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Resumo 
 
 
 
Palavras-Chave: Treinador; Processo; Ciência; Premunição / Intuição; 

 
 
 Este documento tem como principal objetivo descrever e refletir aquilo que foi 

o processo de estágio levado a cabo no FC Porto Dragon Force, mais 

concretamente com a equipa de Sub-13 da Dragon Force Ermesinde na época 

2011-2012. 

 O processo foi dividido em 4 grandes partes para assim ser mais fácil a sua 

compreensão: período pré-preparatório, período preparatório, período competitivo e 

período transitório. Todas as etapas do processo são caracterizadas e descritas 

pormenorizadamente, sustentando ou contrariando o que foi feito com bibliografia. 

 Para além disto foi também feito um controlo do processo no sentido de 

procurarmos retirar algumas conclusões daquilo que foi feito através de aspetos 

quantitativos e qualitativos. 

 A principal ideia que pretendo transmitir com este relatório é aquilo em que 

mais acredito, no treinador e na sua capacidade para equilibrar a ciência, as 

relações humanas e uma certa dose de premunição e intuição no conduzir do 

processo. 
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Abstract 
 
 
 
 
Keywords: Coach; Process; Science; Premonition / Intuition; 

 

 This document aims to describe and reflect the process that I was carried out 

at FC Porto Dragon Force, specifically with the U-13 team of Dragon Force 

Ermesinde in season 2011-2012. 

 The process was divided in 4 major parts to be easier to understand: pre-

preparatory period; preparatory period; competitive period and transitional period. All 

process steps are described and characterized in detail, supporting or contradicting 

my opinion with the bibliography. 

 In addition I also made a control process, trying to seek some conclusions 

from what was done through quantitative and qualitative aspects.  

 The main idea I want to convey with this report is what I most belive in 

Football, the coach and his ability to balance science, human relations and a certain 

amount of premonition and intuition in the way he leads the process.  
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I – Introdução 
	  

A oportunidade de desenvolver o estágio profissional numa instituição como o 

Futebol Clube do Porto, Futebol SAD – Escola de Futebol Dragon Force 

apresentou-se desde logo como um grande desafio mas também como uma 

experiência extremamente aliciante, pela exigência que está associada a este clube 

e por saber que iria trabalhar com excelentes profissionais, gente com a qual 

poderia aprender e dar continuidade ao meu processo de formação como treinador.  

O desempenho de funções como treinador principal (da equipa de competição 

sub-13) será o principal alvo de reflexão deste relatório sendo que no decorrer da 

época em causa desempenhei também funções como treinador da escola de 

futebol, observador de adversários (para os sub-15, sub-17 e sub-19 do F.C. Porto) 

e scout (deteção de talentos para a formação do F.C. Porto).  

Esta diversidade de funções desempenhadas fez com que tivesse que pôr em 

prática um vasto leque de conhecimentos adquiridos durante o processo de 

formação académica e, de certa forma, foi uma experiência interessante porque me 

permitiu crescer e conhecer gente muito capacitada em diversas áreas do Futebol. 

Os principais objetivos deste estágio foram: 

• Aquisição de competências de modo a ser um treinador cada vez mais 

capaz; 

• “Validar” os conhecimentos teóricos adquiridos durante o processo de 

formação académica e a sua aplicabilidade na prática. Refletir 

constantemente o processo e pôr tudo em causa, inclusivamente aquilo que 

para mim e para muitos são dogmas. 
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É no seguimento desta ideia de “validação” e reflexão das experiências 

vivenciadas durante este 2º Ciclo em Ciências do Desporto que este relatório surge. 

Se em muitos momentos senti que a teoria foi uma ajuda preciosa que me fez estar 

mais preparado para a prática, outros momentos houveram em que a teoria era 

demasiado “teórica” e não respondia às necessidades que a prática me colocava. 

Para atingir este objetivo a que me proponho neste relatório, não posso estar 

agarrado a questões burocráticas no sentido de rejeitar alguma bibliografia só 

porque não tem a validação científica desejável ou porque o autor da mesma é um 

ilustre desconhecido na comunidade científica. Ser treinador é bem diferente de ser 

cientista e por isso, mais do que seguir os trâmites, as normas e o politicamente 

correto, vou optar por seguir um caminho que pode não ter tanto valor académico 

mas que em termos de reflexão e crescimento pessoal tenho a certeza que vai ser 

bastante enriquecedor. 

Ao longo do relatório, vou descrever todo o processo que desenvolvemos, 

seguindo uma ordem cronológica. À medida que for descrevendo as diversas etapas 

desse processo, vou também expondo uma série de reflexões acerca das temáticas 

envolvidas e sustentando (ou contrariando) as minhas convicções  - seria 

demasiado presunçoso se lhes chamasse conclusões - com algumas referências 

bibliográficas.  

 Assim, este relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: 

• Introdução: é feita a descrição dos objetivos do estágio, a caracterização 

geral dos trabalhos desenvolvidos, a descrição sumária do clube onde se 

realizou o estágio e os objetivos pessoais a atingir com a realização deste 

relatório. 
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• Desenvolvimento e trabalho desenvolvido: apesar de estes 2 parâmetros 

aparecerem separados no “guia do relatório de estágio”, julgo que faz todo o 

sentido juntá-los e, à medida que for descrevendo o trabalho desenvolvido e 

todas as questões que se foram levantando, procurar relacionar esses temas 

com o conhecimento científico. Esta parte do trabalho está dividida em 2 

grandes partes: 

o Conceptualização – em que é feita uma revisão ostensiva à literatura 

no sentido de clarificar alguns conceitos (em função da literatura); 

o Criação e Reflexão – em que é descrito o processo em termos 

cronológicos e onde são agrupados alguns assuntos nos 4 períodos 

que constituem a época; 

• Controlo: clarificação de como foi feito o controlo do processo em termos 

qualitativos e quantitativos e apresentação de alguns dados relevantes. 

• Conclusão: análise dos resultados obtidos face aos objetivos iniciais e às 

expectativas existentes. Reflexão acerca da estruturação do ciclo de estudos 

e de como este influenciou o trabalho desenvolvido. 

• Bibliografia: citações de todas as obras utilizada. 

Por uma questão institucional não estou autorizado a colocar os documentos 

relativos ao processo em anexo, apenas a deixar uma imagem dos mesmos quando 

a eles me referir ao longo do trabalho. 

A todos os que lerem este relatório, mais do que concordarem ou 

discordarem com aquilo que está aqui escrito, espero que esta viagem lhes 

proporcione tantos e tão bons momentos de reflexão como me proporcionou a 

mim... 
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II – Desenvolvimento e trabalho desenvolvido 

      

1 – Conceptualização 

 

1.1 – Modelo de Jogo 

Estando nós inseridos numa estrutura em que todo o nosso trabalho é 

desenvolvido através de uma metodologia que visa a condução do processo em 

função de factores táticos, o Modelo de Jogo surge como uma das primeiras e 

principais preocupações.  

Antes de irmos às definições de “Modelo de Jogo”, é importante dissecarmos 

este conceito e entendermos o que é afinal um “Modelo” por si só.  

Sendo o modelo uma interpretação e uma síntese, pode ser considerado um 

mediador entre o campo teórico e o campo empírico (Walliser, 1977). Ainda 

segundo o mesmo autor, na sua definição mais lata, a noção de modelo cobre toda 

a representação dum sistema real, seja mental ou física, expressa sob a forma 

verbal, gráfica ou matemática. Le Moigne (1990) refere que os modelos são 

criações antecipativas fundamentadas numa concepção da realidade. Segundo 

Castelo (1996), modelo é “(...) um ensaio, uma aproximação, uma maqueta mais ou 

menos abstracta que representa os aspetos fundamentais, apresentados de uma 

forma simplificada de uma ou várias situações, permitindo assim, uma melhor 

interpretação das variáveis que este em si encerra”. Podemos então concluir que o 

modelo é uma planificação antecipada de um sistema real, podendo este mesmo 

modelo ser descrito de forma verbal, gráfica ou matemática. 
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Esclarecido o conceito de modelo, podemos agora partir em busca da 

definição de um termo cada vez mais (e pior) utilizado no Futebol, Modelo de Jogo 

(MJ). O MJ é um conjunto de referências que permitem dirigir, duma forma coerente, 

o processo de preparação e de treino (Pinto & Garganta, 1996). Completando esta 

ideia, Castelo (1994) refere que o MJ é algo que nunca está acabado e que se vai 

construindo, desconstruindo e reconstruindo.  

Segundo Guilherme Oliveira, (2003) o MJ diz respeito a uma ideia/conjetura 

de jogo alicerçada num conjunto de princípios, regras de ação e gestão do jogo, ou 

seja é um conjunto de ideias e princípios que determinam a forma de jogar de uma 

equipa. 

Acrescentando algo mais a esta definição, Pinto e Garganta (1996) defendem 

que a determinação e caracterização do MJ deve conduzir à elaboração de um 

quadro de referências que permita direcionar, coerentemente, todo o processo de 

treino. 

Assim sendo, o modelo de jogo condicionará o modelo de treino, o modelo de 

exercícios e o modelo de jogador (Faria, 1999).  

O treino é um processo que, quando vivido no papel de treinador, nos ensina 

a refletir constantemente tudo o que nos rodeia e que nos faz sermos cada vez mais 

críticos, mais céticos e mais empíricos. 

Assim sendo e sem querer pôr em causa qualquer definição de MJ 

apresentada por estes autores, todas elas me parecem algo redutoras e 

castradoras. 
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De facto, na minha opinião, o MJ diz também respeito a uma ideia de jogo tal 

como refere Guilherme Oliveira (2003) mas não só; diz respeito a muito mais que 

isso. Não podia estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe de concordar com 

Faria (1999) quando refere que o MJ condicionará o modelo de treino, o modelo de 

exercício e o modelo de jogador. Isto porque, na minha opinião, o MJ não 

condiciona estes 3 modelos mas sim cria e engloba estes 3 modelos (treino, 

exercício e jogador), entre outros. 

Desta forma, para mim, o Modelo de Jogo é tudo! Não podemos dizer que o 

MJ é apenas uma Ideia de Jogo (IJ) mas na minha ótica é esta IJ (construída em 

função dos jogadores que temos, das crenças do treinador e da cultura do clube) 

que vai ser o aspeto predominante do nosso MJ. Predominante porque é a IJ que 

vai condicionar: 

 

- o Modelo de Treino que criamos (exercícios e intervenção);  

- a forma como lideramos e interagimos com todos os agentes que interferem 

no processo (jogadores, equipa técnica, direção, encarregados de educação,...)   

 

Dando um exemplo prático de tudo isto, vamos comparar de que forma 2 IJ 

diferentes (partindo dos grandes princípios de organização ofensiva e defensiva) 

fazem com que todas as outras componentes do MJ tenham de ser alteradas em 

função desta: 
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Modelo de Jogo 1 Modelo de Jogo 2 

Ideia de 
Jogo 

O.O. – Posse e circulação de 
bola como meio de criação e 
desequilíbrio do adversário 

Ideia de 
Jogo 

O.O. – Contra ataque como 
forma preferencial de criação 
de situações de finalização 

O.D. – Bloco alto e 
extremamente pressionante 

O.D. – Bloco baixo e bastante 
denso 

Modelo de 
Treino 

Exercícios – meinhos, posses 
de bola e formas 
fundamentais em que esteja 
sempre presente o “toque” e 
as relações curtas 

Modelo de 
Treino 

Exercícios – sempre 
privilegiando a profundidade 
em detrimento da largura. 
Velocidade das ações 
coletivas (em profundidade) 

Intervenção – muita 
frequência na intervenção, 
sempre de uma forma 
apaixonada e nunca 
castradora. Promover e dar 
muita liberdade à criação do 
jogador. 

Intervenção – pouco 
frequente mas ríspida e 
agressiva. Algo castradora e 
sem dar grande liberdade à 
criação do jogador. 

Liderança e 
Interação 

Promover uma liderança 
democrática, com abertura e 
uma interação positiva dentro 
e fora do treino. Treinador 
enquanto líder mas também 
enquanto “amigo”. 

Liderança 
e Interação 

Promover uma liderança 
autocrática, sem grande 
abertura e partilha quer 
dentro quer fora do treino. 
Treinador enquanto líder, 
figura intocável. 

 
Tabela 1 – Paralelismo entre duas ideias de jogo diferentes e suas influências 

 

 
1.2 – Modelação 

Seria extremamente redutor falarmos de MJ sem falar de modelação, até 

porque, sendo nós treinadores, os conceitos assumem um papel importante mas o 

lado prático, o lado da criação e construção, esse sim é decisivo para nós. 

Le Moigne (1990) refere que a modelação pode ser entendida como a ação 

de elaboração e de construção intencional, por composição de símbolos, de 

modelos susceptíveis de tornar inteligível um fenómeno complexo. O mesmo autor 

acrescenta ainda que modelar é simultaneamente identificar e formular alguns 
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problemas, construindo enunciados, e tentar resolver estes problemas, raciocinando 

por simulação. Nesta definição apresentada pelo autor surgem algumas palavras 

chave que, na minha ótica, são importantes ressalvar: desde logo, refere a 

modelação enquanto processo de “construção intencional de modelos”, ou seja, se 

é intencional, é algo feito de forma consciente e, por isso, temos de refutar desde já 

a ideia de que o modelo se vai construindo (dando uma ideia de aleatoriedade a 

este processo de construção). O modelo é construído/idealizado pelo treinador 

(antes do início do processo) e posteriormente, ao longo do processo, vai sendo 

desconstruído e reconstruído (pelos treinadores e jogadores)  mas partimos sempre 

de uma construção prévia e intencional do modelo, contrariamente ao que Castelo 

(1994) nos propõe: “(...)o modelo de jogo vai-se construindo, desconstruindo e 

reconstruindo”. Fazendo uma analogia com os nossos antepassados, nenhum 

navegador se fez ao mar sem um plano, sem uma carta de navegação previamente 

traçada e definida mas essa carta de navegação não é nem pode ser algo estanque 

e inalterável, até porque as circunstâncias e adversidades da viagem fazem com 

que essa carta se vá “desconstruindo e reconstruindo” mas sabemos sempre de 

onde vimos, para onde vamos e como queremos lá chegar. Outra ideia referida por 

Le Moigne (1990) é que a modelação, por composição de símbolos, é susceptível 

de tornar inteligível um fenómeno complexo, a única questão que é importante ser 

esclarecida é o que são afinal esses símbolos. No futebol, a modelação deve ser 

previamente idealizada pelo treinador e deve ser transmitida aos jogadores por 

intermédio de princípios (símbolos), isto porque um princípio é “uma matéria 

constitutiva, é algo de que decorrem outras coisas, ou lhes serve de norma” 

(Almeida Costa et al. 1994). Esta é a razão pela qual os “símbolos” devem ser 
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princípios e não regras nem leis, porque se assim fosse o processo (o modelo) não 

era passível de ser desconstruído e reconstruído. 

Numa perspetiva mais aplicada ao desporto e à modelação do jogo, Pinto e 

Garganta (1996) referem que este modelo deve ser construído a partir da 

observação e caracterização do jogo das equipas mais representativas da 

modalidade, nas grandes competições internacionais (Campeonato do Mundo, 

Campeonato da Europa, Taças Europeias) e da objetivação das respectivas 

regularidades. Este processo de criação do MJ exposto por estes dois autores leva-

nos para um conceito que está muito presente entre os treinadores no dia-a-dia, o 

conceito de “modelo de jogo adoptado”. Este é um conceito generalizado em grande 

parte dos treinadores mas do qual não partilho minimamente. O MJ e a IJ nunca 

pode ser algo que adoptamos mas sim algo que criamos em função da ideologia e 

cultura do clube, das convicções do treinador e, acima de tudo, das características 

dos jogadores. 

Yanner Bar-Yam (2003), especialista no estudo de sistemas complexos, 

expõe num dos seus artigos um exemplo das finais de NBA de 2000 que ilustra 

perfeitamente a importância da interação das características individuais dos 

jogadores na modelação do jogo da equipa. Sintetizando, no artigo, é relatada uma 

situação real em que a interação coletiva faz potenciar as qualidades individuais dos 

jogadores e ao mesmo tempo esconde as suas fraquezas. 

O primeiro momento que suscitou uma reflexão profunda da minha parte está 

relacionado com esta temática da modelação. Acredito piamente que, para efeitos 

de alto rendimento, o treinador deve criar de raiz um conjunto de princípios de ação 
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coletiva que permitam exacerbar e expor (a interação das) qualidades individuais 

dos jogadores e esconder os defeitos dos mesmos. 

No entanto, o meu contexto atual não é o alto rendimento, é uma equipa de 

jovens de 13 anos que, apesar de terem um nível acima da média, têm de facto 13 

anos... 

A minha grande dúvida foi: 

-‐ Devo seguir um caminho em que procure tornar as qualidades dos meus 

jogadores cada vez melhores e ensiná-los a esconder e contornar os seus 

defeitos, ou; 

-‐ Devo não ter em conta as características que os jogadores já manifestam 

e procurar desenvolvê-los a todos de igual forma; 

Ser treinador é tomar decisões constantemente (Araújo, 2009) e esta foi a 

minha primeira decisão da época e que eu sabia que ia marcar positiva ou 

negativamente todo o processo. Contrariamente ao que a literatura nos diz, o 

Futebol é cada vez mais um desporto de especialização precoce, na minha opinião, 

não pelo facto dos jogadores atingirem o auge aos 18 anos (não atingem de facto) 

mas por ser cada vez mais notório que, se até aos 13/14 anos os jogadores não 

apresentam um patamar de rendimento que lhes permita integrar uma estrutura ou 

uma realidade competitiva estimulante e estimuladora, as probabilidades de virem a 

atingir o alto rendimento caem drasticamente, porque acabam por fazer grande 

parte da sua formação em contextos que em nada promovem o seu 

desenvolvimento e que acabam por castrar a evolução dos jogadores. 
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Por tudo isto, a minha opção recaiu em tornar as qualidades dos jogadores 

cada vez melhores e ensiná-los a esconder e contornar os seus defeitos. A maior 

parte dos meus jogadores já tinham pelo menos 5 anos de futebol e, por isso, já 

apresentavam características bastante vincadas. Optei por, tendo em conta as 

características que os jogadores manifestavam na altura (antes do início da época), 

traçar para cada um o perfil comportamental que eu esperava que eles atingissem 

no final da época.  

Assim, criei o nosso modelo de jogo em função das qualidades e dos defeitos 

que eu esperava que cada jogador apresentasse no final da época. Esta foi uma 

opção que acarretou um risco e uma incerteza grandes mas que eu acreditei ser a 

mais benéfica para os jogadores, uma vez que estamos a falar de formação e não 

de alto rendimento. Principalmente na fase inicial da época, sentimos que talvez o 

estímulo fosse demasiado exigente para o patamar que cada um apresentava 

naquela altura mas foi isso que nos fez crescer tanto e que fez com que o processo 

fosse tão desafiante, estimulante e aliciante.  

Esta era uma época importante para os jogadores, para mim e para a minha 

equipa técnica, uma vez que estávamos todos numa fase da nossa “carreira” em 

que era necessário uma afirmação, afirmação essa que passava por atingir e 

apresentar regularmente uma qualidade de jogo acima da média e alcançar também 

resultados desportivos que nos permitissem atingir um reconhecimento dentro da 

estrutura FC Porto. 
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2 – Criação e Reflexão 

 Para que seja claro e mais objetivo na reflexão acerca de todo este processo 

por mim desenvolvido, resolvi dividir este tópico da criação e reflexão em 4 partes 

distintas que dizem respeito a 4 períodos da época, seguindo uma ordem 

cronológica:  

• Período pré preparatório – diz respeito ao período antes do início oficial da 

época em que é feito um trabalho prévio de preparação por parte do 

treinador; 

• Período preparatório – é o período que vai desde o primeiro dia da época 

até ao início oficial do campeonato. Este é um período primordialmente 

aquisitivo; 

• Período competitivo – como o próprio nome indica, é o período em que a 

competição oficial está a decorrer; 

• Período transitório – diz respeito ao espaço temporal desde que a 

competição oficial termina até ao último treino / jogo da época. 

Em cada um destes períodos destacarei aqueles conteúdos que, na minha 

ótica, foram mais relevantes e preponderantes na condução da época desportiva. 

 

2.1 – Período Pré Preparatório 

 Este é o período onde tudo se começa a criar, a desenhar e a idealizar. 

Desde  conhecer o clube, definir a equipa técnica e as rotinas de funcionamento da 

mesma, “estudar” os jogadores com que vamos trabalhar, idealizar um jogo para a 
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nossa equipa e definir algumas regras de funcionamento para a nossa equipa no 

futuro. Castelo (1996) refere o conceito de planificação conceptual que, de certo 

modo, está relacionado com este período pré preparatório. O autor refere a 

planificação conceptual como o estabelecimento de um conjunto de linhas gerais e 

específicas que procuram direcionar e orientar a trajetória da organização da equipa 

num futuro próximo. A planificação conceptual exprime-se no modelo de jogo da 

equipa, sendo este consubstanciado por: i) análise da equipa no presente (os seus 

valores e intenções); ii) concepção de jogo do treinador; iii) definição das 

orientações de trabalho da equipa e vias para atingir os objetivos pretendidos. 

   

 2.1.1 – Cultura, valores e dinâmica funcional do Clube 

 Julgo ser fundamental um treinador procurar conhecer a história, a cultura, os 

valores e a dinâmica funcional quando chega a um clube. No meu caso, mesmo 

tratando-se do FC Porto, achei importante fundamentar a minha pesquisa e 

perceber um pouco mais daquilo que é este clube em geral e o projeto Dragon 

Force em particular. 

 Antes de falar do clube, é fundamental falar da cidade do Porto, da sua 

história e das suas gentes. O Porto tem origem numa povoação da Gallaecia 

Romana chamada Portus Cale, que anos mais tarde viria a dar origem ao nome de 

Portugal. Os seus habitantes têm a sua melhor e mais fidedigna descrição pelo 

grande feito que alcançaram na guerra civil de 1832-1834, sendo o único povo que, 

na defesa dos ideais do liberalismo, suportou o cerco das tropas de Dom Miguel I 

ganhando assim o título de “Invicta Cidade do Porto – única entre as demais 

cidades de Portugal”. 
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 Para além deste traço de perseverança, dedicação, espírito de sacrifício e 

capacidade de resistência e resiliência das gentes do Porto, outro facto histórico que 

nos ajuda a perceber o bom coração e a hospitalidade dos habitantes da Invicta é o 

seu apelido: “tripeiros”. Em 1415, as gentes da cidade do Porto deram toda a carne 

existente na cidade à tripulação que partiu para a conquista de Ceuta - ficando só 

com as tripas para a sua alimentação, num ato que demonstra bem a forma como 

estas pessoas vivem o seu dia a dia e a sua vida. (Oliveira Ramos, 2000) 

 No dia 28 de Setembro de 1893, nasce o Futebol Clube do Porto, fundado 

por António Nicolau d’Almeida, que conheceu o Futebol em Inglaterra e decidiu 

apostar neste desporto em Portugal. Depois de sofrer algumas alterações, o 

símbolo atual do clube reflete bem aquilo que é a sua alma e a sua cultura, ligando 

o Futebol (a bola de Futebol azul com as iniciais FCP) à cidade do Porto e, 

consequentemente, ao país, através das armas da cidade (coroa, cinco quinas, 

estrelas e o Dragão). 

 Em 1982 Jorge Nuno Pinto da Costa é eleito presidente do clube e, com uma 

ligeira mudança de mentalidade catapultada por uma revolta contra o poder central, 

começa a grande projeção do clube a nível nacional e internacional, tornando-se 

uma referência a nível desportivo e financeiro pelos inúmeros títulos ganhos e pela 

inteligente gestão do clube que é feita desde essa data. (Jorge Nuno Pinto da 

Costa, 2013) 

 Em Setembro de 2008, fruto do êxito e do espírito vanguardista do FC Porto, 

nasce a Dragon Force. Com o objetivo de elevar as vantagens da prática desportiva 

saudável e os princípios que a suportam a um nível de excelência, ensinando o 

futebol aos mais jovens, aproximando cada vez mais os jovens e os seus 
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encarregados de educação da cultura e da mística FC Porto, detetando sempre 

possíveis valores para a formação do FC Porto e apoiando os seus alunos no 

processo de crescimento dos mesmos.  

 Em relação à dinâmica funcional do clube, antes de iniciar as minhas 

funções, foi-me explicado como estava estruturado o clube em geral e a Dragon 

Force em particular e foi-me também apresentado um organigrama no sentido de 

saber quem são as pessoas e que cargo ocupam. Isto é algo fundamental para que 

consigamos ter um funcionamento mais eficaz e com menos perdas de tempo. 

 

2.1.2 – Equipa técnica e departamentos transversais 

Seja em que desporto for, seja ele individual ou coletivo, o conceito de equipa 

está sempre presente no sentido em que, mesmo na natação ou no atletismo em 

que o atleta compete sozinho, há sempre uma equipa técnica por trás, equipa essa 

que, para conseguir ter o melhor rendimento, tem de ser liderada e regulada com 

critério e de uma forma bastante esclarecida para que haja uma sinergia perfeita e 

em momento nenhum surjam dúvidas, nem indefinições acerca das funções de cada 

um. Araújo (2009) refere que o treinador deve regulamentar de modo prévio e 

suficientemente claro a vida coletiva e a interação de todas as partes que a 

constituem.  

Antigamente o treinador era um ser solitário, um eremita que lutava para 

impor as suas ideias e a sua profissão num contexto totalmente amador. Hoje, 

tornou-se imprescindível o enquadramento da ação do treinador no âmbito de uma 

diversificada equipa de trabalho, onde todos têm as suas tarefas, desde o dirigente 

ao roupeiro (Jackson, 2004).  
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A nossa equipa técnica era constituída por um treinador principal, um 

treinador adjunto e um treinador de guarda-redes. Cabe ao treinador principal 

avaliar as capacidades e as potencialidades de cada um dos seus colaboradores e 

definir claramente o papel e a interferência de cada um em termos de planeamento 

e controlo do processo, intervenção e responsabilidades no processo de treino e 

também quais as tarefas de cada um em dia de jogo. 

Estamos num clube em que a organização e a lealdade são palavras de ordem 

e, por isso, é vital que não hajam falhas e que tudo seja muito bem definido e 

esclarecido. A estrutura do clube fornece-nos alguns departamentos a que chamam 

“transversais” (Médico, Psicologia, Nutrição, Pedagogia) e é de extrema importância 

que, desde o 1º dia de trabalho, a interação entre esses departamentos, a equipa 

técnica e os próprios jogadores esteja bem definida. Assim, antes do início da 

época, após uma reunião com os 4 departamentos ficou definido o seguinte: 

• Médico – deve estar presente em todos os treinos e em todos os jogos. 

Sempre que algum jogador precisar de tratamento antes do treino, deve estar 

no complexo antes, de modo a que à hora de início do treino o jogador esteja 

pronto. Sempre que houver um jogador lesionado, o fisioterapeuta deve 

fazer-me chegar informação acerca da lesão e previsão do tempo de pausa 

bem como, numa fase posterior, indicações acerca de como vamos proceder 

em termos de recuperação do jogador. 

• Psicologia – deve estar presente todos os dias, relacionar-se com os 

jogadores e treinadores de uma forma próxima (sem haver intervenção). 

Deve, sempre que possível assistir aos treinos. O seu principal papel é 

auxiliar e aconselhar o treinador em função daquilo que observa e que acha 

pertinente, quer seja em termos de alguns comportamentos dos jogadores, 
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quer seja em termos da intervenção e da forma de estar do próprio treinador. 

Só em último caso e após aval do treinador é que pode haver uma 

intervenção direta do psicólogo com um jogador, sendo que o treinador deve 

receber sempre informações do que se está a passar e de que forma se irá 

proceder em relação a esse jogador. 

• Nutrição – para além dos testes que devem ser feitos aos jogadores, o 

nutricionista deve também elaborar semanalmente um conjunto de 

orientações alimentares que devem ser enviadas para os encarregados de 

educação, bem como um plano alimentar mais específico para o dia de jogo. 

Ao longo da época, sempre que houver a necessidade de haver um 

acompanhamento individual mais próximo a qualquer jogador, o treinador 

deve sempre ser avisado previamente (caso não seja ele a aconselhar esse 

acompanhamento) e deve também receber informações de como o jogador 

está a ser acompanhado. 

• Pedagogia  – este departamento manifesta-se principalmente através do 

“espaço aberto” (nome dado à sala do complexo onde o departamento de 

pedagogia leva a cabo as sua atividades)  e dos mediadores socioeducativos 

presentes neste espaço. Ao mediador cabe principalmente fazer a ponte 

entre a escola e o futebol. Antes de cada treino, quando chegam ao 

complexo, e antes de irem para o balneário, os jogadores devem passar pelo 

espaço aberto e devem contar o seu dia na escola, entregar notas de testes 

que receberam, mostrar a caderneta do aluno e desabafar sobre outros 

assuntos da sua vida que achem importantes. Cabe também ao mediador 

contactar diretamente a escola (diretor de turma) dos nossos jogadores para 

sondar de que forma ele está a evoluir em termos escolares e 
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comportamentais. A interação com os encarregados de educação 

relativamente a questões escolares e sociais, também deve ser feita pelo 

mediador. Sempre que haja algo que fuja ao normal e que seja motivo de 

alerta, deve ser comunicado ao treinador e este, em conjunto com o 

mediador, devem encontrar uma estratégia de intervenção. 

• Coordenador Técnico – o coordenador técnico é alguém que 

hierarquicamente está acima da equipa técnica mas, de qualquer forma, é 

importante que sejam definidos os limites de intervenção e de interação entre 

o treinador principal e o coordenador e que, em momento nenhum, o 

coordenador tenha intervenção direta no processo de treino ou de jogo nem 

tão pouco com os jogadores; a intervenção deve ser feita sempre num 

contexto próprio com a equipa técnica. 

 

 

 

 

  

Figura 1 – Organigrama da equipa 
 

Acima de tudo, todos os intervenientes no processo devem ter consciência de 

que, tal como Wooden (2005) refere “The star of the team is the team. ‘We’ 

supercedes ‘me’.” 
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2.1.3 - Caracterização geral dos jogadores Sub-13 
 

Independentemente do país, da modalidade, do clube ou do escalão com que 

iremos trabalhar, é importante  reunir uma caracterização geral dos jovens com que 

vamos lidar. Essa caracterização deve ser feita a nível psicológico, social e motor 

com o objetivo de perceber todas as particularidades que interagem no processo de 

treino. 

Neste caso, o escalão em questão é o de Infantis (12/13 anos) e segundo 

Pacheco (2001)  os jovens manifestam as seguintes características: 

1. Boa capacidade de aprendizagem; 

2. Gostam de atividade física e jogo; 

3. Fraca capacidade de atenção com predomínio da memória visual; 

4. Fraca capacidade de integração e retenção de conteúdos se os 

mesmos não forem sistematizados; 

5. Gostam de conhecer, experimentar e compreender novas situações; 

6. Passam do pensamento concreto para o pensamento abstracto; 

7. Gostam de disciplina e justiça; 

8. Seguem os exemplos dos seus modelos, imitando frequentemente 

gestos dos seus ídolos; 

9. Aumento do volume muscular; 

10. Boa predisposição para o desenvolvimento da flexibilidade, da 

velocidade de reação e da resistência aeróbia; 

11. Boa predisposição para o desenvolvimento das capacidades 

coordenativas; 

Todas estas características são de extrema importância e devem ser tidas 

em conta, no entanto há três delas que destaco como as que mais influência têm no 

processo de treino (3.;4.;5.) e que mais à frente, neste trabalho, irei expor de que 

forma me fizeram alterar o lado operacional do treino. 
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Horst Wein (2001) aborda as características dos jovens desta idade 

salientando algumas necessidades que eles têm : 

1. Segurança e confiança; 

2. Novas experiências; 

3. Reconhecimento; 

4. Assumir responsabilidades; 

5. Jogar; 

6. Socializar; 

7. Compreensão dos adultos; 

O mesmo autor refere ainda que, a partir dos 12 anos de idade, os jovens 

futebolistas tornam-se mais sociais, mais propícios ao “show off” e procuram 

demonstrar independência. 

Esta caracterização de Horst Wein fez-me reflectir bastante nos limites da 

relação com os jogadores, na intervenção do treinador no treino e no jogo, no tipo 

de feedback e no tipo de liderança em que mais me revejo. Corroboro a ideia de 

Campos (2008) e Wooden (2005) de que um treinador deve ser genuíno na forma 

como lidera e conduz todo o processo e não deve alterar em momento nenhum a 

sua forma de agir e interagir mas, sendo eu um treinador em processo de 

formação/crescimento, é importante encontrar e definir melhor a minha 

personalidade enquanto treinador.  

Para além destas características e traços de personalidade gerais dos 

jogadores sub-13 acho que também é fundamental termos em consideração os 

períodos ótimos de treinabilidade das capacidades condicionais e coordenativas. 

Apesar da nossa metodologia não contemplar o lado físico de uma forma separada, 

acredito que é possível, em determinadas partes do processo, incidir também 
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nestas capacidades (sem perder o foco das questões tático-técnicas), não deixando 

passar em branco estes períodos críticos de treinabiliade.  

 Contribuindo para esta ideia, Bangsbo (2009) defende que antes da 

puberdade (aproximadamente dos 6 aos 12 anos) quase todo o treino deve ser feito 

com bola sendo que o treino dos jogadores não deve ser focado nos aspetos físicos 

mas deve realçar principalmente a coordenação e os aspetos técnicos. O autor 

refere ainda que na parte final da puberdade os jogadores devem iniciar o treino 

específico para os aspetos aeróbio e anaeróbio, no que diz respeito à velocidade e 

de uma forma mais limitada ao treino funcional da força muscular (com o peso 

corporal).  

 Balyi and Way (2005) propõem a seguinte distribuição relativamente aos 

períodos ótimos de treinabilidade: 

 

 

Figura 2 – Proposta de Balyi and Way para os períodos ótimos de treinabilidade 
 



	   	   Relatório	  de	  Estágio	  
	  

	  
José	  Conceição	   	   22	   	   	   	  

 Esta proposta de Balyi and Way (2005) apresenta algumas diferenças no que 

diz respeito à ideia de Bangsbo (2009) relativamente à faixa etária dos 12-13 anos. 

 Para Balyi and Way (2005) nesta faixa etária as prioridades devem ser o 

treino das capacidades técnicas (coordenação) na parte inicial do processo, sendo a 

resistência a preocupação longitudinal desta faixa etária. Na recta final deste 

período dos 12-13 anos surge a velocidade, sendo esta uma segunda janela de 

treinabilidade desta capacidade.  

 
 

2.1.4 – “Conhecer” os meus jogadores antes de os conhecer 

No Futebol, o tempo é algo que escasseia e que, por isso mesmo, tem uma 

valor imensurável. É por isso importante rentabilizarmos todo o tempo de treino que 

temos e conseguirmos ter capacidade para dirigir o processo sem muitos desvios 

nem contratempos.  

Se um treinador chega ao 1º dia da época sem conhecer os seus jogadores 

(a nível tático, técnico, físico e mental), está a começar muito mal o seu trabalho 

porque não pode desde o primeiro minuto começar a construir o seu processo de 

jogo e, para além disso, tem de começar a idealizar um jogo com base em 

perceções momentâneas e bastante falíveis que vai tendo dos seus jogadores nos 

primeiros treinos da época. 

É por isso necessário que haja, por parte do clube, uma organização que nos 

permita ter à disposição uma série de dados relativos aos jogadores para que, 

quando um treinador chega a uma equipa, possa reunir essa documentação e 

preparar previamente a sua época (antes desta começar). 

No nosso contexto, a existência dessa documentação é uma realidade uma 

vez que, para além de todos os jogos serem filmados, o treinador tem que fazer 
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semanalmente um relatório de jogo (faz o balanço do jogo e analisa individualmente 

a prestação de cada jogador) e, para além disso, no final da época, o treinador tem 

que fazer também um relatório individual pormenorizado (“ficha de perfil”) acerca de 

cada jogador, em que caracteriza esse jogador em termos técnicos, táticos e em 

termos mentais. 

Aproximadamente 1 mês antes do início da época, reunimos essa 

documentação e começamos a “conhecer” os nossos jogadores. Organizamos este 

processo nas seguintes etapas: 

1 – Visualização dos jogos da época anterior e criação de um “perfil provisório” para 

cada jogador (pontos fortes e pontos fracos); 

2 – Leitura dos relatórios dos jogos observados (apenas após ter traçado o “perfil 

provisório”) e comparação da nossa opinião com a do treinador que fez os 

relatórios; 

3 – Leitura das “fichas de perfil” e comparação com o “perfil provisório” já traçado 

por nós. Nesta etapa é importante retirarmos das “fichas de perfil” informações 

acerca da mentalidade e personalidade dos jogadores; 

4 – Neste momento, já somos capazes de traçar um perfil final para cada um dos 

jogadores e já os “conhecemos” antes de os conhecer; 

5 – A última etapa passa por prever e projetar o perfil que é expectável que cada um 

dos nossos jogadores atinja no final da época desportiva (ficha de perfil expectável). 

É certo que todo este processo tem uma margem de erro associada e que o 

treinador deve ser capaz de validar (ou não) estas informações à medida que o 

processo vai decorrendo. Em todas as tarefas e funções daquilo que é ser treinador 

é importante que haja espírito crítico, reflexão constante, perspicácia, alguma 

premonição e que nunca se criem dogmas nem verdades universais; daí ser 
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importante não partir para o processo de treino com rótulos definitivos acerca dos 

seus jogadores. Após o início do processo de treino, o treinador deve ser capaz de, 

o mais rapidamente possível, aferir se o perfil final que traçou para cada um dos 

seus jogadores corresponde de facto à realidade ou não e se não deve procurar 

ajustar esse perfil. 

 

 

“Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados 

para ouvir o trovão. Para ser vitorioso você precisa ver o que não está visível.” (Sun 

Tzu, 2003) 

 
 
 
 
2.1.5 – Projetar uma “Ideia de Jogo” 
 

Alguns treinadores dizem ter o MJ perfeitamente definido na sua cabeça mas, 

sendo este um referencial bastante denso, pormenorizado e que tem de estar bem 

estruturado no sentido do treinador e a sua equipa técnica saberem em todos os 

momentos aquilo que querem para a sua equipa e dirigirem o processo num 

determinado sentido (Azevedo, 2011), é de extrema importância que esteja descrito 

(em formato de texto, vídeo, diagrama,...) para que todos sejam congruentes e 

tenham sempre esse conjunto de referências presentes. 

Na minha ótica a IJ (e consequentemente o MJ) deve ser idealizado antes do 

início da época não só pelo facto de nos permitir trabalhar o nosso jogo desde o 

primeiro dia mas também porque faz com que este planeamento antecipado da 
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nossa época nos desperte para várias questões relativamente aos nossos jogadores 

e aos nossos adversários (mais à frente explicarei esta ideia) que nos podem ser 

úteis e que nos permitem antecipar muitas coisas. No entanto, para que isto 

aconteça antes do início da época, é necessário que haja documentação que 

permita ao treinador (quando chega a uma nova equipa) “conhecer” os seus 

jogadores antes mesmo de os conhecer, perceber minimamente o padrão das 

equipas que vai defrontar e, claro, interiorizar rapidamente quais são os valores, as 

crenças e a história do clube em que está inserido. 

O facto da IJ ser criada antes do início da época não quer dizer que se 

mantenha estanque até ao final da época. É natural que ao longo do processo, fruto 

de novas perceções e reflexões, a IJ e o próprio MJ sofram alterações. 

Araújo (2009) refere que a equipa é mais do que a soma dos seus jogadores 

e que jogar em equipa não é produzir coletivos monocórdicos e pouco criativos, mas 

sim, pelo contrário, procurar reduzir o mais possível o paradoxo entre o coletivo e o 

individual, através da intervenção individual ao serviço do coletivo. O autor diz ainda 

que “quando todos os componentes de uma equipa contribuem com o seu melhor 

para o coletivo , estão, em simultâneo, a maximizar a sua individualidade!”. 

Falando de uma forma mais prática e mais concreta da “criação” de uma 

ideia de jogo, podemos comparar este processo com a montagem de um puzzle, em 

que existem várias peças com formatos idênticos (posições / funções) mas, mesmo 

nessas peças com formatos idênticos, não há 2 peças com a mesma imagem 

(individualidade do jogador). Ou seja, até podem haver várias peças que encaixem 

em determinado sítio mas na realidade não pertencem a esse sítio, isto porque a 

interação com as peças que o rodeiam não forma a imagem pretendida, por isso 
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temos de idealizar a interação perfeita para que no final consigamos criar a 

“imagem” que pretendemos. No Futebol é exatamente a mesma coisa: temos de 

criar uma “imagem” através da interação perfeita dos nossos jogadores, interação 

essa que visa potenciar as qualidades de cada um através do coletivo e esconder 

os seus defeitos. 

Como é habitual num puzzle, há sempre uma orientação que consiste numa 

fotografia da imagem final. No nosso caso, essa orientação não nos aparece como 

uma imagem final (até porque seria algo fechado e castrador) mas sim como um 

princípio que nos é dado pela estrutura do clube – todas as equipas Dragon Force 

se regem por 2 grandes princípios de ação relativamente ao momento de 

organização ofensiva (“posse e circulação de bola como “obsessão” objetiva e 

inteligente da equipa e de todos os jogadores”) e organização defensiva (“zona 

pressionante como método que condicione o comportamento ofensivo do adversário 

e nos permita recuperar a posse de bola”).  

Para além de não termos uma imagem final mas sim 2 grandes princípios, 

também não temos as nossas peças com um formato e uma imagem perfeitamente 

definida. Podemos no entanto imaginar que o formato das nossas peças / jogadores 

são os pontos fortes e os pontos fracos que nós identificámos neles (“ficha de perfil 

expectável”) e a imagem é dada pela criatividade de cada um dentro dos princípios 

da equipa. Assim, a nossa tarefa passa por criar um conjunto de sub-princípios que 

promovam interações entre os nossos jogadores que potenciem as qualidades de 

cada um, deixando sempre espaço para a criatividade em função dos princípios da 

equipa. Referir ainda que os sub-princípios que criamos são também eles princípios 

de ação que, apesar de serem de ordem e grandeza mais pequena que os grandes 
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princípios, têm de estar em congruência com os eles – os sub-princípios são fractais 

dos grandes princípios (Mandelbrot, 2004).  

Todos os treinadores Dragon Force têm de fazer um relatório de cada jogo 

em que, entre muitas coisas relativas à nossa equipa, também têm de fazer uma 

breve análise ao adversário. Esta ferramenta revela-se fundamental no sentido de, 

quando estamos a projetar a nossa época e a nossa IJ, conseguirmos traçar um 

perfil das equipas contra quem vamos jogar (apesar de, em alguns casos, equipas 

do mesmo clube alterarem totalmente o padrão de uma época para a outra, na 

maior parte dos casos o padrão mantém-se). Depois de traçarmos o perfil de todas 

as equipas contra quem vamos jogar estamos em condições de verificar se existem 

regularidades, como por exemplo: grande parte das equipas apresentarem um 

método ofensivo de contra-ataque e defendem utilizando um bloco muito baixo. Em 

função destas regularidades podemos fazer pequenos ajustes nos nossos sub-

princípios salvaguardando que nunca fugimos nem vamos contra os nossos grandes 

princípios. Esta adaptação tático-estratégica só faz sentido porque, no nosso clube, 

existe uma convicção clara de que, apesar de não ser o aspeto primordial nestas 

etapas, a vitória e a conquista têm de fazer parte do processo de formação. 

A última etapa na “criação” de uma IJ passa por idealizar os grandes 

princípios e os sub-princípios para os momentos de transição ofensiva e defensiva 

bem como definir claramente os comportamentos que queremos que a nossa 

equipa apresente nos esquemas táticos ofensivos e defensivos. 

Sintetizando todas as etapas descritas anteriormente, obtemos o seguinte 

quadro: 
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Etapa Conteúdos Descrição da etapa 

1 Grandes Princípios 
(Org. Ofensiva; Org. Defensiva; 

Já estão definidos pela estrutura Dragon Force para 
todas as suas equipas; 
Estão definidos em função daquilo que são a cultura, 
os valores e as crenças do clube; 

2 Sub-Princípios 
(Org. Ofensiva; Org. Defensiva) 

Têm de estar em congruência com os “Grandes 
Princípios” – fractal (Mandelbrot, 2004); 
Criados em função das qualidades e das fraquezas 
que esperamos que os nossos jogadores apresentem 
no final da época (“perfil expectável”); 

3 Adaptações Tático-
Estratégicas 

Pequenos ajustamentos dos nossos princípios de 
ação tendo em conta algumas regularidades 
apresentadas pelos nossos adversários na época 
anterior (estrutura mais utilizada; método de jogo 
ofensivo; método de jogo defensivo; etc...); 

4 

Grandes Princípios e 
Sub-Princípios 

(Trans. Defensiva; Trans. 
Ofensiva) 

+ 
Esquemas Táticos 

Em função daquilo que projetamos para a nossa 
organização ofensiva e defensiva, devemos construir 
de forma congruente e interligada os nossos grandes 
princípios e sub-princípios relativamente aos 
momentos de transição; 
Estabelecer a forma como queremos que a nossa 
equipa aborde os esquemas táticos ofensivos e 
defensivos. 

 
Tabela 2 – Descrição das etapas propostas para a idealização de um jogar 

 

2.2 – Período Preparatório 

 Este período diz respeito ao processo levado a cabo desde o primeiro dia da 

época até ao início oficial da competição. 

 

 2.2.1 – Particularidades das primeiras semanas 

  2.2.1.1 – O início da interação 

 Um dos maiores erros da época, no que ao meu trabalho diz respeito, reside 

aqui nestas primeiras semanas e na lógica que introduzi desde o primeiro dia. 
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 Procuro ser sempre muito cético e muito racional naquilo que faço mas desta 

vez deixei-me levar pela literatura e pela ânsia de ver as coisas acontecer e não 

respeitei os timings de ligação do grupo entre si e comigo que são naturais e 

necessários nesta fase da época. 

 Oliveira et al. (2006) referem, falando de José Mourinho e da sua 

metodologia, que o modelo de jogo (a ideia de jogo) deve ser trabalhada desde o 

primeiro dia da época e que tem de ser sempre essa IJ que norteia o nosso 

processo em todos os momentos da época. 

 Apesar de não discordar completamente desta ideia, neste momento e 

depois de ter passado pelo que passei, concordo muito mais com Manuel Sérgio 

(2014) quando fala de uma periodização antropológica e tática referindo que “sem 

homens para a tática, não há tática. Aliás, não há saltos, há homens (e mulheres) 

que saltam; não há chutos, há homens (e mulheres) que chutam; não há corridas, 

há homens (e mulheres) que correm. Se não compreender os homens (e as 

mulheres) jamais compreenderei os seus saltos, chutos e corridas”. 

 Como disse anteriormente, comecei a época demasiado preocupado com as 

questões de jogo e descurei o lado humano, o lado do grupo, o que é um erro 

crasso principalmente quando se fala de miúdos. A minha equipa era constituída por 

12 jogadores e destes 12 apenas 2 eram meus jogadores na época anterior, por 

isso 10 desses jogadores não me conheciam nem tinham qualquer tipo de ligação 

emocional comigo. Acredito piamente que não há 2ª oportunidade para causar um 

bom 1º impacto, ainda para mais quando falamos de miúdos que têm uma 

tendência enorme a rotular e a criar atritos que custam a desmontar. Felizmente, 

não tive nenhum problema com nenhum dos meus jogadores neste inicio de 

interação mas aquilo que senti foi exatamente o que o autor Manuel Sérgio refere, 
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que não há saltos, chutos nem corridas sem haver homens e sem esses homens 

(crianças neste caso) se sentirem confortáveis e confiantes para começarmos a 

trabalhar. 

 A ilação que tiro e aquilo que farei no futuro é, nestas 2 primeiras semanas 

da época, trabalhar apenas coisas muito gerais do nosso jogo (grandes princípios) 

sem haver grande direcionamento por parte do treinador e sem o treino ser 

demasiado condicionado a um determinado conteúdo. Julgo que assim conseguirei: 

• Dar “espaço” e “tempo” aos jogadores para se ambientarem a um contexto 

novo e para se ligarem ao treinador e aos colegas; 

• Confirmar as ideias de cada jogador que retirei no período pré preparatório; 

• Permitir aos jogadores que se adaptem novamente ao esforço e a rotinas e 

regras de treino de uma forma calma e mais gradual; 

• Conhecer melhor a personalidade de cada jogador – porque cada 

personalidade tem a sua forma de ser “moldada”... 

De forma a conhecer melhor os meus jogadores e também para perceber se 

eles têm consciência daquilo que são as suas qualidades e os seus defeitos é 

entregue a todos os jogadores uma ficha para preencherem e depois devolverem. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ficha de jogador 
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2.2.1.2 – Criação de rotinas de trabalho 

Como referi anteriormente, as primeiras semanas da época são também 

fundamentais para os jogadores se começarem a adaptar às novas rotinas. 

 Acredito que todas as equipas têm de ter regras bem definidas para que haja 

um bom funcionamento – regras de conduta e regras de assiduidade e pontualidade 

– no entanto julgo que a melhor forma de passar estas regras aos jogadores é de 

uma forma gradual, deixando-os errar e pisar o risco e marcando o erro perante o 

grupo todo (sem responsabilizar a individualidade porque ainda não estavam 

definidas as regras). 

 Para além desta transmissão gradual das regras da equipa, estas primeiras 

semanas são fundamentais para que os jogadores se comecem a adaptar à forma 

de interagir e de trabalhar do treinador, sendo na minha ótica fundamental começar 

a definir cada vez mais um padrão de unidade de treino (é um padrão, não é algo 

imutável) e também um padrão de morfociclo. 

 Em relação à unidade de treino estabeleci uma estrutura que me parece ser a 

mais equilibrada tendo em conta a idade dos jogadores e as necessidades que 

identificamos neles, assim: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Unidade de Treino padrão 
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A primeira parte do treino baseia-se em exercícios de relação com bola em 

que a frequência das ações e a qualidade de execução das mesmas são as 

principais preocupações. Procuramos sempre que possível seguir uma progressão 

em que, numa primeira fase, procuramos mostrar a ação técnica sem oposição e 

posteriormente colocamos oposição / ruído no exercício. 

 A segunda parte do treino está relacionada com algo em que eu acredito 

muito e do qual não abdico em treino nenhum que é o trabalho de 

“Intencionalidades”. Basicamente, este trabalho é uma aculturação dos jogadores a 

conteúdos gerais que são a base (a espinha dorsal) do nosso jogar e que, 

independentemente da posição em que esse jogador jogue e das particularidades 

desse jogador, todos têm de ter estas intencionalidades bem presentes e bem 

enraizadas. Este trabalho é feito sempre através de formas jogadas mas sem 

estrutura tática, no sentido de ser o trabalho puro da intenção sem agarrar os 

jogadores a um nenhum tipo de condicionalismo tático. Alguns exemplos de 

intencionalidades do nosso jogar, em particular são: a cultura de toque, o tocar e 

mexer, o antecipar a chegada da bola (“jogo posicional dinâmico”), o ver antes, a 

reação à perda, etc. 

 Em seguida, o treino entra numa lógica em que as preocupações se viram 

mais para as questões táticas e esta parte do treino tem 2 momentos distintos: no 

primeiro momento, debruçamo-nos sobre sub-princípios articulando o nosso jogo 

em ordens de grandeza mais reduzidas (inter-sectorial, sectorial, grupal ou 

individual). Nesta parte, os exercícios são sempre mais condicionados e mais 

dirigidos (sempre sem perder a essência e funcionalidade do jogo) e a minha 

intervenção é muito frequente. 
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 A última parte do treino diz respeito aos grandes princípios e manifesta-se 

através de situações jogadas e (ligeiramente) condicionadas para aquilo que são os 

nossos objetivos, procurando sempre colocar em interação toda (ou praticamente 

toda) a estrutura da equipa; daí, a designação de jogo “Formal” condicionado. Isto é 

fundamental, de modo a consolidar todos os conteúdos abordados anteriormente e 

a fazer um transfer mais eficiente de todos esses conteúdos para uma situação de 

jogo “real”. Esta parte macro do treino faz ainda mais sentido devido à nossa IJ que 

é uma ideia que privilegia uma interação constante entre todos os elementos da 

equipa no momento Ofensivo através de uma posse e circulação de bola em todos 

os sentidos e direções. 

 Relativamente ao morfociclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
Figura 5 – Morfociclo padrão 



	   	   Relatório	  de	  Estágio	  
	  

	  
José	  Conceição	   	   34	   	   	   	  

 No Morfociclo, temos 2 momentos totalmente distintos: o treino de 2ª por um 

lado e o treino de 4ª e 5ª por outro. Mais à frente, explicarei melhor o porquê do 

treino de 2ª e como a equipa conquista este treino. Relativamente ao treino de 4ª e 

5ª, têm uma estrutura muito idêntica, indo contra o princípio da alternância 

horizontal. A razão pela qual fizemos esta alteração prende-se com o facto de sentir 

que não há necessidade de termos uma grande preocupação com o binómio 

esforço-recuperação em termos longitudinais ao longo da semana; isto, porque 

estamos a falar de miúdos de 12 / 13 anos que têm apenas 3 treinos por semana. 

Por isso e por achar que seria muito mais produtivo, privilegiei uma alternância mais 

vertical, nomeadamente no treino de 4ª e 5ª, abordando as diferentes dimensões do 

jogar dentro do mesmo treino. Julgo que isto é uma vantagem porque, tal como 

Pacheco (2001) refere, os jovens de 13 anos têm fraca capacidade de integração e 

retenção de conteúdos e apesar de ter de haver logicamente uma ligação entre os 

diferentes treinos da semana e mesmo entre os treinos de diferentes semanas, é 

muito mais produtivo que haja um encadeamento do mesmo conteúdo nas diversas 

dimensões do jogar dentro do mesmo treino. Algo que notei muito, fruto da forma 

como o morfociclo está desenhado e fruto de só termos 3 treinos por semana, é que 

os conteúdos de uma 5ª feira para a 4ª feira da semana seguinte (que é o treino de 

cariz mais formal que se segue) se diluíam muito e isto foi algo que me fez adotar 

este padrão de alternância vertical. 

 

 2.2.2 – União e construção do grupo (team building) 

 Como falei anteriormente, este é um aspeto fundamental e para o qual fui 

despertando cada vez mais ao longo da época. No nosso caso em particular, 7 dos 

12 jogadores transitavam juntos da época passada e 5 outros jogadores vinham de 
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diferentes turmas da nossa escola de Futebol. Claramente, aqueles 7 jogadores 

eram o núcleo duro da equipa e os 5 jogadores “novos” tinham de se integrar nesse 

grupo. Alguns desses miúdos, fruto da sua personalidade extrovertida, integraram-

se facilmente; outros, tiveram muitas dificuldades e é sobre este processo de 

integração, de união e de criação de um grupo que me vou debruçar em seguida. 

 A primeira necessidade que senti foi fazer um corte total com a época 

anterior, desvalorizando até o que havia sido feito pela equipa (por uma questão 

ética e porque esta desvalorização era uma mera estratégia falei com o treinador da 

época anterior e disse-lhe o que ia fazer). Deixei bem presente no discurso perante 

a equipa que queria mais e melhor e tentei cortar com alguns hábitos e rotinas que 

eles traziam; isto tudo, com o objetivo de “desligar” um pouco aquele núcleo duro e 

torná-lo mais permeável aos novos jogadores. 

Lourenço e Ilharco (2007) referem que os grupos, sejam eles de que 

natureza forem, são sempre confrontados com um processo natural de 

desenvolvimento, processo esse de que dependerá a sua eficácia. O autor refere 

ainda que o tempo é um factor fundamental neste processo de desenvolvimento. 

A teoria diz-nos que o processo de desenvolvimento de um grupo tem 4 

fases:  

• Formação – diz respeito à constituição do grupo, onde se começam a dar 

as relações interpessoais;  

• Turbulência – é o período que leva muitas vezes ao conflito, devido a 

cada um dos seus elementos querer assumir determinado papel e por 

vezes haver conflito com os interesses dos demais;  

• Normalização – no seguimento do conflito e com a acalmia são geradas 

regras e normas de convivência;  
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• Desempenho – é a fase em que o grupo já se encontra ligado, em 

velocidade de cruzeiro, surgindo esta fase como a de estabilização e 

desenvolvimento do grupo, entendendo-se e aceitando-se as diferenças, 

dividindo os papéis de liderança, trabalhando-se em prol dos objetivos e 

conseguindo-se assim o comprometimento de cada um e a 

interdependência operacional entre todos para que os fins do grupo sejam 

atingidos.  

 (Tuckman, 1964) 

Aquilo que procurei, através das medidas explicadas anteriormente, foi 

antecipar o processo de turbulência de modo a que a normalização e, 

consequentemente, o desempenho do grupo chegasse mais cedo (numa perspetiva 

do decorrer da época).   

Mais à frente na época, decidimos introduzir um desafio para o grupo que 

funcionou extremamente bem em função dos objetivos que tínhamos. O desafio foi 

criarem um cumprimento de grupo (“bacalhau de equipa”) e também um grito novo 

(“grito de guerra”). Introduzi este desafio quando senti que o grupo estava a entrar 

na fase de normalização e o processo foi muito simples: lancei o desafio e dei-lhes 

alguns dias para, no balneário ou fora do treino, falarem e discutirem isto e mais 

tarde me apresentarem algumas opções; depois, decidiríamos todos juntos. Foi um 

desafio que eles levaram muito a sério e que fez com que o grupo se começasse a 

“fechar” e a estabilizar. 

Outra questão que acho pertinente abordar e à qual é fundamental estarmos 

atentos é o conflito que, naturalmente, vai acontecendo dentro do grupo ao longo da 

época. Lourenço (2007) define conflito em grupo como um fenómeno gerado 

internamente, referindo ainda que é um estado de relacionamento entre pessoas 



	   	   Relatório	  de	  Estágio	  
	  

	  
José	  Conceição	   	   37	   	   	   	  

que emerge como consequência transações entre pessoas, em situações que 

promovem ou bloqueiam os objetivos que perseguem. 

No meu caso o grupo era formado por miúdos que, fruto da sua idade, ainda 

não tinham a sua personalidade formada e como tal não sabiam lidar com 

determinadas situações de adversidade. Deste modo é importante que o treinador 

esteja sempre muito atendo, não para evitar o conflito mas para, se necessário, os 

ajudar (indiretamente) a resolvê-lo porque acho que a vivencia deste tipo de 

situações é fundamental nestas idades de modo a aprenderem a lidar, a contornar e 

a resolver estes problemas. 

 

2.2.3 – Contrato de equipa (definição de objetivos) 

 Antes de abordar o contrato de equipa julgo que é fundamental contextualizar 

e clarificar um conceito cada vez mais atual e decisivo no Desporto que é a 

definição de objetivos. 

 Partindo da ideia de que são os objetivos conscientes e as intenções que 

governam a ação do indivíduo, a prática da definição de objetivos cresceu na 

década de 1960 como forma de melhorar a produtividade e a performance dos 

trabalhadores industriais.  Com o passar dos anos, o Desporto começou a 

“apoderar-se” também desta ferramenta que se revela fundamental no dia a dia das 

equipas. (Maitland et al., 2010) 

 Ainda segundo os mesmos autores, os objetivos definidos devem ter 5 

características fundamentais: serem específicos, mensuráveis, orientados para a 

ação, realistas e oportunos. Cabe por isso aos treinadores definir claramente os 

objetivos e monitorizar o seu progresso regularmente. No seguimento desta ideia os 
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autores referem que se devem utilizar objetivos de curto prazo para atingir os 

objetivos de longo prazo e assim ter a certeza que esses objetivos são interiorizados 

pelos jogadores e não caem em esquecimento. 

 As regras dentro de uma equipa e a definição de objetivos coletivos são 

fundamentais e por isso, na semana antes do início oficial do campeonato, é 

entregue a todos os elementos da equipa uma carta composta por uma proposta de 

contrato de equipa e um regulamento para uma liga interna (Liga dos Milhões Sub 

13). 

 Debrucemo-nos primeiro sobre o contrato de equipa: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Contrato de equipa 

 Neste contrato são descritas algumas regras de conduta e algumas regras de 

assiduidade e pontualidade que, desde o 1º dia da época, vão sendo passadas para 

os jogadores e que eles vão interiorizando; o contrato de equipa, no que a estas 
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regras diz respeito, é apenas o momento de oficializar aquilo que já estava 

previamente definido. Para além disto, no contrato de equipa são definidos alguns 

objetivos de longo prazo para a nossa época desportiva, objetivos realistas mas 

desafiantes. No dia seguinte ao dia dos jogadores receberem a carta e a abrirem e 

lerem em casa, juntamo-nos todos no balneário, falamos acerca do contrato e, se 

não houver nada a acrescentar, assinamos todos o contrato e criamos um 

compromisso coletivo. Cada jogador fica com uma cópia do contrato e este é 

também afixado no balneário. 

 Para além do contrato de equipa, a carta tem também o regulamento da “Liga 

dos Milhões”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Regulamento liga dos milhões  
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 A criação desta liga interna tem 2 grandes objetivos: definir objetivos de curto 

prazo que nos ajudem a atingir os objetivos de longo prazo e estimular os jogadores 

diariamente de modo a que a intensidade do treino seja o mais próxima possível da 

intensidade do jogo. Para além de objetivos desportivos, este regulamento 

contempla também objetivos escolares e comportamentais que, no caso de serem 

atingidos com sucesso, têm uma recompensa que se manifesta através de uma 

quantia fictícia em milhares de Euros que é atribuída ao jogador e que é somada a 

todos os outros valores que já arrecadou desde o início da época e assim é achada 

a cláusula de rescisão de cada jogador. 

 A tabela da Liga dos Milhões é atualizada e afixada diariamente no balneário 

e os jogadores estão ordenados em função do valor atual da sua cláusula, sendo o 

1º aquele que tem o valor da cláusula de rescisão mais elevado. 

 A dinâmica criada à volta desta Liga e a consequente intensidade que traz 

para o treino e mesmo para os jogos oficiais é algo inexplicável, que só depois de 

vivenciar e de sentir a forma como os miúdos levam isto a sério é que conseguimos 

perceber. 

   

2.2.4 – Particularidades de um morfociclo aquisitivo 

Como referi anteriormente, esta é a fase da época mais aquisitiva e por isso 

faz todo o sentido falar das diferenças que um morfociclo aquisitivo tem em relação 

a um morfociclo de consolidação.  

Desde logo, nesta fase inicial da época (até ao início oficial do campeonato), 

o treino de 2ª feira segue uma lógica normal, sendo um treino idêntico ao de 4ª e 5ª, 
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apesar de ter uma duração menor (60’ porque temos sempre 15 minutos de reunião 

com a equipa – ver ponto 2.3.1). 

O morfociclo aquisitivo começa, tal como todos os outros, com essa reunião 

de equipa, sendo que, quando se trata de um morfociclo deste tipo, essa reunião 

tem mais conteúdo e é muito mais dedicada aquilo que vamos abordar durante a 

semana. 

Durante o treino, procuramos que os momentos de transição entre exercícios 

e os próprios momentos de pausa entre exercícios sejam feitos com alongamentos 

mas com a equipa espalhada pelo campo todo para que não haja nenhuma fonte de 

distração e para que os jogadores não percam o foco – o alongamento é uma mera 

estratégia de recuperação “passiva” sem perda de concentração. 

Citando novamente Pacheco (2001), os jovens de 13 anos têm fraca 

capacidade de atenção com predomínio da memória visual e fraca capacidade de 

integração e retenção de conteúdos, se os mesmos não forem sistematizados. 

Assim sendo, é fundamental que haja mais pausas nos exercício do que o normal 

de modo a que a decisão não perca qualidade e, quer nessas pausas, quer nas 

transições entre exercícios, são reforçados, com o auxílio da placa, os conteúdos 

em que estamos a incidir. 

Para além disto, os treinos de 4ª e 5ª de um morfociclo aquisitivo começam 

sempre no balneário, ou seja, antes de irmos para o treino, reúno toda a equipa no 

balneário, acalmo os jogadores, chamo-os à atenção para a necessidade de 

estarmos focados e concentrados desde o 1º ao último minuto de treino e relembro, 

com o auxílio do quadro tático do balneário, os conteúdos em que vamos incidir no 

treino.  
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2.2.5 – Criação/afinação de uma tomada de decisão (coletiva) 

 
Mahlo (1969) salienta a importância da exploração dos contextos e defende 

que os jogadores exploram a situação a cada momento. Em conformidade, Araújo 

(2005) refere que o processo de tomada de decisão ocorre pela exploração do 

ambiente e pela deteção de affordances (possibilidades de ação) em função das 

características do próprio indivíduo. 

Esta ideia de Mahlo (1969) e Araújo (2005) remete-nos para um tipo de jogo 

demasiado geral, onde a decisão do jogador é condicionada pelos princípios 

específicos de jogo (Maçãs, 2000) e é essa mesma decisão do jogador que “pauta” 

o jogo da equipa. Em sentido contrário, há correntes que definem o jogo como um 

conjunto de jogadas; no entanto, mais do que memorizar um grande número de 

ações, os jogadores precisam de desenvolver a capacidade de detetar 

constrangimentos informacionais que revelem caminhos para um objetivo. (Araújo, 

2009) 

Na minha opinião, esta área da tomada de decisão é algo que tem uma 

importância enorme no treino e na competição e que o treinador deve dominar para 

agilizar e melhorar a tomada de decisão da sua equipa........isso mesmo “tomada de 

decisão da sua equipa”. Isto porque, se falamos de um desporto coletivo em que a 

individualidade tem um peso mas é a articulação e cooperação do coletivo que tem 

uma preponderância maior, temos de ter em conta a tomada de decisão do jogador 

mas temos também de conceber a tomada de decisão num sentido coletivo.  

Esta dimensão da tomada de decisão não se encontra muito desenvolvida na 

literatura mas, para mim, tem uma importância enorme e de seguida procurarei 

ilustrar um paralelismo entre o processo de desenvolvimento da tomada de decisão 
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(individual) e aquilo que eu concebo como o processo de desenvolvimento da 

tomada de decisão coletiva. 

Comecemos por esclarecer o processo de desenvolvimento da tomada de 

decisão (individual) proposto por Duarte Araújo (2009). O autor estabelece 3 fases 

neste processo: 

1. Exploração dos graus de liberdade 

2. Descobrir soluções e estabilizá-las 

3. Potenciar os graus de liberdade 

A primeira fase (Exploração dos graus de liberdade) consiste numa procura 

por parte dos jogadores em conhecer os seus limites, ou seja, o jogador procura 

perceber até onde pode ir em termos motores e técnicos. Dito de uma forma mais 

prática, o jogador procura perceber o que é capaz de fazer em termos de 

deslocamentos e ações motoras e também o que consegue fazer com a bola 

(técnica). Logicamente, é também importante que haja uma consciencialização por 

parte dos jogadores acerca daquilo que (ainda) não está ao seu alcance.  

Na segunda fase (Descobrir soluções e estabilizá-las) o que deve ser 

desenvolvido é uma melhor deteção de informação por parte do jogador para que se 

alcance o objetivo. Este processo é chamado “afinação perceptiva” e significa que o 

jogador procura a deteção de informação relevante, de acordo com as suas 

capacidades de ação, numa determinada ocasião e visando um determinado 

objetivo.  

Relativamente à terceira e última fase (Potenciar os graus de liberdade) é 

importante entendermos que mesmo quando o jogador lê bem e está a utilizar a 

informação que é relevante para atingir determinado objetivo, pode haver situações 

em que o objetivo não é alcançado devido a pequenas variações no sistema de 
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ação, o qual precisa de ser escalonado à informação disponível.  Ou seja, é 

necessário que o jogador comece a perceber quais as melhores soluções (ações) 

para resolver cada tipo de problema que ele perceciona (contexto). Este processo é 

designado por “calibração”. Esta calibração/afinação acerca de como agir sobre a 

informação relevante permite muito mais eficácia e criatividade na resolução de 

problemas particulares que emergem durante o jogo. 

 

Como referi anteriormente, considero que o conhecimento deste processo é 

muito importante para todos os treinadores, mas não é suficiente e, por isso, senti 

necessidade de adaptá-lo para uma dimensão mais macro, mais coletiva: 

 

Dimensão Individual  Dimensão Coletiva 
Exploração dos graus de liberdade 

Jogador procura perceber os seus limites a 
nível motor, técnico e tático  

Equipa procura perceber os princípios de ação/ 
movimentações/comportamentos coletivos da 

ideia de jogo. 

Descobrir soluções e estabilizá-las 
Jogador procura afinar a capacidade de 

detetar informação relevante em função das 
suas capacidades 

 Equipa procura afinar a sua decisão em função 
de um azimute coletivo. Ou seja, o treinador 

define e transmite à sua equipa quais os 
indicadores relevantes que têm de ser tidos em 

conta para que todos captem a mesma 
informação.   

Potenciar os graus de liberdade 
Jogador procura perceber quais as melhores 

soluções (ações motoras e técnicas) para 
resolver cada tipo de problema que perceciona 

(contexto) 

 
Equipa procura calibrar/coordenar as suas 

decisões e as suas ações. Momento em que se 
afinam os timings coletivos de decisão/ação 

 (Araújo, 2009)           (adaptado de Araújo, 2009) 
 

Tabela 3 – Paralelismo entre o processo de desenvolvimento da tomada de decisão individual e 
coletiva 

 

Esta abordagem coletiva da tomada de decisão faz ainda mais sentido 

quando pensamos na metodologia de treino vigente no clube que visa uma 

periodização em função de aspetos táticos (predominantemente coletivos). 
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2.3 – Período Competitivo 
 
 2.3.1 – O lado oculto de ser treinador 

 Para além de todo o processo de treino e de todo o trabalho visível que é 

levado a cabo por um treinador, há todo um trabalho de “bastidores” que é 

fundamental no sentido de consubstanciar e complementar o que é desenvolvido no 

campo diariamente. 

 Castelo (1996) aborda esta temática através do conceito de planificação 

estratégica que define como a elaboração de planos plausíveis de intervenção que 

se traduzem em modificações pontuais e temporárias da expressão da equipa. Toda 

a planificação estratégica pressupõe um conjunto de operações que permitem dar à 

organização dinâmica do jogo as melhores condições para atingir os objetivos. O 

autor divide a planificação estratégica nas seguintes etapas: 1 – recolha de dados 

acerca do adversário; 2 – comparação das equipas; 3 – elaboração do plano 

estratégico/tático; 4 – reunião de reconhecimento do adversário (com a equipa); 5 – 

elaboração do programa de preparação para o ciclo de treino; 6 – experimentação 

do plano estratégico/tático; 7 - preparação da equipa nas horas que antecedem o 

jogo; 8 – reunião de análise do jogo. 

 Todo este processo proposto por Jorge Castelo é muito condicionado pelas 

questões estratégicas do jogo (como o próprio nome indica); no nosso caso, as 

preocupações residem muito mais no nós (nossa equipa) do que no eles 

(adversário).  

 Abordando este lado oculto numa perspetiva cronológica, a minha semana de 

trabalho começa ao domingo com a visualização do vídeo do jogo anterior (neste 

caso os jogos eram sempre ao sábado à tarde). Habitualmente, vejo o vídeo 2 
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vezes; na primeira vez, vejo sem parar, sem voltar a trás nem tirar notas no sentido 

de validar ou rejeitar as ideias com que fiquei do jogo no decorrer do mesmo. Na 

segunda visualização, o objetivo passa por selecionar os momentos do vídeo mais 

relevantes para posteriormente poder editar um resumo para mostrar à equipa e 

também para ficar com alguns cortes que podem ser utilizados ao longo da época. 

 Após esta análise do vídeo do jogo é feita uma reflexão escrita no relatório de 

jogo que é uma ferramenta obrigatória dentro da Dragon Force e que consiste 

basicamente numa descrição dos dados do jogo (hora, local, jogadores utilizados, 

marcadores de golos, estruturas das 2 equipas,...), apresentação dos principais 

problemas apresentados pelo adversário, análise qualitativa da nossa equipa em 

cada momento do jogo e análise individual dos nossos jogadores. A elaboração 

deste relatório ajuda-nos em 2 sentidos: primeiro, obriga-nos a organizar melhor a 

reflexão que fizemos do jogo e respectivas ilações que tiramos da nossa equipa e 

do adversário e, para além disto, é uma ferramenta importante no sentido de 

preparar as épocas seguintes e de dar uma informação mais pormenorizada ao 

treinador que pegar na equipa na época seguinte (informação acerca dos padrões 

da equipa, dos jogadores individualmente e dos padrões apresentados pelo 

adversário). 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 8 – Relatório de jogo 
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  Após a análise do jogo e elaboração do relatório, é preenchida uma ficha que 

visa controlar o número de golos, minutos, jogos a titular e jogos como sub-capitão 

(o capitão é fixo). Esta ficha é um auxílio no sentido de, ao longo da época, o 

treinador ter uma ideia exata dos números de cada jogador e de fazer uma gestão 

mais inteligente da equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – Ficha de controlo de golos e minutos 
 

 

 O passo seguinte passa por elaborar uma crónica relativamente ao jogo que 

consiste numa breve descrição do mesmo e posterior comentário do treinador. Esta 

crónica, para além de ser publicada no blog oficial Dragon Force, é também afixada 

no balneário para que, à 2ª feira, quando os jogadores chegam para o 1º treino da 

semana, possam ler a crónica. Esta é mais uma forma de passar algumas 

mensagens importantes para a equipa, sejam elas boas ou más. 
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Figura 10 – Crónica relativa ao jogo 
 

 Antes do primeiro treino da semana, à 2ª feira, durante a tarde, toda a equipa 

técnica se reúne e discutimos aquilo que foi o jogo anterior, perspetivamos aquilo 

que será o jogo seguinte e, em função destes dois aspetos e também do estado do 

processo em que se encontra a nossa equipa, definimos os conteúdos que vamos 

abordar ao longo do morfociclo que se segue.  

 Para além da definição dos conteúdos, fazemos também uma primeira 

previsão das formas e das condicionantes de cada exercício em cada dia da 

semana, sendo que, no final de cada treino, em função da reflexão que fazemos, 

essas linhas orientadoras para a nossa semana de trabalho podem ser alteradas / 

ajustadas.   

 



	   	   Relatório	  de	  Estágio	  
	  

	  
José	  Conceição	   	   49	   	   	   	  

 

 

 

 

 

   

 
Figura 11 – Planeamento do morfociclo 

 
 

Nesta reunião de equipa técnica é também definido um “plano motivacional” 

que consiste em definir as estratégias de motivação, a carga emocional que vamos 

dar ao jogo, a forma como nós (equipa técnica) vamos direcionar o nosso discurso 

ao longo da semana, se vamos utilizar algum vídeo / frases / imagens / cartas no dia 

do jogo, etc. É importante não descurar estes aspetos e é ainda mais fundamental 

que todos os elementos da equipa técnica estejam identificados com o que se 

pretende, porque a intervenção dos treinadores e o clima que se cria durante a 

semana e no próprio dia de jogo não pode ser algo que surja por acaso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Plano motivacional 
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Semanalmente, à 2ª feira, antes do treino, é feita uma reunião com toda a 

equipa (jogadores e staff técnico) onde falo do jogo anterior e exponho os pontos 

positivos e negativos relativamente a esse jogo e mostro também aos jogadores um 

resumo do jogo (em vídeo) em que o destaque vai para os golos e para os lances 

mais conseguidos da nossa equipa. Para além disto, nesta reunião com a equipa, 

abordamos os conteúdos da semana de trabalho que se avizinha através de 

diagramas animados, no sentido de ser mais fácil a perceção por parte dos 

jogadores. Esta reunião termina com uma alusão ao jogo seguinte – em alguns 

casos é feito um destaque relativamente aos padrões mais relevantes do 

adversário, noutros casos apenas referimos qual o adversário e a importância desse 

jogo na nossa caminhada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 13 – Power point relativo às reuniões de equipa (2ª feira) 
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O planeamento de cada treino é algo que é feito no próprio dia do treino por 

mim, tendo por base o planeamento do morfociclo que foi feito e também as ilações 

que vamos retirando no final de cada treino. Antes de cada treino, reúno a equipa 

técnica e o plano é passado e explicado aos restantes elementos. De todo o 

processo da equipa, esta é talvez a tarefa em que há menos interferência por parte 

de todos os outros elementos da equipa técnica; isto, porque acredito que a 

dinâmica de treino e a forma como se criam e condicionam os exercícios é algo 

muito particular e pessoal. Por isso, julgo que este planeamento deve ser feito 

apenas pelo treinador principal. O treino e, consequentemente, o exercício são o 

veículo mais poderoso de comunicação com a equipa e por isso devem ser 

cuidadosamente idealizados pelo treinador principal, dando-lhe o seu cunho 

pessoal. Castelo (2009) caracteriza o exercício quanto à sua natureza em 3 

recursos distintos: intelectual, informacional e afetivo. É neste último recurso que o 

cunho pessoal do treinador se deve manifestar, dando ao exercício uma dinâmica 

de relações e interações jogadores-jogadores e jogadores-treinadores de acordo 

com o clima e ambiente de treino em que o treinador crê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Plano de treino 
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No final de cada treino, reunimos toda a equipa técnica (de forma informal no 

campo ou no balneário dos treinadores) e falamos daquilo que foi o treino: dos 

exercícios, no sentido de percebermos se contribuíram para aquilo que estava 

idealizado e se estavam bem ajustados e condicionados; da nossa intervenção; da 

prestação dos jogadores no treino; da forma como se desenrolou aquilo que estava 

previamente planeado em termos de transmissão ou consolidação de conteúdos e 

da necessidade ou não de alterarmos o planeamento semanal de conteúdos que 

definimos no início da semana. Após esta reunião, é preenchida a ficha de controlo 

de tempos de treino que está dividida em 3 partes: Tempo de Atividade (quanto 

tempo passamos em cada exercício e quanto tempo passamos a instruir ou a 

transitar entre exercícios), Formas dos Exercícios (quanto tempo passamos em 

exercícios complementares, fundamentais fase I, fundamentais fase II e 

fundamentais fase III) e Sub-Momentos (quanto tempo dedicamos à relação com 

bola, às intencionalidades, a cada momento do jogo e consequentemente a cada 

sub-momento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Ficha de controlo de tempos de treino 
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 Finda a semana de treino e todas as tarefas a ela associada, é o momento de 

começar a preparar o dia de jogo e tudo o que a ele está associado. O plano de jogo 

é um documento fundamental no sentido de estruturar os conteúdos a abordar na 

palestra com a equipa e a sequenciação dos mesmos. Para além disto, neste plano 

de jogo é feito um plano de substituições no sentido de, se o jogo correr na 

perfeição, a gestão da equipa e dos tempos de jogo de cada jogador ser a ideal. No 

entanto este plano de substituições previamente elaborado quase nunca é seguido 

à risca porque muitas vezes o jogo pede outras coisas que não aquilo que estava 

planeado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Plano de jogo 
 

 A última tarefa de todo este trabalho de bastidores está relacionada com o 

plano motivacional, mais concretamente com um vídeo, uma carta, frases ou 

imagens que pretendemos mostrar aos jogadores e que servem para os imbuir 

numa onda motivacional de forma a abordarmos o jogo que se segue de uma forma 

mais determinada e confiante. Procuramos sempre que este instrumento 

motivacional esteja subtilmente ligado ao jogo que vamos ter, no sentido de motivar 

mas ao mesmo tempo dirigir o inconsciente dos jogadores para onde pretendemos e 

para aquilo que acreditamos que vai ser fundamental no jogo que se segue. Segue 
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um exemplo de uma imagem colocada no balneário num dia em que o jogo se ia 

realizar num campo pelado e as condições atmosféricas eram de muita chuva e 

muito frio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17 – Exemplo de imagem colocada no balneário (plano motivacional) 

 

 

2.3.2 – A estratégia no escalão sub-13  

 A estratégia é um tema cada vez mais falado e cada vez mais decisivo no 

Futebol profissional; no entanto, qual o lugar da estratégia no Futebol de formação, 

mais concretamente no escalão de sub-13? 

 Antes de mais julgo que é importante definirmos claramente o conceito de 

estratégia. Segundo Teodorescu (1997), a estratégia diz respeito a um plano tático 

especial e outras medidas anteriores ao jogo que precedem a tática. Parlebas 

(1981) defende que é a arte de adaptar as táticas ao objetivo escolhido enquanto 

Wroz (1984) refere estratégia como o conjunto das atividades e das ações que 

precedem o confronto desportivo. Corroborando a ideia de Wroz (1984), Gréhaigne 

(1992) defende a estratégia como algo que está determinado previamente para 

permitir a organização. Castelo (1996) refere a estratégia como a criação de 
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condições favoráveis à resolução de situações de jogo em função dos cenários 

previamente antecipados. 

 Todas estas definições nos remetem demasiado para uma adaptação ao 

adversário, o que no Futebol profissional pode fazer sentido, uma vez que, neste 

patamar, apenas e só o rendimento interessam e por isso nada pode ser deixado ao 

acaso, muito menos o adversário e uma possível adaptação da nossa equipa ao 

mesmo. 

Numa perspetiva estratégica mas já com uma grande preocupação em não 

descaracterizar o que é a identidade da equipa, Amieiro (2009) refere que uma 

equipa deve procurar sempre assumir a sua identidade, não se descaracterizando 

perante os adversários nem perdendo a sua identidade coletiva, sendo uma equipa 

tanto mais equipa quanto mais fiel for à sua ideia de jogo. No entanto, o autor não 

refuta o lado estratégico do jogo, apenas defende que as adaptações devem ser 

isso mesmo, adaptações ligeiras que não interfiram demasiado com a expressão 

tática da equipa. Ainda segundo Amieiro (2009), a estratégia existe e tem de fazer 

parte do processo, no entanto, entre não contemplar o lado estratégico ou 

contemplar e exagerar dele acabando por interferir negativamente na expressão 

regular da equipa. 

 No Futebol de formação, mais concretamente no contexto FC Porto Dragon 

Force, a vitória e o rendimento fazem parte do processo de formação mas não são o 

aspeto primordial. Queremos ganhar mas não queremos ganhar de qualquer 

maneira; queremos ganhar a jogar o nosso jogo! Posto isto, não podemos descurar 

o adversário mas também não lhe devemos adaptar o nosso jogo porque isso seria 

abdicar do nosso jogar (no imediato) e da formação dos nossos jogadores (a longo 

prazo). 
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 Acredito que a estratégia tem de fazer parte do contexto sub-13 mas numa 

perspetiva diferente daquela a que estamos habituados. Esta manifestação 

estratégica ocorreu de duas formas diferentes ao longo do nosso processo: 

1- Estratégia a longo prazo (ideia de jogo – ponto 2.1.5.) 

2- Estratégia (princípio da progressão complexa) 

Tendo em conta que neste documento já me debrucei sobre a primeira 

manifestação de estratégia (estratégia a longo prazo), vou agora focar-me na 

segunda manifestação que está diretamente relacionada com um dos princípios 

metodológicos da metodologia em vigor no FC Porto Dragon Force, dando esse 

princípio pelo nome de progressão complexa (Oliveira et al., 2006; Tamarit, 2007; 

Silva, 2008; Tamarit, 2013). De uma forma muito geral, este princípio caracteriza-se 

pela forma como se vai construindo a ideia de jogo ao longo do processo, 

montando, desmontando e hierarquizando os princípios e sub-princípios durante o 

padrão semanal e ao longo dos vários padrões semanais. Esta progressão é 

complexa e não linear porque, muitas vezes, para progredirmos em termos de 

construção de jogo e, consequentemente, aumentarmos a complexidade do mesmo, 

é necessário dar alguns passos atrás para depois conseguirmos avançar e outras 

vezes é necessário retirar o foco do treino desse mesmo conteúdo durante algum 

tempo e incidir em algo “diferente” para que o conteúdo seja assimilado. Este 

conceito de progressão complexa remete-nos muito para a sensibilidade do 

treinador no sentido de perceber os momentos e as necessidades da equipa e 

também de antecipar o caminho que a equipa  irá percorrer para chegar a um 

determinado objetivo (Campos, 2008; Simeone, 2013). 

Clarificado o conceito de progressão complexa, é agora importante dar a 

conhecer de que forma integramos a estratégia neste conceito. Procuramos, sempre 
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que possível, ir observar os nossos adversários e fazemos uma breve análise no 

sentido de percebermos quais os pontos mais fortes, os pontos mais fracos e as 

capacidades individuais dos nossos adversários. O passo seguinte passa por tentar 

antecipar que tipo de dificuldades o adversário nos vai causar e, em função disso, o 

que fazemos é abordar (ou voltar a abordar) os aspetos da nossa IJ que achamos 

que vão ser fundamentais para resolver este problema. Este conceito é diferente do 

conceito puro de estratégia em que há uma adaptação da nossa equipa ao 

adversário; neste caso, há um reforço e um reavivar de comportamentos da nossa 

equipa que nos vão ajudar a superar essas dificuldades.Vejamos o seguinte 

exemplo prático: 

Problema 
Adversário faz uma forte e eficaz pressão na 1ª fase de construção do adversário, 

principalmente nas saídas de pontapé de baliza. 

Estratégia 

(conceito puro) 

Adaptarmo-nos de modo a evitar aquilo em que o adversário é forte – alterar 

o nosso padrão na 1ª fase de construção para uma construção longa / direta 

(mesmo que isto não faça parte da nossa IJ). 

Estratégia 

(adaptado) 

Reforçarmos os aspetos da nossa IJ que nos vão ajudar a superar as 

dificuldades apresentadas pelo adversário – manter o padrão de construção 

curta e ao longo da semana reavivar os comportamentos relacionados com a 

“movimentação coletiva para forçar saída curta de 1ª estação ou 2ª estação”. 

  
Tabela 4 – Comparação entre o conceito puro de estratégia e o conceito adaptado ao escalão sub-13 

 

2.3.3 – O treinador enquanto gestor (de emoções e egos) 

 Ser treinador é uma tarefa extremamente complexa e multidisciplinar e, para 

além do desenho e da operacionalização de todo o processo de treino e de todas as 

tarefas a ele associado, cabe também ao treinador entender e gerir as emoções e 

os egos dos seus jogadores e daqueles que com ele trabalham.  
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 Em relação a esta temática, Damásio (2004) refere que as emoções têm um 

papel importante na tomada de decisão (e consequentemente na conduta e 

comportamento) em diferentes contextos: sociais, profissionais, desportivos, etc. O 

autor refuta completamente uma crença secular de que a razão e a emoção eram 

duas realidades antagónicas e dissociadas, referindo ainda o controlo e a gestão de 

emoções como um factor preponderante para o sucesso. 

 O excesso de emoções é algo que, segundo Goleman (1995), nos traz 

alterações comportamentais e influencia a tomada de decisão. Por outro lado, a 

ausência de emoções faz com que não tenhamos capacidade para decidir; sem 

emoções, pura e simplesmente não estamos aptos a decidir. Pelo facto de as 

emoções serem uma parte fundamental e a sua ausência ser prejudicial mas o seu 

excesso também, não faz sentido que o treinador enquanto líder deixe as emoções 

dos seus jogadores evoluir ou mudar sem qualquer tipo de controlo nem influência 

sobre elas. Não podemos olhar para as emoções sem procurar perceber como as 

podemos canalizar de forma a serem-nos úteis; temos de estar atentos a todas as 

emoções (incluindo as nossas) e sermos inteligentes na forma como as 

“manipulamos”, de forma a que estas contribuam para o caminho que queremos e 

não fluam natural e imprevisivelmente, sem nenhum controlo. Com esta ideia de que 

é possível mexer e condicionar emoções surge um novo conceito, o de inteligência 

emocional, que, basicamente, é a capacidade de identificar os nossos próprios 

sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e gerirmos bem e aproveitarmos 

eficazmente as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos (Goleman, 

1995). A teoria da inteligência emocional (Goleman, 1995) diz-nos que é pertinente 

falar em controlo de emoções e aponta-nos caminhos e dá-nos pistas para sermos 
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inteligentes sobre as nossas emoções e sobre as emoções dos outros, de modo a 

que possamos beneficiar delas e evitar os seus efeitos nefastos (Lourenço, 2010). 

 Goleman (1995) propõe também a teoria das duas mentes: uma que pensa 

(e que se ocupa da razão) e outra que sente (e que se ocupa das emoções), 

atuando ambas num sistema complexo de pensamento, interligadas, inter-

relacionadas e em interação constante, não sendo possível separá-las ou 

descontextualizá-las. Segundo Lourenço (2010),  as duas mentes são um sistema 

aberto, sendo a interação com o meio que as fazem tender para o equilíbrio, 

podendo também fazer tender para o caos.  

 Citando Goleman et al. (2003) “os grandes líderes emocionam-nos. Acendem 

as nossas paixões e inspiram o melhor que há em nós. A grande liderança baseia-

se nas emoções”. 

 Acredito firmemente que o treinador tem de ser um “gestor” de emoções, 

ainda para mais quando falamos de Futebol de formação em que a população são 

crianças / jovens que têm o sonho e a ilusão tão presente dentro deles e que têm as 

emoções (boas e más) tão à flor da pele. A capacidade que cada um de nós tem 

para ler as emoções dos outros é algo inexplicável e que não tem regras nem 

normas. De todas as áreas em que um treinador deve mostrar competências, esta, 

da inteligência emocional, é sem dúvida aquela que carrega mais incerteza e menos 

ciência mas é também, na minha opinião, uma das mais importantes se não a mais 

importante. 

 Estarmos atentos a tudo, sermos perspicazes, conhecermos bem os nossos 

jogadores (personalidade) e sabermos em que ponto de situação está a vida 

familiar, pessoal e escolar deles são aspetos que nos ajudam muito a entender e a 



	   	   Relatório	  de	  Estágio	  
	  

	  
José	  Conceição	   	   60	   	   	   	  

ler as emoções e a origem delas mas este processo tem muito de inconsciente da 

nossa parte, muitas vezes é mais um ato de intuição e premonição do que 

propriamente uma leitura de algo concreto.  Gladwell (2005) fala sobre este 

processo e esta capacidade do ser humano em retirar informações e conclusões de 

informações contextuais que nem ele próprio sabe como as capta, mas capta. Um 

olhar, um gesto, uma reação, um sussurrar, uma expressão facial, um tom de voz, 

uma frase,... Tudo isto são exemplos de factores que nos podem dar informações 

para que possamos adquirir um “conhecimento rápido” acerca de algo ou alguém. O 

mesmo autor fala dos dois primeiros segundos de cada interação (quando 

conhecemos uma pessoa, quando uma pessoa chega junto a nós, quando vemos a 

capa de um livro, quando olhamos para um prato de comida,...) e das conclusões 

instantâneas que retiramos e que são extremamente poderosas e francamente 

importantes.  

 Naturalmente, este processo de captação de informação é falível; no entanto, 

Gladwell (2005) crê que este processo será tão mais assertivo quanto mais 

experiências de vida (específicas e gerais) essa pessoa tiver. Transportando isto 

para o treinador, a experiência específica passa por aquilo que diz respeito ao 

conhecimento acerca das vivências no Futebol, a experiência geral passa por aquilo 

que todos nós temos (uns mais, outros menos) que é o dia-a-dia, a nossa vida, a 

interação com a sociedade, as nossas conquistas, os nossos problemas... Esta é 

uma das razões pelas quais acredito que um cientista ou um “rato de biblioteca” 

nunca poderão ser treinadores porque ser treinador é uma função multidisciplinar 

que exige mais do que ciência e conhecimento científico, exige conhecimento 

humano, social, empírico e............muita premonição, intuição e incerteza... 
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 Julgo que é possível o treinador tomar medidas e gerir as emoções de todo o 

grupo através de medidas que visam toda a equipa, como são exemplo o plano 

motivacional e os documentos motivacionais que utilizo antes do jogo (ponto 2.3.1). 

No entanto, gerir apenas as emoções do grupo como se este fosse um só e como 

se todos estivessem no mesmo estado emocional não é suficiente, na minha ótica. 

É importante gerir as emoções do grupo como um todo mas é também muito 

importante estarmos atentos à individualidade, a cada um dos nossos jogadores. 

Converso muito com os meus jogadores (fora e dentro do treino), procuro estar 

constantemente a “ler” o estado de espírito e as emoções deles e adequar a minha 

intervenção e interação com eles de acordo com aquilo que leio e retiro deles. Não 

sei se, por defeito meu ou por haver jogadores mais difíceis de “ler” do que outros, 

algumas vezes sinto necessidade de falar com os pais, falar com a diretora de turma 

e/ou com os amigos desse jogador (às vezes são jogadores da minha equipa, 

outras vezes são miúdos de outra equipa, outras vezes são miúdos que vão ver os 

nossos jogos ao sábado...) para tentar perceber o que se passa com ele e os 

motivos. Naturalmente, este processo não pode funcionar como um inquérito 

declarado; o treinador deve ser capaz de, enquanto dialoga, retirar todo o tipo de 

informações e dirigir a conversa para onde pretende sem tocar diretamente no 

assunto. 

 Depois de termos as informações que precisamos, temos de agir (ou não 

agir, às vezes é a melhor forma). Cada jogador tem a sua personalidade e para 

além disso tem determinadas emoções nele num determinado momento e a nossa 

gestão tem de ter isto em conta porque cada personalidade tem a sua forma de ser 

trabalhada e conduzida e o treinador deve ser capaz de se adaptar a isto. 
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 Temos falado sempre de como gerir emoções num sentido positivo, num 

sentido de puxar o jogador para cima e imbui-lo  num estado de espírito que nos 

permita retirar o máximo dele mas no Futebol as coisas nem sempre são assim e 

por vezes temos de “tirar água ao poço, senão transborda”. Refiro-me à gestão de 

egos dos jogadores que é necessário o treinador fazer, porque há jogadores que se 

deslumbram e perdem o foco e, para além disso, um balneário é como um cesto de 

fruta: se alguma começa a apodrecer, as que estão mais perto vão por arrasto.    

 Mais uma vez, também nesta gestão de egos, cada jogador tem a sua 

personalidade e há jogadores com os quais basta ter uma conversa e fazê-los 

entender o que se está a passar com ele e que esse não é o caminho e eles 

percebem. Outros precisam de mais do que uma conversa e só percebem quando 

deixam de ser opção e passam mais tempo sem jogar do que a jogar. No entanto, 

por vezes estas duas medidas não são suficientemente eficazes para o ego 

gigantesco de alguns jogadores e aqui é necessário fazer algo que não gosto de 

fazer mas que tenho de fazer que é desprezar completamente o jogador e se 

necessário retirá-lo da equipa (temporariamente) e passá-lo para uma equipa 

secundária. Estamos a falar de Futebol de formação e por isso é importante que os 

miúdos percebam que ainda estão longe de serem jogadores de Futebol profissional 

e que, sendo o Futebol um desporto coletivo, o ego de nenhum jogador pode 

comprometer a equipa. 

  

2.3.4 – Relação com encarregados de educação 

 No Futebol profissional os empresários e a comunicação surgem como as 

pessoas que exercem uma grande influência sobre os nossos jogadores, sendo 
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necessário estarmos atentos a estas relações porque muitas vezes há um conflito 

entre aquilo que o treinador acredita e pede ao jogador e aquilo que são as 

influências dos empresários e da comunicação social. 

 No Futebol de formação, os encarregados de educação surgem como o 

elemento “externo” que mais influência tem sobre os nossos jogadores e por isso é 

importante termos em conta a relação dos encarregados de educação com os 

jogadores, a relação dos encarregados de educação entre eles e a relação deles 

connosco (Brito, 2009). Segundo este autor, a família está sempre presente na 

atividade desportiva dos jovens e a sua influência é exercida em diferentes graus: 

oposição, indiferença, consentimento, apoio e acompanhamento, incitamento e 

obsessão e intervenção. 

 No mesmo sentido, Smoll (2000) refere a existência de 5 tipos de 

encarregados de educação: os desinteressados, os supercríticos, os que gritam 

durante as competições, os “treinadores de bancada” e os superprotectores. O 

mesmo autor diz ainda que podemos encontrar todos estes tipos de encarregados 

de educação e que a melhor forma de alcançar um relacionamento favorável com 

eles passa por estabelecer uma boa comunicação e algumas regras de 

funcionamento. 

 No início da época foi feita uma reunião com todos os encarregados de 

educação onde expliquei aquilo que era o meu projeto para a equipa, defini as vias 

de comunicação entre nós, defini algumas regras de conduta e, acima de tudo, 

integrei-os no processo, explicando-lhes (sem muito pormenor) como o iria levar a 

cabo e qual era a minha ideia de jogo para a equipa no sentido de, em casa e no 

carro, depois dos treinos e dos jogos, (os “treinadores de bancada”) não darem 

indicações contrárias aquilo que se pretende. Nesta reunião, pus-me 
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completamente à disposição deles para, por qualquer motivo, pelas vias de 

comunicação definidas, entrarem em contacto comigo e questionarem aquilo que 

pretendessem, independentemente do que fosse. Smoll (2000) fala da importância 

da reunião com os encarregados de educação, referindo que os treinadores têm de 

estar conscientes da importância de se garantir o auxílio e o apoio dos pais, 

mantendo-os informados. Ainda segundo o mesmo autor, a reunião de início de 

época é uma excelente forma de reduzir a possibilidade de vir a ter experiências 

desagradáveis com eles. 

 Mesmo com todas estas estratégias e com esta comunicação com os 

encarregados de educação, por vezes há excessos e é importante o treinador 

marcar a sua posição porque os encarregados de educação, tal como os miúdos, 

procuram “sentir o pulso” do treinador e é importante que as coisas não caiam no 

esquecimento. Neste aspeto, a pré-época aparece-nos como o período ótimo para 

pôr os encarregados de educação no lugar deles, não só por ser o início da 

interação (o que nasce torto tarde ou nunca se endireita) mas também porque ainda 

há muita época pela frente e um possível atrito que se crie aqui acaba por ser 

sempre diluído ou amenizado com o tempo. 

A meio da época foi feita uma nova reunião com todos os encarregados de 

educação, desta vez individual, com apenas 15 minutos, onde estava apenas o 

treinador e o encarregado de educação e onde o objetivo era o treinador transmitir 

sinteticamente aquilo que havia sido a evolução do jogador até ali, manifestar as 

preocupações que se sentiam em relação ao miúdo e abrir um espaço para também 

o encarregado de educação se manifestar. Julgo que este momento é fundamental, 

principalmente para aqueles encarregados de educação que têm alguma coisa 

entalada ou algum ressentimento em relação a algo que se tenha passado 
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(felizmente foram muito poucos) no sentido de lhes dar uma oportunidade de 

dizerem aquilo que querem e exporem o seu problema, sem testemunhas e sem 

influenciarem os seus filhos.   

Toda esta comunicação é fundamental mas temos de ter algum cuidado para 

não abrir demasiado a relação com os encarregados de educação porque isso 

também pode ser um problema, podem sentir-se mais à vontade para se tentarem 

intrometer. 

Aquilo que vou referir em seguida, é uma crença muito pessoal: acredito que 

é importante os encarregados de educação reconhecerem mérito e competência 

nos treinadores (isto conquista-se com trabalho, com rigor e com o decorrer do 

processo) mas julgo que também é fundamental que pensem que o treinador é uma 

pessoa completamente diferente dentro e fora do campo, sendo muito atencioso, 

afectuoso e interativo dentro do campo e uma pessoa estranha e difícil de 

compreender fora dele. Colocando as coisas num extremo, ninguém se abre muito 

com um maluco, existe um sentimento de retração e de algum receio. Não digo com 

isto que pretendo que os encarregados de educação julguem que o treinador é 

maluco mas acho importante que o treinador vista esta capa no sentido de se 

proteger. De que forma isto se pode manifestar? Por exemplo: nos dias de treino, à 

saída do complexo, algumas vezes dizia um boa noite com um sorriso e até parava 

e perguntava se estava tudo bem, outras vezes passava de cara fechada e dizia 

apenas um boa noite seco. 

Este é apenas um exemplo de uma forma que encontrei de manter o 

distanciamento necessário dos encarregados de educação, sem nunca esquecer 

que eles são parte integrante do processo. 
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2.3.5 – Preparação desportiva a longo prazo 

 Leite et al. (2012), abordando a temática da preparação desportiva a longo 

prazo, referem que encontramos diversos exemplos de desportistas peritos que 

atingiram esse patamar e que, numa fase inicial da sua preparação desportiva, não 

se destacaram em determinada modalidade, sendo o contrário também referido – 

atletas que se evidenciaram de uma forma precoce e que atingiram notoriedade 

mas que abandonaram a prática desportiva. Os autores referem também que, 

apesar dos esforços atuais para determinar as condicionantes que favorecem o 

desenvolvimento desportivo a longo prazo, existem ainda inúmeras questões por 

resolver. 

Este é um tema fundamental no que ao desenvolvimento de jovens diz 

respeito. Manuel Sérgio (2009), refere que a motricidade humana (estudo dos 

movimentos – decisão e execução das ações) se corporiza em atos (ou ações), 

sendo que o ser humano só o é enquanto ser com ato. De facto, sem movimento 

intencional e sem vontade de transcendência , não é possível a prática desportiva.  

Posto isto, julgo ser fundamental que nós (treinadores) nos debrucemos sobre a 

problemática do desenvolvimento geral do ser humano enquanto desportista antes 

de nos debruçarmos sobre o desenvolvimento do futebolista, do basquetebolista, do 

andebolista, etc...  

No meu contexto, em particular, estas preocupações têm de ser muito bem 

articuladas com o lado do “rendimento desportivo” porque trabalho num clube em 

que a vitória e a seleção de jogadores fazem parte do nosso dia a dia e por isso tem 

de haver muita sensibilidade na forma como se estrutura e condiciona todo o 

processo. No entanto, é claro que o principal objetivo é formar jogadores que 
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atinjam um patamar de rendimento superior, a nível sénior, e por isso estas 

preocupações da preparação desportiva a longo prazo têm de entrar na nossa 

agenda. 

 Fonseca et al. (2006) abordam também esta temática da preparação 

desportiva a longo prazo através do Futebol de rua. Os autores referem que o 

desaparecimento do Futebol de Rua faz com que os miúdos joguem menos tempo e 

tenham experiências menos diversificadas no que ao Futebol diz respeito. Os 

autores utilizam relatos de Eusébio, Maradona, Rui Costa, Ronaldinho Gaúcho e 

Cristiano Ronaldo para mostrar que todos estes jogadores (de elite mundial) 

jogaram Futebol desde muito cedo, mas que Futebol? Estaremos a falar de casos 

de especialização precoce? Julgo que é aqui que reside a chave desta questão. 

Acredito que, no Futebol, em particular pela complexidade da modalidade, tenha de 

haver uma prática da modalidade desde cedo. Mas que prática? 

Fonseca et al. (2006) referem a prática deliberada como uma atividade 

estruturada, cujo objetivo é melhorar o desempenho, requerendo esta prática 

esforço e não sendo necessariamente agradável. Não é a esta prática que me refiro 

quando afirmo que, no Futebol, deve haver uma prática da modalidade desde cedo; 

refiro-me ao jogo deliberado / ao Futebol de rua. Hoje em dia é cada vez mais difícil 

conseguir que os miúdos joguem na rua e tenham acesso a estas horas de jogo 

deliberado, fruto do desenvolvimento da sociedade, mas acredito piamente que é 

possível minimizar estes danos do desaparecimento do Futebol de rua através de 

uma especialização precoce focada no jogo deliberado (ou em algo muito parecido) 

dentro do treino (através de uma prática deliberada). Ou seja, a iniciação no Futebol 

tem de ser feita pelo jogo, sem táticas, sem técnicas, sem aspetos físicos, sem 

nada.....só Futebol dentro do treino!!! Acho que a principal diferença está aí: mais do 
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que experimentar muitas modalidades, a diferença reside no tipo de prática que se 

desenvolve dentro de cada modalidade. A especialização precoce de que falo é, 

portanto, muito diferente daquela que Baker, Cobley e Fraser-Thomas (2009) 

referem, sendo que os quatro parâmetros que os autores referem relativamente à 

especialização precoce, eu acredito que podem fazer parte de uma especialização 

precoce diferente: 1- iniciação desportiva precoce; 2- precoce envolvimento com 

uma modalidade; 3- envolvimento centrado nas elevadas intensidades do treino (o 

Futebol de rua também era intenso, cada jogo durava horas...); 4- envolvimento 

competitivo precoce. 

Não rejeito que a prática pontual de outras modalidades seja benéfica, até 

porque no caso particular da minha equipa de Sub-13, 30 minutos do treino de 2ª 

feira eram dedicados a um “torneio de modalidades” em que fazia 30’ de torneio de 

diversas modalidades. Para além do estímulo motor interessante que isto trazia aos 

jogadores (numa fase em que o corpo está a mudar muito), era também uma forma 

de “desenjoar” do Futebol e de fazer do treino de 2ª um treino ainda mais diferente 

(um dos objetivos no contrato de equipa). 

Penso muito nesta temática da preparação desportiva a longo prazo e de que 

forma, através do Futebol, posso dar um desenvolvimento mais rico e mais 

multidirecional aos meus jogadores. Assim, depois de muita reflexão, adotei as 

seguintes medidas: 

- Alternância de piso e bolas: os treinos de 4ª e 5ª eram sempre feitos em 

relva sintética. O treino de 2ª era feito em taco, terra batida, betão poroso ou 

cimento, alternando o piso semanalmente. Também relativamente às bolas, fazia 

questão de levar sempre para o treino bolas nº3, nº4 e nº5, algumas novas, outras 

já mais velhas no sentido de todas terem pesos e texturas diferentes. Estes 
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estímulos revelam-se fundamentais para os jogadores, por uma questão 

proprioceptiva e de prevenção de lesões (no futuro...). 

- Dinâmica de jogo da equipa: no Futebol, ser Defesa Central e ser Extremo 

(por exemplo) traduz-se em dinâmicas e padrões de esforço bastante diferentes. É 

por isso importante que os princípios de jogo da equipa (principalmente no Futebol 

de 7) promovam uma dinâmica de jogo que permita aos jogadores, com coerência e 

seguindo uma lógica coletiva, passarem por posições diferentes durante o jogo, 

através de uma dinâmica de envolvimentos e trocas posicionais. Este “carrocel” é 

algo que envolve alguma complexidade mas que ao mesmo tempo é rico e cativa os 

jogadores, para além da imprevisibilidade que gera em termos de jogo.  

- Alteração de posições: há jogadores que, com 12/13 anos já apresentam 

características muito vincadas que estão associadas a uma determinada posição. 

No entanto, há outros jogadores que ainda não podemos dizer com segurança qual 

será a posição dele no futuro; por isso, acredito que, ao longo da época, esses 

jogadores devem passar por posições diferentes. No entanto, isto tem de ser gerido 

com calma e inteligência. Não podemos andar a alterar o jogador de posição de 

semana para semana, caso contrário corremos o risco de ele se “perder” entre 

demasiadas informações relativas a cada posição. Acredito que esta gestão deve 

ser feita em períodos macro (2/3 meses) e devemos gerir de forma a que não 

prejudiquemos o coletivo, sendo coerentes na forma como fazemos estas alterações 

de posições. 
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2.4 – Período Transitório 

Este período da época é aquele que diz respeito ao espaço temporal que vai 

desde o último jogo oficial até ao final da época desportiva. 

No nosso caso em particular, o campeonato oficial terminou dia 12 de Maio e 

a época desportiva terminou dia  30 de Junho. Este espaço temporal de 49 dias 

representa 7 morfociclos (21 unidades de treino). É normal que, durante este 

período, haja pouca predisposição por parte dos jogadores e mesmo dos 

treinadores para um trabalho demasiado estruturado e aquisitivo, pelo facto de já 

haver uma grande saturação acumulada e também porque o estímulo competitivo 

oficial já não existe. 

Os torneios particulares em que participamos são sem dúvida algo 

interessante e que representam momentos de competição concentrada que traz 

muita coisa boa a esta reta final do processo e que são fundamentais para o 

crescimento e evolução dos jogadores. No entanto, para além destes torneios, este 

período não traz nada de bom.  

Existe um fosso enorme do Futebol de 7 para o Futebol 11 (Iniciados jogam 

Futebol de 11 obrigatoriamente) e este período poderia ser utilizado para fazer uma 

adaptação ao Futebol de 11 mas, como já referi, a não existência de competições 

oficiais e a fraca predisposição para o treino fazem com que isto seja uma tarefa 

muito difícil de ser executada. 

É aqui que julgo que seria necessária uma intervenção por parte das 

Associações de Futebol no sentido de estimular os atletas durante mais tempo e de 

ajudar nesta difícil transição; neste sentido, o Futebol de 9 surge como ouro sobre 

azul. De que forma? Porque não, depois do término dos campeonatos, a realização 
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de uma Taça Complementar de Futebol de 9 (organizada pelas Associações de 

Futebol) que fosse de inscrição facultativa e que permitisse aos jogadores terem um 

estímulo competitivo que os mantivesse ligados ao treino e que ao mesmo tempo os 

ajudasse a prepararem-se para o Futebol de 11.  

No final da época que está aqui em reflexão, tentei organizar vários 

amigáveis de Futebol de 9 mas recebi da parte de muitos clubes uma resposta 

negativa. Julgo que, mais por desconhecimento e medo de algo que é novo e 

diferente para nós (em algumas regiões de Espanha, em França e na Holanda já se 

joga Futebol de 9 há alguns anos). 

Relativamente ao processo de treino, aquilo que fiz foi um treino muito pouco 

condicionado, fazendo esta transição para o Futebol de 9 e posteriormente para o 

Futebol de 11 através de muito jogo formal – fazia períodos de 10 / 15 minutos de 

jogo, juntava a equipa, falava com os jogadores e voltávamos a jogar. Optei por esta 

forma porque apercebi-me rapidamente que não havia capacidade da parte deles 

para algo demasiado estruturado. Sempre que foi possível, nesta fase da época 

substituí os treinos por jogos amigáveis. 
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III – Controlo 

 Oliveira et al (2006) referem que é da obsessão pela dimensão física que 

resulta a vertigem do controlo do treino, no que toca à quantidade do treinar. Os 

autores referem que este tipo de controlo leva a que a preparação da equipa seja 

perspetivada não de um modo geral mas sim de um modo individualizado, dando 

ênfase a um conjunto de fatores tidos como fundamentais que devem ser 

analisados de forma isolada. Os testes físicos são feitos com regularidade, de modo 

a analisar e controlar a evolução de alguns desses fatores. 

 Discordo dos autores quando referem que o controlo de treino nasce da 

obsessão pela dimensão física; isto, porque acho que o controlo do processo (do 

treino e do jogo) pode ser extremamente benéfico e produtivo se for feito de uma 

maneira diferente que não através dos testes físicos. Assim, destaco 2 tipos de 

controlo: o controlo quantitativo e o controlo qualitativo. 

      

1 – Controlo quantitativo 

 O controlo quantitativo do processo foi feito de 3 formas: 

 1 – Controlo de tempos de treino; 

2 - Controlo de golos e minutos; 

3 – Controlo de empenho, entrega e resultados individuais - “Liga dos 

Milhões”; 

Comecemos por nos debruçar pela primeira forma de controlo, o controlo de 

tempos de treino. Durante o processo académico adquiri o hábito de controlar o 

treino no que à duração dos exercícios, das pausas e das transições diz respeito. 
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Julgo que este tipo de controlo pode ser extremamente útil mas achei que poderia 

acrescentar algo que enriquecesse ainda mais esta forma de controlo do treino. 

Para além de controlar o treino no que aos tempos de exercício, transição e 

instrução diz respeito, resolvi fazer mais 2 tipos de controlo: um, em relação às 

formas dos exercícios (complementares, fundamentais de fase I, fundamentais de 

fase II ou fundamentais de fase III) e outro, em relação aos conteúdos dos 

exercícios (relação com bola, intencionalidades, 1º sub-momento de Org. Ofens., 2º 

sub-momento de Org. Ofens., etc...). Todos estes controlos revelaram a sua 

utilidade e foram algo que fiz desde o início da época até ao início do mês de Maio, 

altura em que deixei de fazer porque o treino deixou de ser treino.  

Referir, antes de iniciar a análise dos dados, que todos os dados foram 

registados pelo treinador no decorrer dos treinos e posteriormente colocados num 

ficheiro de Excel onde foram também tratados. 

Comecemos por abordar o controlo dos tempos de treino relativamente aos 

tempos dos exercícios. Na tabela que se segue, é possível lermos a média mensal 

do tempo despendido: em palestra, em cada um dos exercícios de treino e na 

instrução/transição. 

	  	   Setembro	   Outubro	   Novembro	   Dezembro	   Janeiro	   Fevereiro	   Março	   Abril	  
T	  Previsto	   80	   80	   80	   80	   80	   80	   80	   80	  
T	  Real	   79	   83	   81	   78	   79	   79	   81	   82	  
T	  Palestra	   5	   6	   4	   3	   4	   5	   9	   8	  
T	  1º	  Exerc	   16	   17	   17	   15	   17	   17	   15	   18	  
T	  2º	  Exerc	   19	   23	   20	   24	   22	   23	   22	   23	  
T	  3º	  Exerc	   25	   25	   21	   23	   25	   32	   35	   33	  
T	  4º	  Exerc	   14	   12	   19	   13	   11	   2	   0	   0	  
T	  5º	  Exerc	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
T	  Inst/Trans	   18	   22	   16	   14	   14	   12	   19	   15	  

 

Tabela 5 – Controlo dos tempos de treino relativamente aos exercícios 
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  Procurando retirar algumas conclusões destes dados, é de salientar que, em 

nenhum dos meses, a média do “tempo real” de treino (aqui não são contempladas 

as transições) nunca foi inferior a 78 minutos o que é consideravelmente bom. Isto 

só foi possível porque, após o nosso treino, não havia mais ninguém a treinar no 

complexo e essa gestão pôde ser feita de uma forma mais larga. 

 Relativamente aos tempos de transição, isolando esses tempos em função 

dos meses da época obtemos o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 1 – Evolução dos tempos de instrução e transição ao longo da época 

 Estes dados revelam que, tirando os meses de Setembro, Outubro e Março, 

em todos os outros meses o tempo de transição foi inferior a 16 minutos. 

Procurando perceber estes números, a justificação pode estar no facto dos meses 

de Setembro e Outubro serem aqueles que dizem respeito ao período preparatório e 

em que, portanto, houve um treino primordialmente aquisitivo, sendo necessárias 

mais paragens e uma instrução mais pormenorizada. O mês de Março marca o 

início da 2ª fase do campeonato (apuramento de campeão) onde voltou a haver 

uma grande dose de treino aquisitivo devido à necessidade que sentimos de alterar 
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o sistema tático. Referir ainda que o mês em que houve menos tempo de instrução / 

transição foi o mês de Fevereiro, mês em que não havia campeonato oficial (período 

entre a 1ª e a 2ª fase) e em que os jogadores apresentavam pouca predisposição 

para um treino demasiado estruturado.  

 

 No que às formas dos exercícios diz respeito, abordarei os dados da mesma 

forma, através da média mensal relativa a cada um dos parâmetros: 

	  	   Setembro	   Outubro	   Novembro	   Dezembro	   Janeiro	   Fevereiro	   Março	   Abril	  
T	  Previsto	   80	   80	   80	   80	   80	   80	   80	   80	  
T	  Real	   79	   83	   81	   78	   79	   79	   81	   82	  
T	  Palestra	   5	   6	   4	   3	   4	   5	   9	   8	  
T	  Complem.	   16	   17	   8	   10	   18	   17	   7	   5	  
T	  Fase	  I	   5	   19	   13	   5	   12	   7	   5	   0	  
T	  Fase	  II	   12	   13	   20	   23	   12	   13	   20	   21	  
T	  Fase	  III	   41	   28	   36	   37	   33	   37	   40	   48	  
T	  Inst/Trans	   18	   22	   16	   14	   14	   12	   19	   15	  

 

Tabela 6 – Controlo dos tempos de treino em função das formas dos exercícios 

 Analisando estes dados, é notório que houve uma clara preferência ao longo 

de toda a época pelos exercícios fundamentais em detrimento dos complementares. 

Numa perspetiva anual, hierarquizando as formas dos exercícios, em termos de 

tempo médio despendido, aparecem em 1º lugar os exercícios fundamentais de fase 

III, com uma média de 37 minutos por treino; em 2º lugar, os exercícios 

fundamentais de fase II com  uma média de 17 minutos por treino; em 3º lugar, os 

exercícios complementares, com uma média de 12 minutos por treino e, por fim, os 

exercícios fundamentais de fase I, com uma média de 8 minutos por treino. O facto 

dos exercícios complementares aparecerem antes dos exercícios fundamentais de 

fase I deve-se muito ao trabalho diário que é feito na relação com bola e nas 

intencionalidades. 
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 O último, mas não menos importante, controlo de tempos de treino que era 

feito, estava relacionado com os conteúdos dos exercícios. Desta vez, 

apresentaremos a tabela com o somatório mensal e não com a média mensal. Isto, 

porque a média iria deturpar muito aquilo que foi a realidade do treino, porque são 

muitos conteúdos e, por isso, é feita uma alternância significativa ao longo do mês. 

Referir ainda que, apesar de pouco, alguns exercícios não foram acrescentados a 

esta tabela porque não tinham qualquer conteúdo relacionado, foi apenas jogo ou 

outro exercício que privilegiava algo que não dizia respeito a nenhum conteúdo de 

jogo: 

	  	   Setembro	   Outubro	   Novembro	   Dezembro	   Janeiro	   Fevereiro	   Março	   Abril	   Total	  
T	  Previsto	   1040	   1040	   1040	   1040	   1040	   1040	   1040	   1040	   8320	  
T	  Real	   1031	   1079	   1053	   702	   1027	   1027	   1053	   1066	   8038	  
Org.	  Ofens.	   191	   228	   257	   194	   309	   300	   348	   606	   2433	  
1º	  S-‐Mom	   101	   98	   20	   34	   0	   0	   113	   97	   463	  
2º	  S-‐Mom	   0	   90	   130	   104	   197	   113	   56	   146	   836	  
3º	  S-‐Mom	   90	   40	   47	   56	   89	   140	   179	   310	   951	  
4º	  S-‐Mom	   0	   0	   60	   0	   23	   47	   0	   53	   183	  
Org.	  Defens.	   275	   300	   170	   132	   167	   70	   92	   0	   1206	  
1º	  S-‐Mom	   275	   210	   114	   43	   57	   45	   58	   0	   802	  
2º	  S-‐Mom	   0	   90	   56	   89	   110	   25	   34	   0	   404	  
3º	  S-‐Mom	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Trans.	  Def.	   0	   0	   68	   46	   53	   78	   65	   0	   310	  
Trans.	  Ofe.	   0	   0	   0	   0	   0	   46	   0	   0	   46	  
Esq.	  Tátic.	   52	   0	   25	   45	   32	   35	   45	   67	   301	  
Intencional.	   240	   280	   256	   131	   243	   253	   268	   239	   1910	  
Rel.	  Bola	   205	   230	   233	   110	   197	   220	   105	   98	   1398	  
T	  Inst/Trans	   219	   286	   208	   126	   182	   156	   247	   195	   1619	  

 

Tabela 7 – Controlo dos tempos de treino em função dos conteúdos dos exercícios 

 

 Há alguns dados bastante interessantes que podemos retirar desta tabela; 

desde logo, fazendo uma análise grosseira ao processo, o momento do jogo a que 

dedicamos mais tempo foi o de Organização Ofensiva (2433 minutos), seguindo-se 

o trabalho de intencionalidades (1910 minutos), posteriormente aparece a relação 
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com bola (1398 minutos), a organização defensiva com 1206 minutos e por fim o 

grupo das transições e das bolas paradas com 657 minutos. Sendo o nosso jogo um 

jogo que privilegia a iniciativa e o controlo do jogo (mais tempo em organização 

ofensiva) faz sentido esta distribuição dos conteúdos ao longo da época, apesar de 

essa distribuição e decisão de conteúdos a abordar não ter sido gerida em função 

dos tempos que íamos obtendo. 

 Não dediquei qualquer minuto ao 3º sub-momento de organização defensiva 

(recuperação) porque nunca achei necessário, devido ao facto de ser um momento 

muito curto e que os jogadores já dominavam. A transição ofensiva foi o segundo 

conteúdo menos abordado ao longo da época e a justificação para isto está presa 

com o sub-momento mais abordado ao longo de toda a época que foi o 3º sub-

momento de organização ofensiva (entrada nos espaços) com 951 minutos. Talvez 

não tenha sentido tanta necessidade de abordar a transição ofensiva porque o facto 

da equipa dominar bastante bem o processo de entrada nos espaços fez com que 

houvesse um transfer para a transição ofensiva e por isso nunca senti necessidade 

de me debruçar muito sobre este momento do jogo. 

 

 Relativamente ao controlo de golos e minutos, esta é uma forma de controlo 

quantitativo no que ao jogo diz respeito e permite-nos ter uma noção precisa de 

quantos minutos cada jogador jogou ao longo de um determinado jogo, durante um 

determinado mês e o somatório da época. As informações a retirar deste tipo de 

controlo não vão ser decisivas para o processo mas são um auxílio para o treinador 

procurar, sempre que possível, fazer uma gestão equilibrada da equipa e para os 

jogadores terem também noção que há diferenças entre eles e que, se um jogador é 

melhor e trabalha melhor, não tem porque não ser mais utilizado que os outros. 
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Relativamente ao controlo dos golos, foi algo que, em determinados momentos, 

senti que foi prejudicial porque senti algum egoísmo em frente à baliza. Se fosse 

hoje, faria o controlo de golos mas também o controlo de assistências nesta ficha, 

de modo a os jogadores perceberem que ambos têm a mesma importância. 

 

 O último processo quantitativo que levei a cabo prende-se com a liga interna 

(“Liga dos Milhões”) e considero esta liga uma forma de controlo porque nos permite 

ter uma noção do empenho dos jogadores nas diversas áreas que consideramos 

fundamentais e que contribuem para o rendimento. Apesar de este controlo já ter 

algo de qualitativo (na nomeação do melhor em campo e do melhor do treino 

principalmente) é um processo maioritariamente quantitativo e que, com o decorrer 

do tempo, tende a dar-nos referências exatas da ordenação dos jogadores por 

qualidade, salvo algumas exceções.  

     
 Figura 18 – Controlo quantitativo através da “Liga dos Milhões” 
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2 – Controlo qualitativo 

Oliveira et al. referem que uma quantificação à posteriori (leia-se controlo de 

treino) só faz sentido se a mesma for de cariz qualitativo e resultar da verificação da 

adequabilidade das regularidades que resultam do treinar. No mesmo sentido, 

Kormelink et al. (1999) refere que a análise da própria equipa é algo fundamental, 

referindo inclusivamente a análise da própria equipa como mais importante que a 

análise da equipa adversária. 

O controlo qualitativo levado a cabo, está muito relacionado com o relatório 

de jogo (ver ponto 2.3.1) e com a reflexão da equipa e do processo que neste é 

feita. É certo que é algo subjetivo e que tem uma grande margem de erro associada 

mas o Futebol será sempre assim, o erro estará sempre associado. 

Para além de uma análise à equipa nos 4 momentos do jogo e relativamente 

à adaptação da equipa em função dos problemas apresentados pelo adversário, 

neste relatório é feita também uma analise individual à prestação de cada jogador. 

Depois de discutirmos o jogo anterior e o decorrer do processo, o relatório é 

ajustado e é um documento de consulta posterior, quer para nós, quer para os 

treinadores de épocas seguintes. 
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IV - Conclusão 

 

 Sendo este o último momento formal, o último suspiro do meu percurso 

académico na UTAD tenho de começar esta conclusão por isso mesmo, por uma 

análise ao meu percurso. Ingressei na Licenciatura de Ciências do Desporto da 

UTAD como 1ª opção, continuo convicto da escolha que fiz e afirmo com toda a 

segurança que muito daquilo que sou como treinador e muito daquilo que é a minha 

perspetiva do Futebol se deve a esses 3 anos magníficos, de trabalho, de 

aprendizagem, partilha e com o clima positivo que (na minha memória) caracteriza a 

UTAD e aqueles que comigo fizeram esta caminhada.  

 O facto de sempre ter jogado Futebol e de, desde os meus 17 anos, ser 

(des)treinador dos sub-8 do SC Vila Real ajudou-me muito a consolidar aquilo que 

adquiri no processo académico. Fiz muitas asneiras e tenho plena consciência que 

se hoje tenho alguma qualidade enquanto treinador, isso deve-se muito a esses 

anos de prática que tive e onde errei muito e testei sempre tudo aquilo que me ia 

cruzando o caminho na vida académica. 

 Após o término da Licenciatura, dei continuidade ao processo académico 

através do Mestrado em Ciências do Desporto e, fruto do que tinha vivido, as 

minhas expectativas estavam bastante altas mas nesse aspeto saí algo desiludido. 

Julgo que a parte curricular não foi estruturada coerentemente e o facto das aulas 

serem concentradas exigia ainda mais que isso tivesse sido feito. De qualquer modo 

foi excelente voltar a encontrar alguns docentes que guardarei para toda a minha 

carreira pela competência, pela conhecimento, pelo profissionalismo e pela paixão 

que sempre demonstraram e nos transmitiram. 
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 O estágio foi um momento fundamental na minha evolução. Trazia já muitas 

das minhas ideias organizadas, fruto dos 4 anos em que estive a treinar no SC Vila 

Real e do percurso académico, no entanto havia ainda algumas pontas soltas e o 

facto de ter entrado num contexto em que os treinadores revelavam uma qualidade 

acima da média ajudou-me bastante nesse aspeto. Procurei ter sempre uma 

perspetiva reflexiva e crítica em relação a tudo, ao que me rodeava e ao que eu 

próprio fazia e isso ajudou-me muito a ter ainda mais certezas de algumas certezas 

que já tinha e a pôr outras em causa.  

 Parti para a elaboração deste relatório, solto das amarras e das 

condicionantes estruturais que o condicionam, não por um ato de rebeldia ou de 

desrespeito, bem pelo contrário. Fi-lo porque acredito que, sendo este trabalho a 

última manifestação de tudo aquilo que adquirimos no nosso percurso tem de ser 

uma coisa nossa, com um cunho muito pessoal e respeitando as nossas crenças. 

Utilizei a bibliografia que leio e em que acredito (seja ela científica ou não), escrevi 

solto de preconceitos e de amarras formais, alterei a estrutura porque fazia mais 

sentido para mim que os tópicos “desenvolvimento” e “trabalho desenvolvido” 

aparecessem juntos e se misturassem nesta reflexão. Não tive também qualquer 

preocupação com o número de páginas e com o número de referências. Fiz tudo 

isto de alma limpa, com a plena consciência que mais do que a nota que sairá deste 

trabalho, que sinceramente pouco me interessa, o meu objetivo pessoal está 

cumprido: criar um documento que traduza e transmita aquilo em que acredito neste 

momento e a que cheguei após alguns anos de prática, de aprendizagem e de 

reflexão. Espero sinceramente que, mais do que concordarem ou discordarem, 

consiga pôr as pessoas que lerem este trabalho a pensar e a refletir no Futebol – 

Futebol a sério, Futebol do campo, Futebol do dia-a-dia... 
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 O processo de realização deste trabalho revelou-se muito moroso, mas 

também muito produtivo. Procurei reunir uma vasta bibliografia (algumas já tinha 

lido), lê-la e resumi-la naquilo que me poderia ser útil para o relatório. Este foi um 

processo muito enriquecedor para mim mas que fez com que lesse muito e 

escrevesse pouco, causando nalguns momentos algum desespero em mim. 

 Talvez pelo facto do meu trabalho ser uma reflexão muito prática, ou melhor, 

acerca da prática, tive algumas dificuldades em encontrar bibliografia relativamente 

a alguns temas. Para além disso, nunca escondi nem camuflei as referências que 

iam contra as minhas crenças, pelo contrário, fiz questão de as expor porque isso 

tem um valor incalculável para mim, ler algo que está bem estruturado e 

sistematizado e ter consciência que (para mim) não faz total sentido.  

 Sei que a minha visão da prática e a forma como trabalho têm algumas 

coisas que poderão gerar controvérsia, não só porque são algo diferentes do 

comum mas também porque dizem respeito a crenças muito próprias. Acreditem ou 

não, gostem ou não, é por aqui o meu caminho...  

 Para terminar quero vincar aquilo que sou e aquilo em que creio enquanto 

treinador, acredito que o Futebol tem algo de cientificável na construção do 

processo e na forma como o conhecimento científico influencia os treinadores mas 

aquilo em que mais acredito prende-se com o que Campos (2008) e Simeone 

(2013) referem que é a intervenção, a perceção, a reflexão, a sensibilidade e até a 

premonição do treinador a guiar o processo e a serem o leme de tudo o que se faz. 

Por mais que a ciência tente, o Futebol vai ser sempre um fenómeno com uma 

aleatoriedade e uma margem de incerteza muito grande e aqueles que procurarem 

apenas dados e números exatos no jogo de Futebol e no seu processo terão uma 

vida curta neste meio, na minha opinião naturalmente. 
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 Ferguson (2013) apresenta uma fórmula dividida em 8 tópicos que 

caracteriza como fundamentais para o sucesso da sua carreira. Aqui, continuando a 

lógica do que estava a referir, vou destacar o tópico 7 que se intitula “confia no 

poder da observação”. O treinador escocês diz que a capacidade de observação e 

de sentir aquilo que muitas vezes está escondido é algo fundamental e que destaca 

como uma das chaves do seu sucesso. Contribuindo para esta ideia, Simeone 

(2013) refere também que o que guia o processo é o coração do treinador, a sua 

perceção, a sua convicção e a sua premonição. 

 Não quero com estas referências dizer que o Futebol é um fenómeno 

totalmente aleatório e oculto. Não é nada disso! Apenas acho que o melhor 

treinador é aquele que sabe retirar o melhor da ciência e consegue ser 

suficientemente humano e atento para liderar o processo de uma forma inteligente e 

sempre um passo à frente... 

 Termino fazendo referência a uma fábula de Spencer Johnson (2001) que, 

mesmo sem falar uma única vez de Futebol, respira Futebol do início ao fim das 

suas linhas. Acredito que neste meio, mais do que em qualquer outro, devemos ter 

a capacidade para nunca parar de seguir aquilo que queremos mesmo quando as 

coisas parecem estar perto do abismo, por outro lado nunca devemos deslumbrar-

nos com o momento porque o momento é isso mesmo e acima de tudo temos de 

estar de alma e coração naquilo que fazemos e trabalhar incessantemente para 

conseguirmos aquilo que pretendemos e nos mantermos lá. 

 

Foi um prazer partilhar tudo isto! Espero um dia poder honrar-vos  

e dizer a todo o mundo que muito do que sou o devo a vocês! 
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