Bola

• Sem Bola

► JOGO de POSIÇÕES

• Sem Bola

• Sempre em posição de receber, 
cara a cara, em profundidade e

• Sempre em posição para marcar

• Com Bola

• Escolhe marcar directo, indirecto

• Criar ocasiões de golo, ou

• Conservar a posse d bola

► 2.PERDA

► ORIENTAÇÃO

► COMUNICAÇÃO
• Com os seus companheiros e 

respeito ao adversário

► PERSPICÁCIA PARA 
PRESSIONAR COMO EQUIPA

► CONTROLO DOS DIFERENTES 
TIPOS DE MARCAÇÃO

• Entre linhas

• 1 contra 1

• 3/4  - 1/4   e  1/2  - 1/2

► EM ATITUDE DE PENSAR E 
EXECUTAR (SEMPRE)
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIDADENÚMERO.9

► MENTALIDADE “ASSASINA”

► COM CONFIANÇA
► EM SI PRÓPRIO (Para criar acções de golo)

► NOS COMPANHEIROS E NA EQUIPA

► DISCIPLINADO e RESPONSÁVEL
► FAZER CAMPO TÃO GRANDE (E EM PROFUNDIDADE) 

QUANTO POSSÍVEL

► GUARDAR E/OU TROCAR AS POSIÇÕES E FUNÇÕES

► VONTADE DE TRABALHAR PARA A 

EQUIPA
► NO ATAQUE

► NA DEFESA

 

MODELO DE JOGO

3.QUALIDADES JOGADORES

QUALIDADES

TÉCNICASNÚMERO.9

► DRIBLE
► PARA PASSAR

► PARA MARCAR

► MARCAR
► CURTA e MÉDIA DISTÂNCIA

► DESDE OS LADOS, EM 
PROFUNDIDADE E DEPOIS DE UMA 

ACÇÃO INDIVIDUAL

► PÉ DIREITO, PÉ ESQUERDO E CABEÇA

► JOGO de CABEÇA
► PARA MARCAR

► PARA O 2º e 3º HOMEM

► PARA PROLONGAÇÕES

► USO DA VELOCIDADE

► CONTROLO de BOLA
► PRIMEIRO CONTROLO

► PRIMEIRO TOQUE AO LADO, ATRÁS E 

EM PROFUNDIDADE

► CONSERVAR A BOLA

► DRIBLE e PASSE EM PROFUNDIDADE

► GOLO (Saída em Profundidade)

► PASSE
► Médio atrás, ao lado e em profundidade 

(2 Pés)

► PASSE CORTADO (Chip)
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

QUALIDADES

FÍSICASNÚMERO.9

► VELOCIDADE
► CURTA e LONGA DISTÂNCIA

► TÉCNICA EM VELOCIDADE (coordenação fina e 
primeiro controlo)

► MUDANÇA de RITMO
► SER CAPAZ de JOGAR A DIFERENTES VELOCIDADES

► PODER de PASSE e DRIBLE

► PODER de REMATE e JOGO de 

CABEÇA

► PODER EM DUELOS

► AGILIDADE

 

MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

NÚMERO.9

1

3

4

5

6

2

8

10

11

7

OS JOGADORES NO NOSSO SISTEMA

RAIO ACÇÃO

9
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MODELO DE JOGO

MODELO DE JOGADORES

JOGADORES NO SISTEMA JOGO

LINHAS de PASSENÚMERO.9

3

5

6

2

8

7

1

4 10

11

9

 

 

 


