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Resumo 

 

Através da elaboração deste relatório, ambicionamos dar a entender as atividades 

desenvolvidas no estágio profissional efetuado no Abambres Sport Clube. Este estágio, 

teve como objetivo a aplicação dos conteúdos teóricos no terreno, porque, só desta 

forma conseguimos consolidar as aprendizagens efetuadas. 

O estágio visou confrontar-nos com a realidade específica do treino desportivo, onde se 

pretendeu que fossemos confrontados com os problemas reais proporcionados pelo 

exercício profissional, e desta forma, desenvolver competências adequadas para a sua 

resolução. 

Os jovens têm necessidades vitais diferentes dos adultos assim sendo, ao preparamos 

uma época desportiva, nos escalões de formação, torna-se indispensável conhecer e 

contextualizar a faixa etária em questão, de forma a verificar quais são as capacidades 

motoras que devemos potencializar no seu período óptimo de desenvolvimento. Outro 

fator que se torna imprescindível é a avaliação do processo de treino e de jogo, pois 

através desta avaliação conseguimos controlar o processo de ensino-aprendizagem com 

maior exatidão, clareza e qualidade. 

Após a elaboração deste relatório verifiquei que, para exercer a profissão de treinador 

desportivo, são necessárias competências em diferentes domínios. Como por exemplo: 

conhecimentos sobre o jogo; conhecimentos teóricos; metodologias de treino; 

características da população-alvo; capacidade de organização, planeamento, execução, 

gestão; e avaliação. 
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Abstract 

Through this report, we aim to understand the activities performed on the professional 

iinternshipatAbambres Sport Club. This stage, aimed at the application of theoretical 

concepts in the field, because only this way we can consolidate the learning effects. 

The internship aimed to confront us with the specific realityof sports training, where 

they claimed that we were faced with the real problems provided by professional 

practice, and thus develop skills appropriate to their resolution. 

Youth have different living needs of adults therefore, to prepare a sporting season at 

youth level, it is essential to understand and contextualize the age group in question in 

order to verify which are the motor skills we should enhance on its optimal period of 

development.Other factors that becomes essential is the evaluation of the training 

process and game because through this evaluation we can control the processes of 

teaching and learning with greater accuracy, clarity and quality. 

After this report I found that, to pursue the profession of sports coach, are necessary 

skills in different areas. Eg: knowledge about the game; theoretical knowledge; training 

methodologies; characteristics of the target population; organizational skills, planning, 

implementation, management, and evaluation. 
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1.Introdução 
	  
A aquisição das habilidades no futebol é fundamental para o prazer do jogo e é essencial 

para a realização da perícia. Os jogadores passam a maior parte de seu tempo na prática 

com a intenção de melhorar as competências técnicas (Reilly & Williams, 2005a). 

 O jogo de futebol é um desporto de equipa que impinge a realização de exercício 

intermitente e prolongado, onde se combinam fases curtas de alta intensidade com 

longos períodos de exercício de baixa intensidade (Rampinini, 2010). De entre os 

desportos colectivos o futebol é a forma de desporto mais popular do mundo, sendo 

praticada em todos os continentes (Reilly& Williams, 2005b).Porém, apesar de se tratar 

de um jogo colectivo nem todos os jogadores apresentam as mesmas capacidades: 

físicas, técnico-tácticas, maturacionais e biológicas. São estas diferenças entre os 

jogadores que nos fazem adquirir o gosto por esta modalidade e em particular pelo 

treino desportivo, desenvolvendo a profissão de treinador de futebol. 

Este trabalho tem como principal propósito dar a conhecer as atividades preconizadas 

no âmbito do estágio profissional realizado no Abambres Sport Clube, incluído no 2º 

ciclo em Ciências do Desporto com especialização em Jogos Desportivos Colectivos, 

com incidência na modalidade Futebol. O estágio visou confrontara-nos com a realidade 

específica do treino desportivo, onde se pretendeu que fossemos confrontados com os 

problemas reais proporcionados pelo exercício profissional, e desta forma, desenvolver 

competências adequadas para a sua resolução. 

Tendo em conta que somos detentores de uma vasta gama de conhecimentos teóricos 

apreendidos e adquiridos na parte curricular, torna-se de capital importância a sua 

aplicação na prática, pois, um vasto conhecimento na formação inicial não significa que 

o saibamos aplicar na prática, tendo em conta as especificidades do treino e competição. 

Desta forma, o objetivo geral do estágio profissional foi: 
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 Aquisição de competências básicas para o exercício da função de treinador de 

futebol em contexto real de treino e de competição. 

Partindo do objectivo geral, consideramos como objectivos específicos: 

 Aplicação e desenvolvimento dos conhecimentos obtidos na parte curricular no 

treino desportivo em futebol; 

 Aquisição e desenvolvimento de competências, de forma a poder intervir no 

planeamento, organização, execução e controlo do treino desportivo e equipas; 

 Desenvolvimento de competências no âmbito de detecção de novos talentos e 

formação de jogadores; 

 Desenvolvimento de competências como treinador de formação, no escalão de 

iniciados. 

O estágio realizou-se na instituição Abambres Sport Clube. O Abambres Sport Clube 

(ASC) é um clube com grande impacto e representativo da cidade de Vila Real. Foi 

fundado a 9 de Abril de 1968, o seu forte é a formação, tendo como principal jogador de 

elite formado no clube o Paulo Alves, agora treinador do Gil Vicente. Esta instituição 

tem como objectivo primordial o desenvolvimento do ensino e a prática do futebol, 

onde no seu quadro figuram apenas técnicos com especialização na área do desporto 

(Licenciatura e Mestrado) e qualificados, onde prevalecemas vertentes: Educacional; 

Social e Desportiva. Para o desenvolvimento destas vertentes, existe dois programas 

distintos: 

 Programa de Futebol – competição. Enquadrado para os jovens do sexo 

masculino com idades compreendidas entre os 9 e 18 anos, onde se pretende 

desenvolver e melhorar as diferentes aptidões (tácticas; técnicas; psicológicas e 

motoras). 



11	   	  

	  

 Programa Escola de Futebol – Ensino do Futebol. Enquadrado para as crianças 

entre os 5 e 8 anos de ambos os sexos, pretende criar e dotar as crianças das 

primeiras bases do desenvolvimento desportivo, bem como fornecer um meio 

lúdico-recreativo, onde a criatividade é um dos fatores primordiais. 

Esta instituição não tem um método de ensino do Futebol definido, mas preconiza e 

enfatiza que o futebol não deve ser decomposto por partes. Sendo assim o modelo de 

ensino que vinquei nos Iniciados foi o de Worst Wein (Futebol à Medida da Criança), 

onde a sua filosofia assenta num jogo condicionado e simplificado. Pretendemos 

aprender a jogar jogando, procura-se que os jogadores desenvolvam a dimensão 

cognitiva (inteligência), onde sejam capazes de resolver as diferentes situações que o 

jogo solicita de forma adequada e assertiva. 

O escalão de Iniciados (Sub 15A) do Abambres Sport Clube foi constituído por duas 

equipas, A e B, que participam no Campeonato Distrital de Futebol 11 da Associação de 

Futebol de Vila Real. A equipa A, é constituída por 20 jogadores de segunda época (Sub 

15) e 4 jogadores de primeira época (Sub-14). Embora exista duas equipas neste 

escalão, interessa-nos explora apenas a equipa A, visto que o estágio Profissionalizante 

desenvolve-se apenas com esta equipa. A estrutura do clube era constituída por um 

presidente, um vice-presidente e o secretário técnico, que controlavam todo a gestão do 

clube e existia o coordenador técnico que geria o futebol de formação. O Coordenador 

Técnico tem como função primordial supervisionar o funcionamento das equipas de 

cada escalão, estabelecer a ligação entre treinador e pais, definir quais as linhas que 

devem servir de orientação ao trabalho, de forma a aumentar o sucesso dos jovens 

jogadores. O treinador lidera todo o processo de treino e planeamento e controlo, é o 

responsável pela orientação da equipa durante os treinos assim como nos jogos. 
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Relativamente às infra-estruturas, tínhamos ao nosso dispor: 1 campo de futebol 11 de 

terra batida e 1 campo de futebol de 7, ambos com iluminação. 1 Edifício de apoio à 

actividade desportiva composto por: Recepção; Bar; 4 Balneários, Balneário para 

Árbitros, Departamento Médico, Arrumos, Sala de Reuniões. 

No que concerne ao material disponível para a execução dos treinos, tínhamos ao nosso 

dispor: balizas (futebol 11, futebol 7 e futebol 1), bolas tamanho 5, coletes de várias 

cores, cones de diferentes dimensões, disponha-mos de Barreiras. 
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2. Desenvolvimento 
	  
2.1 Contextualização da faixa etária em questão 
	  
Ao longo das primeiras etapas de desenvolvimento e na preparação da prática 

desportiva de um desporto com características próprias como o futebol, é capital 

desenvolver e aperfeiçoar os skills motores fundamentais tais como: chutar, lançar, 

saltar, correr, balançar, rolar, (Stratton, 2004), assim como a parte táctica. Desta forma 

quando preparamos uma época desportiva nos escalões de formação torna-se 

indispensável conhecer e contextualizar a faixa etária em questão, de forma a verificar 

quais são as capacidades motoras que devemos potencializar e estão no período óptimo 

de desenvolvimento. Porém, para o desenvolvimento destas capacidades temos de ter 

em conta a forma como o organismo reage aos diferentes esforços e se adequa aos 

diferentes tipos de trabalho (Garganta 1986 cit por Santos, 2006). Na mesma linha de 

pensamento, Stratton (2004) indica que durante o crescimento das crianças ocorre 

mudanças, sendo estas mudanças complexas e algo misteriosas, onde a sua 

compreensão não é total. O treinador de futebol deve conhecer os seus jogadores, tanto 

ao nível da maturação, crescimento e desenvolvimento (Santos, 2010). Stratton é um 

dos autores que aborda estas três características relacionados com a modalidade em 

questão. Este autor indica que a infância e a puberdade são os dois períodos rápidos de 

crescimento. 

Meinel (1984) refere que na terceira idade escolar (compreende os 10 e os 13 anos nos 

rapazes), “o comportamento motor é caracterizado por uma flexibilidade alta e 

objectiva”. Enuncia ainda que é um período propício para a aprendizagem, onde as 

crianças aprendem novos skills com grande facilidade, assim como novos progressos e 

refere que capacidades como a coordenação motora, domínio e segurança, melhoram 

significativamente durante a terceira idade escolar. Desta forma torna-se basilar 
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despender algum tempo nestas capacidades. Tive a preocupação de em alguns períodos 

da época delinear exercícios que desenvolvessem e melhorassem a coordenação motora, 

partindo do pressuposto de que esta fase é propícia a potenciar esta capacidade e ter 

notado que os jogadores apresentavam algum défice de coordenação devido ao seu 

crescimento exponencial. Ainda na terceira idade são mencionadas outras 

características, como a atenção, orientação espacial, dificuldades em combinações 

motoras, desenvolvimento da velocidade, nomeadamente a velocidade de reacção e 

capacidade aeróbia (Meinel, 1984). O autor em questão refere que devemos incidir na 

consolidação das habilidades fundamentais gerais, na formação variada das capacidades 

coordenativas e condicionais e nos jogos simplificados, bem como técnicas básicas e 

formas elementares de comportamento táctico.  

O quadro 1 ilustra algumas propostas de etapas para a preparação desportiva a longo 

prazo. Apenas abordaremos a segunda etapa (11-14 anos), etapa da Especialização 

Inicial/Base que é a que nos diz directamente respeito para este trabalho. Segundo Costa 

(2009) a segunda etapa é caracterizada pelo encaminhamento do jogador para uma 

modalidade específica. Etapa esta que é caracterizada pelo: predomínio do treino 

multilateral, havendo uma maior apreensão com os fundamentos da técnica do desporto. 

Matvéiv, Harre, Filin e 
Weineck (1983) Platanov (1994) Bompa (1996 e 2000) 

Etapa Idade Etapa Idade Etapa Idade 
Preparação 
Preliminar 

7/8-11/12 Inicial 8-10 Iniciação 6-10 

Especialização 
Inicial/base 

11/12-14 Prévia de base 11-13 
Formação 
desportiva 

11-14 

Especialização 
Aprofundada 

15-18 
Especifica de 

base 
13-16 Especialização 15-18 

Performances 
Maximais 

19-32 
Realização 

máxima 
>17 

Alto 
desempenho 

>19 

Quadro 1: Etapas da preparação desportiva a longo prazo (Costa, 2009) 

O quadro 2 acresce além das etapas, quais as capacidades a potenciar, objectivos, 

metodologias e que sistemas energéticos a utilizar.Como poderemos constatar através 
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do seguinte quadro a segunda etapa tem como propósito o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos pressupostos para a prestação desportiva. A solicitação já é 

direccionada, tendo em conta a estrutura do rendimento do futebol (Costa, 2009). 

 

ETAPAS 
REFERENCIAS 

ETÁRIAS 
OBJECTIVOS 

DIRECCIONAMENTO 
METDOLÓGICO 

CAPACIDADES A 
DESENVOLVER 

PREDOMINANTEMENTE 

SISTEMAS 
ENERGÉTICOS 

PREPARAÇÃO 
PRELIMINAR 

8 a 10 anos 
Criação de 

pressupostos para a 
prestação desportiva 

Formação multilateral, poli-
facetada; desenvolvimento das 
capacidades ao nível geral com 
predominância do trabalho em 

volume. 

Resistência aeróbica. 
Flexibilidade geral e 
velocidade (reacção e 

deslocamento) 

Sistema oxidativo 
(aeróbico) e sistema 

ATP-CP 
(anaeróbico 

aláctico) 

ESPECIALIZAÇÃ
O INICIAL DE 

BASE 
10 a 14/15 anos 

Desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do 
pressuposto para a 

prestação desportiva. 
Introdução de 
elementos que 

condicionam, de forma 
directa o rendimento 

Desenvolvimento das 
capacidades motoras gerais, 
continuando a prevalecer o 
factor volume; solicitação 
dirigida tendo em conta a 

estrutura do rendimento da 
modalidade fuebol. 

Resistência aeróbica.  
Flexibilidade especifica e 

velocidade (reacção, 
deslocamento e execução). 

Força resistente e força veloz. 

Sistema oxidativo 
(aeróbico) e sistema 

ATP-CP 
(anaeróbico 

aláctico) 

ESPECIALIZAÇÃ
O 

APROFUNDADA 
16 a 18 anos 

Aprofundamento e 
direccionamento mais 

específico da 
preparação 

Incidência crescente no treino 
específico; aumento progressivo 
das cargas (volume, intensidade 

e complexidade) dirigidas ao 
desenvolvimento das 

capacidades respectivas. 

Resistência de velocidade 
(resistência específica), força 

veloz e velocidade de 
execução (específica) 

Sistema oxidativo 
(aeróbico) e sistema 

ATP-CP 
(anaeróbico 

aláctico) 
+ Sistemaglicolítico 
(anaeróbico láctico) 

PERFORMANCES 
MAXIMAIS 

18 a 26 anos 
Exploração máxima das 

capacidades; atas 
performances. 

Grande incidência em exercícios 
de preparação especial; cargas 

com grande volume, intensidade 
e complexidade; preparação 

unilateral, visando altos 
rendimentos. 

Resistência de velocidade 
(resistência especifica), força 

veloz e velocidade de 
execução (específica) 

Sistema ATP-CP 
(anaeróbico 

aláctico) 
 

MANUTENÇÃO 
DAS 

PERFORMANCES 
>26 anos 

Estabilização das 
performances e de um 

elevado nível de 
rendimento pelo 

período de tempo mais 
alargado 

Estabilização do nível de treino; 
grande incidência no treino 

especifico, embora recorrendo, 
de uma forma crescente aos 

aspectos gerais. 

Resistência de velocidade 
(resistência especifica), força 

veloz e velocidade de 
execução (específica) 

+ 
Incidência crescente na 

resistência aeróbica. 

Sistema ATP-CP e 
sistema oxidativo. 

 

Quadro 2: Sequencia das etapas de preparação do jogador de futebol (Garganta 1986 citado por Costa, 2009) 

 

 

 

2.2.Fases sensíveis 
	  

Como se poderá visualizar através da seguinte ilustração, as componentes psicomotoras 

mais preponderantes na idade dos 13-14 anos são: capacidade de orientação espacial e 
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capacidade de aprendizagem motora. A resistência e a força dentro das componentes 

condicionais, e as capacidades afectivo-cognitivas dentro das capacidades psico-

cognioscitivas (Ferreira, 2010). 

	  

	  

Ilustração 1:Modelo de fases de sensibilidade (Martin, 1982adaptado por Wein2004a) 

	  

Efectuando uma análise mais detalhada e precisa poderemos verificar através da análise 

da ilustração 2 quais as capacidades motoras a potenciar, assim como as que devemos 

evitar ao longo do desenvolvimento do jovem praticante até à idade sénior. Desta forma 

com grande importância surge a resistência aeróbia de curta duração, a resistência de 

força, flexibilidade, velocidade e a coordenação (Ferreira, 2010).  
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Ilustração 2: Capacidades Motoras a desenvolver nas diferentes faixas etárias (Ferreira, 2010) 

 

Em suma podemos aferir tendo em conta os autores anteriores, que existe um tronco 

comum de capacidades motoras (coordenativas, condicionais e cognitivas). Sendo assim 

capacidades como a velocidade, resistência, força, coordenação motora, bem como 

capacidade de aprendizagem dos skills motores específicos da modalidade em questão o 

futebol. Estas são específicas desta faixa etária e encontram-se segundos os diferentes 

autores na idade óptima de treinabilidade. 

 

2.3.Conteúdos abordados no escalão de Iniciados no Abambres Sport 
Clube 
	  
Tendo em conta a caracterização acima efetuada e descrita, passo a indicar os conteúdos 

que foram abordados no escalão de iniciados A no Clube Abambres Sport Clube ao 

longo da referente época. Para ser mais perceptível estes conteúdos serão apresentados e 

agrupados por dimensões. Dimensões estas que são: a dimensão psicológica, a física, e 

a técnico-táctica. Recorremos ao enunciado na obra de Buzetti (2010). 
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2.3.1.Aspetos psicológicos: 
	  

 Auto - estima;  

 Auto-conceito;  

 Auto-confiança;  

 Conceito de equipa;  

  Confiança, sub-confiança e sobre-confiança;  

 Concentração;  

  Motivação;  

  Agressividade (objectivos centrados na posse de bola e na tarefa); e 

  Coesão para a tarefa (objectivos de desempenho colectivo e centrados na tarefa. 

 

2.3.2.Aspectos físicos 

Verifica-se que com o aumento da hormona testosterona, aumentam a força, velocidade 

e resistência do praticante. Porém, este aumento é acompanhado com um decréscimo da 

habilidade motora, visto que, nesta fase o corpo tem um crescimento alternado. 

(Buzzetti, 2010). 

 Velocidade de reacção – simples e complexa; 

  Velocidade de aceleração; 

 Força veloz (sprints com mudanças de direcção, sentido e velocidade, saltos e 

multisaltos, jogo reduzido e condicionado); 

 Força geral (formas lúdicas, formas integradas com elementos técnicos, exercícios 

específicos: abdominais, dorsais, flexões); 

 Resistência aeróbia (jogo reduzido e condicionado; jogo dirigido e condicionado e jogo 

formal condicionado);e 

 Alongamentos / flexibilidade. 
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2.3.3.Aspectos técnico-tácticos 
	  

 Organização individual (como aquecimento, descompressão e recuperação); 

  Princípios específicos do jogo (consolidação); 

  Princípios fundamentais do jogo (consolidação); 

 Táctica 

o Sistema de jogo; 

o Métodos de jogo (ofensivos e defensivos); 

o Modelo de jogo (tarefas e funções); 

o Combinações tácticas (consolidação); 

o Esquemas tácticos (nos lançamentos, nos cantos, nas faltas, no inicio e reinicio de jogo 

e nos pontapés de baliza); 

o Marcações; 

o  Desmarcações (frontal directa e diagonal indirecta); 

o Compensações; 

o Dobras; 

o  Temporizações; 

o Circulações tácticas; 
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2.4.A aleatoriedade, imprevisibilidade e complexidade do jogo 

	  
O jogo de futebol proporciona variadíssimas acções e dentro destas acções existe uma 

grande variabilidade e aleatoriedade de possibilidades, sendo que estas podem divergir 

apenas com alteração de um único fator.(Garganta, 1997: 169):“A atividade de jogo é 

fértil em acções ou sequências imprevistas e aleatórias”.Estas diferenças podem derivar 

de uma simples alteração no resultado, de constrangimentos impostos pelas condições 

atmosféricas, expulsão de um jogador, adopção de uma postura por parte do adversário 

mais ou menos ofensiva. Sendo assim poderemos admitir tal como sugere Cunha& 

Silva (1999), que “um jogo se comporta como um sistema dinâmico não-linear, ou seja, 

um sistema cujo comportamento varia não-linearmente com o tempo, admitimos 

facilmente que o resultado depende da forma como se joga, como se vai jogando. Mas 

esta dependência, por sua vez, altera as regras do jogo, porque o contributo da 

incerteza, do acaso, se incompatibiliza crescentemente com qualquer regra”.	  

De forma a complementar e perceber a variabilidade e imprevisibilidade que acontece 

num jogo podemos recorrer à perspectiva de Elias e Dunning citado por Cunha & Silva 

(1999), onde enunciam que o jogo é uma ocorrência que acontece na afluência de 

diferentes polaridades. Evidenciam-se as seguintes: "a polaridade total entre duas 

equipas ou indivíduos; a polaridade entre ataque e defesa; a polaridade entre 

solidariedade e tensão entre duas equipas ou indivíduos”. 

Com o intuito de minimizar estas situações de caos e imprevisibilidade, devemos 

sempre que possível nos treinos recorrer ao jogo, delinear situações próximas da 

realidade e das que acontecem no jogo, simular exercícios, como indicam Garganta & 

Grehaine (1999) “ No Futebol diz-se, frequentemente, que conforme se quer jogar assim 

se deve treinar, o que sugere uma relação de interdependência e reciprocidade entre a 

preparação e a competição”. Esta situação proporciona vantagens tais como: o 
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aumento da motivação por parte dos jogadores na aprendizagem dos diferentes skills e 

desenvolvimento das suas capacidades e dimensões do futebol, contribuindo também 

para uma avaliação das possíveis limitações que os jogadores evidenciem. Recorrendo a 

uma afirmação de Garganta (1998), pode-se elucidar e melhor explicar o enunciado 

anteriormente.”O jogo deve estar presente em todas as fases de ensino/aprendizagem, 

pelo fato de ser, simultaneamente, o maior fator de motivação e o melhor indicador da 

evolução e das limitações que os praticantes vão revelando”. Neste seguimento 

podemos referir que como no futebol as decisões que deles emergem, por serem 

tomadas num contexto à partida não sendo previsíveis, permitem organizar uma equipa 

como um sistema adaptativo complexo, construtivo, aberto, dinâmico, moldável, e 

caótico (Santos, 2006). 

O Futebol é encarado como o JDC com maior imprevisibilidade e aleatoriedade, 

particularidades que derivam do envolvimento aberto, das dimensões do terreno de 

jogo, número elevado de jogadores e da duração do tempo de jogo (Costa; Garganta; 

Fonseca & Botelho, 2002). Nestas particularidades decorre as decisões dos jogadores 

assim como as suas escolhas, face a situações diversas e intermitentes, onde ocorrem no 

ambiente aleatório e imprevisível, sempre com variadíssimos constrangimentos e 

opções de escolha, onde o jogador e a sua equipa tentam e devem responder da forma 

mais assertiva, sempre tendo em conta os objectivos delineados nas diferentes fases 

(ataque e defesa) (Garganta, 1997). Tendo em conta um meio inconstante e incerto, o 

jogador dedica-se em extrair as constâncias e pontualidades no contíguo das 

informações disponíveis (Costa etal, 2002).   

Até este momento tenho-me debruçado sobre questões de imprevisibilidade e 

aleatoriedade, mas sobretudo nas que afectam a nossa equipa e como possivelmente 

poderemos diminui-las e estar preparados para estas adversidades sabendo que é 
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extremamente complexo este processo. Sendo estas de tal complexidade: Porque não 

aproveita-las e tentar destabilizar o nosso adversário? Porque não criar condições de 

caos e desconforto no nosso adversário? 

Criando condições para que estas aconteçam, possivelmente tornar-se-á mais fácil 

alcançarmos os nossos objectivos previamente definidos para o jogo e ou época e 

mesmo para a equipa. As seguintes afirmações explicam o que descrevi anteriormente: 

“As condições de funcionamento das equipas fazem com que no decurso de um jogo, 

cada equipa tente perturbar ou romper o estado de equilíbrio do adversário, 

procurando gerar desordem na sua organização, preservando uma certa ordem” 

(Garganta, 1997; Garganta e Gréhaigne, 1999).“A acção das equipas caracteriza-se 

pela sucessiva alternância de estados de ordem e desordem, estabilidade e 

instabilidade, uniformidade e variedade” (Garganta, 2001). 

Neste seguimento compreendemos e verificamos que a dimensão táctica é fundamental 

nesta situação. Maças e Brito (2004), referem que “ a dimensão táctica deve assumir a 

preocupação dominante no ensino do jogo, onde a capacidade de observação, análise e 

interpretação das situações de jogo e acima de tudo a capacidade de decisão, devem 

orientar os pressupostos fundamentais da aprendizagem do jogo” 

Alguns autores como (Morin 1990; Costa et al., 2002; Lopes 2005; Santos 2006; 

Oliveira 2010& Maciel 2011) referem que o jogo de futebol é um caos, caos este que é 

caracterizado por uma enorme desordem e instabilidade, mas é possível estabelecer 

alguma ordem dentro desta desordem e estabilidade. Stacey (1995), menciona que 

sistemas caóticos são sistemas complexos que se exprimem por um contíguo de agentes 

em interacção, que colaboram, com propósitos e comportamentos semelhantes 

organizados, agindo de forma a despontar uma determinada ordem e estabilidade num 

contexto caótico, de confusão e desestabilização ininterrupta. Em síntese, sistemas 
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caóticos e fractais inter-relacionam-se porque detêm como finalidade proporcionar e 

identificar alguma previsibilidade e ordem a fatos imprevistos e anárquicos, conforme 

acontece no jogo de Futebol (Oliveira, 2010). 

Partindo então do propósito que o jogo de futebol atesta um contíguo de normalidades 

comportamentais, no caos do jogo propriamente dito, e que essas pontualidades são 

fruto da assimilação dos princípios que descrevem uma distinta forma de jogar, o treino 

será o lugar para a sua estruturação, pois os exercícios de treino são a linguagem de 

“comunicação” com os jogadores (Soares, 2011). 

A principal preocupação do treinador deve passar pela criação de estratégias 

facilitadoras que permitam o desenvolvimento individual e coletivo do jogador e do 

jogo. De forma a reduzir a complexidade do jogo, adoptando estruturas/sistemas 

facilitadores (Oliveira, 2009). Este autor refere que a escolha da Estrutura/Sistema de 

jogo é fundamental para facilitar a compreensão do jogo dos jovens jogadores. Vai mais 

longe ainda ao indicar o Sistema de jogo 1-4-3-3 como o mais adequado para a 

formação. 

 

2.5.Etapas e Princípios a cumprir na planificação e execução do treino 

	  
No seguimento do enunciado anteriormente sobre o treino ser o locar ideal e propicio 

para o desenvolvimento da linguagem e comunicação entre jogadores e treinadores, 

torna-se importante indicar alguns princípios ater na planificação, gestão e execução do 

treino. Para que a aprendizagem seja produtiva temos de ter em atenção alguns fatores 

de eficácia no treino desportiva e neste caso particular nos jovens adolescentes. 

Enunciarei quatro aspetos que no entender de Mesquita (2005) são fundamentais para a 

manutenção de um clima propício à aprendizagem no treino. São eles: organização das 

situações logísticas de treino e competição; estabelecimento de regras e normas de 
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conduta; regulação e sancionamento de comportamentos incorretos; e supervisão e 

controlo da atividade no decorrer do treino. Recorrendo a uma afirmação de Mesquita 

(2005), p-29:“A gestão do treino relaciona-se com o estabelecimento de 

ordem/disciplina no treino.” 

 

2.5.1.O exercício de treino como um meio metodológico 

	  
Devemos entender o exercício de treino como um meio e não um fim, onde este meio 

promove a educação, melhoramento da saúde dos jogadores e sua preparação para a 

vida em geral nas suas diferentes vertentes	  (Castelo & Matos, 2009). Segundo Castelo & 

Matos (2009) a base do processo metodológico, deve possuir as seguintes dimensões: 

complexidade; especialização; continuidade no tempo, progressividade; 

individualização, obrigatoriedade e prescrição; hipoteticamente construído. 

 

2.6.Formação do jovem futebolista no Abambres Sport Clube 
	  

2.7.Futebol à medida da criança 
 

Existe algumas propostas para os níveis de ensino do futebol. Apresentarei as de Wein e 

de Pacheco. Se temos como objectivo estruturar o futebol e elevar o nível qualitativo 

dos nossos jogadores, não poderemos trabalhar ao acaso, incrementando os mesmos 

conteúdos e métodos em qualquer que seja o escalão desportivo (Pacheco, 2009). Do 

exposto depreende-se que os conteúdos a seleccionar e a abordar têm de ser específicos 

para o escalão desportivo em questão, e como tal temos de começar primeiro pelas 

bases e respeitar o desenvolvimento do indivíduo. Seguindo o exemplo de uma casa, 

primeiro começamos por construir os alicerces e assim sucessivamente. Como refere o 



25	   	  

	  

autor até alcançarmos o alto rendimento, os jovens devem ou deveriam passar por um 

processo de formação coerente, contínuo e gradual em que haja progressão na 

aprendizagem por diferentes etapas, com objectivos e estratégias assertivas e ajustadas 

às suas diversas fases de desenvolvimento. Citando Wein (2004a, p:24):”planificar a 

formação dos jovens futebolistas é como preparar uma viajem. É aconselhável ter um 

mapa (programa) à sua disposição para evitar perder-se e desperdiçar 

desnecessariamente temo e energia”. 

Para Pacheco (2009), devemos decompor o futebol (11x11), em pequemos jogos 

parciais como (3x3; 5x5; 7x7; 9x9;..), de forma a permitir uma enorme participação dos 

jogadores e que possam exercitar as diferentes componentes técnico-tácticas. 

Para ser mais elucidativo, podemos constatar através da figura seguinte qual o “jogo” 

que devemos recorrer tendo em conta a faixa etária. 

	  

Ilustração 3: Níveis de ensino do Futebol (Pacheco, 2009) 

 

Wein (2004a), propõe um modelo que inicia-se a partir dos 7 anos de idade e tem 5 

níveis distintos de formação: 

 1º Jogos de Habilidades e Capacidades Básicas – normalmente para crianças 

após os 7 anos de idade. 
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 2º Jogos para Mini Futebol (3x3 e 4x4) – normalmente para crianças com 8 

anos. 

 3º Jogos para Futebol 7 – normalmente para crianças a partir dos 10 anos. 

 4º Jogos para Futebol 8 - geralmente para acrianças a partir dos 12 anos. 

 5º Jogos para Futebol 11 – normalmente para crianças a partir dos 14 anos. 

Todos os 5 níveis detêm uma panóplia de unidades didácticas específicas e com 

distintas progressões preparatórias e competitivas. Desta forma, a transposição para o 

nível seguinte pressupõe um aumento gradual de dificuldade e complexidades dos 

estímulos cada vez mais reduzidos no plano técnico-táctico, e acompanhado por um 

aumento de velocidade de execução (Wein, 2004a; Wein, 2004b). 

Nesse caso não nos interesse abordar os primeiros 4 níveis, mas sim o último. Mas 

como o autor em questão caracteriza o primeiro separadamente e o restante engloba-os, 

terei de recorrer a esta caracterização. Para Wein (2004a) particularmente após o 

segundo nível de formação, dá-se ênfase e prevalece a aprendizagem por tentativas e 

erros, onde a dimensão cognitiva do jogador é fundamental assim como a forma e 

capacidade de adaptação ao ambiente. Contextualizando quanto maior a capacidade do 

jogador em resolver os problemas inerentes ao jogo e treino, maior será a sua evolução 

e velocidade de execução. Portanto, torna-se essencial aos treinadores reduzirem ao 

essencial as informações ou explicações sobre um determinado gesto técnico ou 

situação táctica a incrementar, permitindo assim aos jogadores resolverem as 

situações/problemas (Wein, 2004a). Desta forma quanto maior o amadurecimento da 

criança, maior o aumento das dificuldade e complexidade do futebol que pratica 

(Teixeira, 2009). 
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2.7.1. Fundamentos do modelo “Futebol à medida da criança” Jogos 

simplificados 

	  
Um dos pilares do modelo “Futebol à medida da criança” reside nos jogos 

simplificados. Estes servem para decompor situações complexas do jogo, de forma a 

tornar o processo de ensino-aprendizagem mais fácil de assimilação, porém devem 

manter-se todos os factores que intervêm no jogo de futebol (Teixeira, 2009). 

De forma a manter todos os factores que influenciam a jogo, deve possuir as seguintes 

características (Wein, 2004b): 

• Redução do número de jogadores; 

• Redução das dimensões do terreno de jogo; 

• Simplificação das regras, devem ser flexíveis e adaptáveis às circunstâncias do 

momento; 

• Redução das situações complexas do jogo formal (11x11); 

• Simplificação dos problemas inerentes ao jogo e que o jogador deve resolver; 

• Facilidade de observação do rendimento individual dos jogadores. 

Pacheco (2009), além destas características, acrescenta as seguintes: redução das 

dimensões da baliza; redução do peso e do tamanho da bola. 

Através destas características, constata-se que estão presentes, todosingredientes 

essenciais para a simulação de situações idênticas e reais ou muito similares às 

proporcionadas pelo jogo. Assim pode-se fazer o transfere do complexo para o menos 

complexo e posteriormente retornar ao mais complexo, associados a estas situação 

verifica-se o incitamento da criatividade e inteligência (Wein, 2004b). 

Contextualizando para o meu estágio, recorri ao longo da época a esta situação, onde 

decompus as situações reais de jogo em jogos simplificados e reduzidos, mantendo 
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sempre os constrangimentos essenciais para não perder as componentes essências do 

jogo e as especificas para aquele determinado exercício. Neste seguimento podemos 

verificar que os jogos condicionados são muito ricos na manutenção destas 

características. 

 

2.7.2. Fundamentos do modelo “Futebol à medida da criança” -

Inteligência de jogo 

	  
”. A inteligência e dimensão cognitiva são fundamentais para o desenvolvimento e 

evolução no futebol, ainda mais quando o autor destaca que esta dimensão deve ser 

interiorizada e percepcionada ainda antes de se saber jogar com os pés. Tal como refere 

Wein (2004 b, p-20):“Há que procurar que os nossos jovens aprendam a jogar com a 

sua cabeça antes de faze-lo com os pés. Como nos jogos simplificados incrementa-se a 

criatividade, autonomia e trabalha-se a dimensão cognitiva dos jogadores, facilmente se 

depreende que a inteligência do jogador é fundamental para o êxito (Wein, 1999; 

2004c). Porém uma das dificuldades que senti ao longo da época principalmente no 

inicio, foi a de recorrer a muita instrução, explicação e correcção, diminuindo assim a 

possibilidade do jogador decidir por tentativa e erro. Com o andar da época esta 

situação foi invertendo-se. A expressão utilizada por Wein (2004b) ilustra o enunciado 

por mim anteriormente. “Devido ao estilo autoritário estilo de ensino que a grande 

maioria dos formadores e treinadores empregam no seu trabalho com os jovens, o 

desenvolvimento da inteligência do jogador persiste ainda a um nível baixo”. 

Este modelo vem contrariar esta situação, onde defende que desde a iniciação, deve 

proceder-se ao desenvolvimento e incremente da tomada de decisão por parte dos 

jogadores dentro das suas capacidades perceptivas e intelectuais (Teixeira, 2009). 
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Tendo em conta que na instituição onde estou inserido não existe nenhum modelo 

especifico definido, decidi aplicar a de Wein. Na5ª etapa “Jogos para Futebol 11” – 

normalmente para crianças a partir dos 14 anos. Enquadra-se na faixa etária onde estou 

inserido e tendo em conta a minha crença para abordagem dos jogos desportivos 

colectivos e condições materiais e humanas, acho que esta é a mais adequada e 

apropriada. 

Salientar que como refere Wein (2004a) a criança tem uma série de necessidades vitais 

que devem ser asseguradas pela escola de futebol: segurança, novas experiências, 

reconhecimento pelo seu esforço, ter responsabilidades, jogar, socializar, mover-se, 

viver o presente, variar e ser compreendida pelos adultos. Desta forma tentámos ao 

longo de toda a época desportiva assegurar todas estas necessidades vitais. 

 

2.8.Importância do modelo de jogo para a identidade da equipa 

	  
Antes de mais começarei por descrever o que se entende por modelo de jogo. Segundo 

Oliveira (2003) “entendemos Modelo de jogo como uma ideia/conjectura de jogo 

constituída por princípios, sub-pincipios, sub princípios dos sub-principios…, 

representativos dos diferentes momentos/fases do jogo, que se articulam entre si, 

manifestando uma organização funcional própria, ou seja, uma identidade.” Portanto 

no modelo de jogo deve conter tudo o que se pretende implementar na equipa nas suas 

diferentes dimensões, de forma a criarmos uma identidade que identifique a equipa e 

que a equipa se identifique nela.  

No modelo de jogo devem estar bem patentes as ideias que se pretende implementar na 

equipa, desta forma torna-se pertinente descrever sucintamente em que consiste o 

modelo de jogo e qual a sua constituição. Através das seguintes afirmações poderemos 

compreender melhor o enunciado anteriormente. Mourinho (2002):“ Gosto que a minha 
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equipa seja uma equipa com posse de bola, que a faça circular, que tenha muito bom 

jogo posicional e que os jogadores saibam claramente como se posicionarem. Aliado a 

isso, defender bem e ter qualidade individual também são factores cruciais. Um bom 

posicionamento defensivo enquanto equipa, formando um bloco compacto que possa 

jogar com linhas muito juntas, é outro característico das minhas equipas “.“O mais 

importante numa equipa de futebol é ter um modelo de jogo, um conjunto de princípios 

que dêem organização à equipa. Por isso a minha atenção é para ai dirigida desde o 

primeiro dia” (Mourinho, 2006). 

Como se pode constatar pela visualização da ilustração 4 o modelo de jogo resulta da 

interacção de vários fatores. São eles a ideia de jogo do treinador, princípios de jogo, 

capacidades e características dos jogadores, organizações estruturais e organização 

funcional. 

 

	  

Ilustração 4: Modelo de Jogo (Oliveira, 2003) 

	  

 

 



31	   	  

	  

3.Trabalho Desenvolvido 

3.1.Descrição do trabalho desenvolvido 

Neste capítulo vou abordar e tentar descrever com maior claridade e especificidade qual 

o trabalho desenvolvido na instituição Abambres Sport Clube e qual o meu 

envolvimento no decorrer do mesmo. Julgo que faz sentido começar por descrever qual 

a minha função no escalão de Sub15A. Como se poderá observar no quadro seguinte a 

minha função era de treinador juntamente com o meu colega Pedro Pereira e tínhamos 3 

estímulos semanais de treino e um de competição ao sábado, na segunda fase chegamos 

a ter 4 estímulos semanais de treino, mais a competição, onde o quarto estímulo passava 

por um jogo particular com os Sub17. 

 

Equipa Treinadores Estímulos semanais 

Sub15 (A) Nicolau Carvalho Pedro Pereira 
3+Competição (1ºFase) 
4+Competição (2ªFase) 

Quadro 3: Treinadores e nº de estímulos semanais 

 

O horário semanal era o seguinte: 

Hora 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado 
18h30 às 

20h 
 Sub15-A 

Jogo treino 
2ª Fase 

Sub15-A Sub15-A 
Competição 

21H 
Reunião 
técnica 

    

Quadro 4: Horário Semanal 

	  

Para além do horário dos treinos e reuniões, era despendido outro tempo nas 

competições, na preparação dos treinos, nos relatórios dos jogos e análise da competição 

e dos jogadores em particular. Acrescentando a este dispêndio de tempo, tempo para a 

elaboração do planeamento anual. 
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No desporto de Alto Rendimento, a periodização é realizada com base nos momentos 

ou fases de competição, nos quais se pretende obter o rendimento mais elevado, no 

estrito respeito pelas leis biológicas/fisiológicas associadas ao exercício físico 

(Marques, 1993). Contextualizando para a formação o autor acrescenta que no desporto 

de crianças e jovens as competições são também importantes, sem que, contudo, isso 

signifique que a preparação seja orientada pela necessidade de nelas obter o melhor 

rendimento. Para o mapeamento do planeamento anual, tivemos em consideração os 

seguintes aspetos: 

• O planeamento elaborado para a nossa equipa foi também realizado numa lógica 

de ciclos, períodos, ainda que se tratasse de uma equipa deformação; 

• O planeamento foi realizado com base em algumas premissas iniciais, isto é, 

informação adquirida acerca da equipa e jogadores ao longo das épocas 

anteriores, participação competitiva e diagnóstico realizado durante os primeiros 

treinos e jogos; 

• No Período Pré-Competitivo os objectivos principais visavam a melhoria dos 

níveis condicionais, coordenativos e técnico-tacticos dos jogadores onde 

implementamos o nosso Modelo de Jogo; e 

• Nos períodos Competitivos os objectivos centraram-se na correcção de 

problemas detectados, fundamentalmente de natureza táctica, objectivando o 

desenvolvimento de princípios inerente ao modelo de jogo pretendido. 

O planeamento é um processo de auxílio à estrutura, direcção e concretização dos 

propósitos determinados, com base nos conhecimentos correntes sobre o treino 

desportivo, a modalidade em causa, os jogadores aludidos, possibilitando controlar e 

orientar todo o processo de treino, assim como os resultados desportivos (Freitas 1999, 

citado por Alves 2010). Mesquita (1997) sublinha que planear inclui projectar 
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previamente o que se ambiciona realizar, de forma e por quem. Este planeamento deu-se 

em quatro etapas. A fase de Análise de situação, a fase organização a fase da execução 

do processo e a fase de controlo/avaliação. Esta concepção vai de encontra a 

apresentado por Oliveira (2005). Não devemos descurar nenhuma fase, mas a fase de 

avaliação é de extrema importância. Pois é nesta fase que podemos controlar todo o 

processo, desde os objectivos pré-definidos aos alcançados, verificar o que realmente 

foi feito tendo em conta o pré-estabelecido. A avaliação compreende três momentos 

distintos que para além do carácter informativo, permitem classificar os jogadores. 

Inclui também a função de regulação no que diz respeito à actividade do treinador e 

jogadores, permitindo assim o controlo de todo o processo ensino/aprendizagem 

(Aranha, 2004). 

No inicio da época deve ser feita uma Avaliação diagnóstica, de carácter informativo, e 

tem como objectivo primordial avaliar o nível de prestação dos jogadores nos conteúdos 

abordados nos anos transatos. Os dados obtidos aquando da sua realização, conferem 

uma noção geral e individual do desempenho da turma/equipa, percepcionando 

dificuldades futuras na realização das actividades. Toda esta informação servirá para 

uma possível reestruturação dos conteúdos a leccionar bem como as estratégias a 

adoptar (Aranha, 2004). Contextualizando para a modalidade Futebol, é nesta fase que 

avaliamos os jogadores, de forma a poder fazer um planeamento ajustado e adequado às 

reais características dos jogadores. Durante o processo devemos realizar uma avaliação 

Intermédia. Avaliação esta, que tem a denominação de Avaliação Formativa e realiza-se 

ao longo de todo o processo de ensino/aprendizagem, com uma função 

formativa/avaliativa dos alunos e um papel de regulação do mesmo, ao nível de 

possíveis dificuldades e progressos no rendimento dos alunos. Desta forma, é possível 

controlar não só a actividade dos alunos, mas também, a do professor/treinador de modo 
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a possibilitar o reajustamento, quer das estratégias de ensino (ao ritmo de 

aprendizagem), quer dos próprios planos de aula (justificando as decisões e 

modificações realizadas) (Aranha, 2004), a competição é uma boa estratégia para 

avaliar esta fase intermédia, na medida em que os jogadores aplicam semanalmente o 

apreendido durante os estímulos semanais e desta forma podemos verificar quais os 

conteúdos a potencializar. Por último, surge a avaliação final, de caráter sumativa. Este 

momento de avaliação que se realizará no final do processo, permite ao 

professor/treinador verificar se realmente os objectivos inicialmente definidos foram, ou 

não, alcançados e verificar igualmente se houve aprendizagem ao nível da prestação 

motora dos alunos (Aranha, 2004). 

Na fase inicial da época, procedemos à avaliação diagnóstica dos jogadores, onde 

identificamos os pontos fortes e menos fortes tanto a nível individual como colectivos e 

reajustamos a nossa maneira de pensar e jogar idealizada para a equipa. Finde a 

concepção e reajustamento do planeamento, passamos à fase de elaboração do 

mesociclo, onde nesta etapa eu e o meu colega nos reuníamos e planificávamos os 

treinos/princípios e sub-principios a potenciar para o mês que se avizinhava, tendo em 

conta o pretendido e as lacunas identificadas no mês anterior. 

Todas as semanas antes do primeiro treino semanal, reuníamo-nos e delineávamos o 

Microciclo semanal. Nesta reunião definíamos quais os princípios deveriam ser 

preconizados nos estímulos semanais, tendo em conta os objetivos traçados e o 

adversário que culminaria no final da semana de forma avaliar o processo. No dia do 

treino discutíamos os exercícios a executar tendo em conta os princípios estabelecidos e 

definidos para a semana de trabalho, como tal chegávamos ates das 18h30 de forma a 

ultimar o treino e proceder à operacionalização. 



35	   	  

	  

No final da semana (ultimo estimulo semanal), os jogadores deslocavam-se para a porta 

da sala de reuniões e verificavam se estavam convocados, bem como assinavam o seu 

nome na folha de convocatória, caso fossem convocados salientar que por vezes 

falávamos com alguns jogadores de forma a explicar a sua exclusão ou inclusão na 

convocatória. Por fim após o jogo o treinador era responsável por elaborar um relatório 

do jogo, tanto a nível da sua equipa, como do adversário, este último se assim acha-se 

conveniente. 

As reuniões técnicas serviam para o debate da orgânica pretendida para a equipa, bem 

como discussão da época, todas as semanas apresentávamos e discutíamos aspetos 

relacionados com o jogo anterior, com o próximo, assim como outros assuntos de 

interesse e adequados ao momento (problemas de indisciplina; outros comportamentos 

desviantes). 

 

3.2.Grau de envolvimento dos trabalhos 

Um dos aspetos mais marcantes, foi o saber trabalhar em equipa. Como éramos dois 

treinadores, sentimos a necessidade de se adaptar às ideologias um do outro numa fase 

precoce da época, mas com o decorrer da época verificamos que funcionávamos como 

um puzzle, onde nos completávamos um ao outro no que diz respeito à maneira de 

pensar o futebol, convocatórias, onze e suplentes utilizados. Tudo era decidido em 

conjunto, desde as planificações do macro, meso e Microciclo. No treino como 

alternávamos a explicação e instrução dos exercícios consoante o planeado 

anteriormente, é normal que apenas um tinha a voz do comando, mas sempre que 

possível e oportuno, ambos emitiam feedback sempre no sentido construtivo e dos 

objectivos idealizados para a operacionalização doe exercício em questão. 
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Os períodos de Transição, que por inerência implicavam a interrupção da competição 

(jogos oficiais), foram orientados com vista a aprimorar aspectos e consolidar as ideias-

chave do modelo de jogo. 

4.Análise do processo 

A reflexão é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, para 

avaliar o processo, o treinador terá que analisar, registar e seleccionar diferentes 

elementos que interagem no processo de treino para poder:reflectir sobre a sua 

intervenção e comportamentos / desempenhos dos jogadores durante o treino e 

competição; Comparar, através de uma análise de resultados obtidos, o que foi 

alcançado com o que se pretendia; e referenciar critérios de avaliação aos diferentes 

tipos de objectivos pré-estabelecidos (Mesquita, 2005). 

Os momentos de reflexão estiveram presentes no fim de cada jogo, de cada fase e no 

final da época desportiva. Os relatórios do jogo visaram uma análise sobre o que a 

semana de treino acrescentou à equipa. Assim, o grande objectivo era compreender 

como a equipa se tinha comportado como um todo. Para tal centramo-nos nos 

momentos de jogo e na sua interacção, assim como em todas as situações de bola 

paradas. No final do relatório retirávamos ilações sobre aspectos positivos e negativos 

para a semana seguinte, também nos jogos avaliávamos os jogadores que sobressaíssem 

mais tanto pela negativa como pela positiva, de modo a incentivar-lhes ou corrigir 

determinados aspectos. Os relatórios das equipas adversárias consistiam em retirar 

alguma informação sobre a forma de jogar da equipa adversária, como por exemplo o 

seu sistema de jogo, o seu estilo de jogo e os jogadores mais importantes, esquemas 

tácticos e os diferentes momentos de jogo. 
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4.1 Análise do Processo de jogo: tempo de jogo e assiduidade 

Neste ponto pretendemos descrever de que forma foi feita a gestão do tempo de jogo, 

tendo em conta os objectivos preconizados e o tempo de assiduidade aos treinos. Pois 

como refere Wein, (2004a): Competir é, para cada um de nós, tão natural e vital como 

comer, dormir, jogar ou sentir-se amado. Sendo assim interessa-nos saber 

detalhadamente a utilização dos jogadores na competição. 

O quadro 5 permite-nos visualizar e comparar o tempo de jogo e de treino de cada 

jogador na primeira fase do campeonato. Como podemos constatar nem sempre o tempo 

de treino corresponde ao tempo de jogo. 

Citando as palavras de Wein (2004a) a competição deve servir para potenciar as 

capacidades e habilidades dos jogadores, onde estes colocam em prática o que 

apreenderam ao longo do processo de treino. Segundo o professor Jorge Araújo (sd) 

nem todos os jogadores podem jogar o mesmo tempo, existindo casos de jogadores que 

devido às suas qualidades merecem jogar mais tempo do que outros. Lorenzo & 

Sampaio (2005) mencionam que é importante conhecer o contexto do jogador bem 

como o seu desenvolvimento a longo prazo. Sendo assim existe jogadores que 

necessitam de mais tempo de treino para alcançarem determinados níveis mínimos 

exigidos para competirem a nível oficial, enquanto outros jogadores em menos tempo 

de treino dão-nos outras garantiam na competição. Porém é extremamente importante 

dar minutos de competição a todos os jogadores, mesmo que uns joguem mais do que 

outros, pois como refere Serpa (2003), Cruz (1997); Vasconcelos –Raposo (2005)   a 

diminuta utilização nos jogos  é um dos fatores principais para o abandono da prática 

desportiva, neste caso em particular do futebol. Embora existe um desequilíbrio no que 

diz respeito ao tempo de utilização nesta primeira fase, salienta-se que todos os 23 

jogadores foram utilizados onde o menos utilizado apresenta uma participação de jogo 
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aproximadamente de 17% de tempo de jogo. Tentamos sempre que possível impingir 

um sistema de rotatividade no plantel, como podemos verificar no quadro não existe 

nenhum jogador com 100% de tempo de jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Tempo de jogo e percentagem de assiduidade na primeira fase 

	  

O quadro 6 demonstra o tempo de jogo e de treino de cada jogador na fase final do 

campeonato. Verifica-se novamente que todos os jogadores participaram na competição, 

normalmente uns mais do que outros, onde o jogador PA que tinha sido o jogador 

menos utilizado na primeira fase, não foi o menos utilizado nesta fase final, 

demonstrando que alguns jogadores evoluem ao longo da época desportiva, outros 

estagnam e alguns regridem infelizmente. Nesta fase existiu alguns jogadores que 

apresentaram 100% de tempo de jogo (FC; JS; M), embora só o FC tenha 100% de 

tempo de treino, outro fato que merece reparo é a questão dos guarda-redes (3), onde 

Jogador Tempo de Jogo (%) Assiduidade (%) 
MG 51,25 94,52 
DP 29,19 78,08 
CN 23,21 97,26 
LM 46,42 93,15 
A 90,62 93,15 
M 66,69 67,12 
FA 31,96 46,57 
FT 84,46 98,63 
MC 21,96 79,45 
PA 17,94 93,15 
DC 53,03 95,89 
DR 29,91 84,93 
RV 28,30 80,82 
TP 76,51 93,15 
HV 33,41 93,15 
SC 46,60 97,26 
AD 72,14 83,56 
JS 91,33 95,89 

DM 68,66 97,26 
RT 56,07 93,15 
L 27,5 98,63	  
F 90,53 98,63	  
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todos jogaram na fase final tal como sucedeu na primeira fase, só demonstra que para 

além dos objectivos de resultados tivemos sempre em atenção todo o plantel e tentamos 

proporcionar o maior número de estímulos de competição possíveis. De forma a evitar 

descontentamento e abandono da competição. De todo o plantel apenas um desistiu da 

competição.	  

. 

Jogador Tempo de Jogo (%) Assiduidade (%) 
MG 34,76 100 
DP 52,61 90 
CN 17,38 80 
LM 4,76 100 
A 95,47 100 
M 100 75 
FA 22,66 90 
FT 87,38 100 
MC 36,42 90 
PA 13,80 90 
DC 62,38 100 
DR 22,61 90 
RV 25,71 65 
TP 54,28 100 
HV 24,04 100 
SC 49,28 100 
AD 100 75 
JS 100 90 

DM 32,85 100 
RT 60,71 100 
L 13,09 100 

FC 100 100 
Tabela 2: Tempo de Jogo e percentagem de assiduidade na Fase final 

	  

4.3.Análise do treino: conteúdos, exercícios e assiduidade	  

A análise do treino segundo Oliveira (2005) representa um aspeto primordial no 

controlo de todo o processo de ensino e aprendizagem com incidência no processo 

preconizado durante a fase de treino. 

 Sendo assim apresentarei seguidamente quais as formas e como procedi à analise do 

treino. Esta análise foi realizada ao nível dos conteúdos abordados, assiduidade, 
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exercícios preconizados. Através do quadro 7 pode-se visualizar a repartição utilizada 

nos diferentes conteúdos que foram preconizados ao longo da época desportiva para o 

escalão de Iniciados A (SUB 15A). Estes conteúdos foram divididos em momentos de 

jogo (macrotático), esquemas táticos, e organização individual ofensiva e defensiva bem 

como os princípios específicos da defesa e do ataque (microtático). De entre os 

conteúdos macrotaticos privilegiei essencialmente os princípios específicos do ataque e 

da defesa principalmente no primeiro trimestre, pois entendi que tendo em conta as 

lacunas dos jogadores estes deveriam ter maior ênfase e também porque estes 

desempenham um papel preponderante na aprendizagem e evolução do futebol. 

Dentro dos conteúdos macrotaticos a organização ofensiva foi a mais valorizada nos três 

trimestres (24,22%; 51,26% e 50,30%), embora no primeiro trimestre tenha tido um 

volume de treino mais próximo do momento da organização defensiva (19,54%), este 

fato deve-se à necessidade que existiu de incidir na organização defensiva na primeira 

fase da época, dando as noções dos princípios e sub princípios, bem como consolida-

los, que se pretendia implementar na equipa, achamos que antes de atacar a nossa 

equipa deveria saber primeiro defender, pois se não sofrêssemos golos, pelo menos não 

perderíamos o jogo. A partir do segundo trimestre privilegiamos principalmente a 

organização ofensiva, por vários motivos, o mais forte é a qualidade de posse de bola 

que pretendemos introduzir na nossa equipa, sendo a nossa equipa caracterizada por 

passe curto e constantes coberturas ofensivas, linhas de passe, desta forma fazia todo o 

sentido dar mais ênfase a este momento. 

Os momentos de transição defensiva e ofensiva também formam preconizados mas com 

menor relevância, destes dois o momento da transição ofensiva foi mais valorizado nos 

últimos dois trimestres, comparativamente com o da transição defensiva visto que os 

nossos jogadores estavam a apresentar algumas lacunas nesta momento e na fase final 
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as equipas serem mais equilibradas e consistentes, achamos que deveríamos tirar 

proveito do momento de recuperação de bola. Por sua vez o momento de transição 

defensiva foi mais valorizado no primeiro trimestre porque os jogadores tinham 

dificuldades em reagir à perda de bola, e nesta fase como os adversários era menos 

fortes, queríamos recuperar imediatamente a posse de bola e iniciar novamente o 

processo ofensivo. Como refere Wein (2004 a) é na competição que os jogadores 

colocam em prática as suas capacidades e nesta vêem uma forma de superar 

determinados obstáculos bem como desafios. Garganta & Grehaine (1999) “ No Futebol 

diz-se, frequentemente, que conforme se quer jogar assim se deve treinar, o que sugere 

uma relação de interdependência e reciprocidade entre a preparação a competição”.E 

como estes já dominam minimamente as habilidades básicas, faz todo o sentido dar 

mais tempo de treino a organização ofensiva, de forma a minimizar a aleatoriedade do 

jogo, trabalharmos a nossa ideia de jogo e prepara-los para a competição. 

SUB15 A / CONTEUDOS % 

 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

V.T.P V.T.R V.T.P V.T.R V.T.P V.T.R 

M
ic

ro
 tá

tic
o 

Organização individual 
ofensiva 

7,01 
 

6,80 2,22 2,18 1,70 1,64 

Organização individual 
defensiva 

 
1,82 

1,53 1 0,07 0,25 0,18 

Princípios específicos do 
ataque 

 
10,75 

11,09 2,11 2,15 1 1,06 

Princípios específicos da 
defesa 

10,75 
 

11,09 2,11 2,15 1 1,06 

M
ac

ro
tá

tic
o 

Organização ofensiva 23,55 24,22 50,20 51,26 48,30 50,30 

Organização defensiva 
 

20,57 
19,58 23,00 22,41 26,79 24,91 

Transição ofensiva 10,55 8,34 13,08 13,25 15,00 13,28 

Transição defensiva 10 11,16 5,30 5,78 7 6,61 
Esquemas tácticos 5 6,13 1 0,75 1 0,92 

VTP: volume de treino planeado 
VTR: volume de treino real 

Tabela 3: Percentagem do volume de treino planeados/realizados dos conteúdos trimestrais 
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O quadro 8 seguinte ilustra a percentagem de tempo despendida para os diferentes tipos 

de exercícios, e assiduidade. No que diz respeito ao nível dos exercícios, podemos 

observar uma grande preponderância de exercícios de formas fundamentais 

(aproximadamente 60% a 65%) nos primeiros dois trimestres e (75%) no último 

trimestre, onde os exercícios complementares representam a restante parte (cerca de 

40%; 35% e 25%) respectivamente. Desta forma demonstra-se a importância que foi 

dada ao jogo, ou formas jogadas ao longo do treino desportiva da referente época. 

Salientar ainda que existiram exercícios complementares com competente táctica, mas 

que foram realizados sem o GR e ou balizas por falta destes. Como já referimos 

anteriormente e pegando nas palavras de Wein (2004 a) e Pacheco (2009) através dos 

jogos condicionados podemos reduzir a complexidade do jogo, sem nunca perder os 

objectivos que pretendemos preconizar e alcançar, bem como a criatividade. Tal como 

referem Aranha (2004) & Mesquita (2005) devemos potenciar ao máximo o tempo de 

prática/aprendizagem, sendo assim através de um contexto mais reduzido e especifico 

conseguimos potencializar este tempo de prática bem como aumenta-lo, tudo com o 

intuito de proporcionar aos jogadores mais oportunidades para aprender. 

Relativamente à assiduidade, podemos visualizar através do quadro que esta foi sempre 

alta, onde nos primeiros dois semestres foi acima dos 85%, salientar que nesta falta de 

assiduidade estão contabilizadas as doenças e no último trimestre oi acima de 90%. Este 

aumento positivo pode-se justificado por no último trimestre ter se disputado a segunda 

fase, onde a competição aumenta de qualidade e pelo fato das condições atmosféricas 

serem mais agradáveis e propícias á prática da modalidade, fato que nos dois primeiros 

trimestres não se verifica por se tratar de uma região onde cai neve, muita chuva e o 

campo fica intragável assim, como algumas localidades inviabilizam a deslocação dos 

miúdos para os treinos. 
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SUB 15 / EXERCÍCIOS (%) 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
V.T.P V.T.R V.T.P V.T.R V.T.P V.T.R 

Fu
nd

am
en

ta
is

 
Forma I 5,28 4,30 5,40 5,17 8,21 8,06 
Forma II 7,47 8,49 8,25 7,73 7,61 7,65 

Forma III 50,88 51,02 47,29 49,50 59,50 60,63 

Complementares 36,37 36,24 39,06 37,55 24,70 23,66 
Assiduidade 86,29 85,01 91,11 

Tabela 4:percentagem do exercíciosplaneados/realizados e assiduidade trimestrais 
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5.Conclusão 

A elaboração deste relatório não foi tarefa fácil, tendo em conta o grau de exigência 

apresentado e proposto para a elaboração do próprio. Mas se este foi de difícil 

concepção, após a operacionalização da época desportiva, ficamos mais convictos de 

que para se alcançar o sucesso e os objectivos predeterminados no futebol, é de extrema 

importância uma adequada operacionalização da época desportiva. Operacionalização 

esta que engloba: os objectivos, metodologias, faixa etária em questão, contexto 

sociocultural, acrescentando o fato do treinador estar convicto da forma como quer que 

a equipa jogue e que metodologia de treino utilizar para alcançar a tal desejada forma de 

jogar. 

Efectuando uma análise aos objectivos alcançados face aos objectivos iniciais e às 

expectativas existentes, concluímos que a equipa evoluiu num sentido positivo, tanto a 

nível individual como colectivo. Um dos fatores que contribuiu para o culminar da 

época com os objectivos alcançados foi tal como indica Castelo (2004) a importância do 

estabelecimento de objectivos para a época desportiva prende-se com o facto e 

estabelecer compromissos entre todos os elementos constituintes da equipa. A 

conciliação dos objectivos pessoais dos jogadores com os da equipa é outro factor 

capital para o alcançar dos objectivos colectivos e propostos inicialmente. 

Um dos aspetos menos positivos prende-se com o fato de numa parte inicial da época 

ter retirado alguma criatividade aos jogadores, fator este que deve ser mudado no futuro, 

de forma a promover a criatividade dos jogadores. Criatividade que é basilar nas etapas 

de formação (Wein, 2004b). Estamos crentes de que os jogadores evoluíram em todos 

os níveis (técnico, táctico, psicológico e cognitivo). 

Relativamente aos objectivos traçados por mim e para mim especificamente (enquanto 

treinador), estes também foram alcançados, na forma que eu hoje sinto-me um treinador 
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mais metódico, consciente das necessidades básicas da planificação e operacionalização 

de uma época desportiva. Ao nível do treino aprendemos muito e melhorámos ao nível 

de instrução, diminuindo o tempo de instrução, aproveitando-o para aumentar o tempo 

de prática. No que diz respeito à correcção e feedback ao longo de todo o processo de 

treino e jogos fui sendo cada vez mais preciso e especifico, preterindo os feedback 

longos e desajustados e recorrendo aos curtos mas assertivos e eficazes e no decorrer da 

acção menos adequada, para esta lógica segui a linha de pensamento de (Mesquita, 

2005) nas tarefas do treinador na sessão de treino p: 39 (figura.5). Tal como sugere 

Aranha (2007; p:13) “o feedback é toda a reacção verbal e não verbal do professor à 

prestação motora dos alunos” existe vários tipo de feedback, debrucei-me 

essencialmente em interrogar os jogadores sobre o como fizeram e como o fizeram. 

Ainda segundo a linha de pensamento de Aranha (2007) recorri ao questionamento 

como método de ensino, onde questionava os jogadores sobre as suas tarefas e tomada 

de decisão em determinadas situações técnico-tácticos. 

Como sabemos que a competição é de extrema importância para o desenvolvimento dos 

jogadores em todas a suas componentes (Wein, 2004a), tentamos sempre que possível 

dar o máximo de tempo de jogo a todos os jogadores, respeitando sempre as suas 

características individuais tal como afirma o professor Jorge Araujo (s.d. p:2) ““Fair 

but not equal” afirmam acerca disto muito treinador norte americanos! Que significa 

não tratar todos por igual, ou dar a todos as mesmas oportunidades. Se, por exemplo 

no caso do treinador de uma equipa de desportos colectivos, nos preocupamos em 

demasia com uma distribuição equitativa do tempo de jogo entre todos os jogadores, 

não estamos a ser justos para com aqueles que justificam pela sua qualidade e 

experiência permanecerem mais tempo em campo”. 
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Neste aspecto torna-se capital uma boa gestão de todo o plantel e de uma forma geral foi 

uma gestão positiva, visto todos terem tempo de jogo e uma boa média de assiduidade 

aos treinos. O pensamento foi sempre o de alcançar os objectivos idealizados, 

recorrendo aos jogadores que melhor favorecem o grupo e menos egocêntricos se 

revelam. 

Quanto aos conhecimentos obtidos na licenciatura verifiquei que existiram disciplinas 

que nada acrescentaram para a minha formação multidisciplinar na ara do treino em 

particular o futebol, mas devido à complexidade do futebol e devidamente 

contextualizadas ajudam-nos a perceber determinados aspectos e reacções jogadores 

(Psicologia; Anatomo-fisiologia, Neurociências, Organização e Dinâmica de Grupos, 

Jogos Pré-Desportivos, Desporto para Crianças e Jovens). Porém existiram disciplinas 

que foram muito importantes para o enriquecimento e acrescento de bagagem específica 

nesta área tão complexa do treino desportivo (Estratégia e Táctica em Jogos Desportivos 

Colectivos; Análise das Competições, Expertise e Preparação Desportiva, Pedagogias e 

Didácticas; Metodologia Do Treino Desportivo, embora gostasse que esta fosse mais 

direccionada para o treino futebol). Em minha opinião a licenciatura e mesmo mestrado 

carecem de unidades curriculares na área da Nutrição Desportiva, bem como 

Traumatologia e Primeiros Socorros. 

Termino com uma retrospectiva da época desportiva, onde naturalmente existe aspectos 

que poderíamos ter reformulado e ocorrido de forma mais assertiva e diferente. Porém, 

o percurso de um treinador efectua-se tendo em conta as circunstâncias do momento, 

onde muitas vezes independente de todo o pré planeamento, a esmagaria das vezes 

obriga-nos a decidir no momento desta forma prematuramente, e só com a experiencia 

vamos diminuindo e eliminando aspectos menos positivos e consolidando os mais 

positivos. É fundamental ser reflexivos e críticos de forma a efectuar uma avaliação 
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rigorosa e assertiva do processo de trabalho e possamos evoluir enquanto profissionais 

na área do treino em particular e vida em geral. 
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