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“Coaching is taking a player where they can´t take themself” 

José Mourinho  
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Resumo 
 

 O presente relatório de estágio, pretende dar a conhecer todas as atividades 

desenvolvidas no estágio realizado na Dragon Force de Ermesinde. Teve a duração de uma 

época desportiva, onde desempenhei a função de treinador adjunto. No decorrer deste estágio 

tive de desempenhar as mais variadas funções nomeadamente, na participação do planeamento 

das sessões de treino, na montagem dos exercícios, no apontamento de tempos de cada 

exercício, na análise da equipa nos jogos do fim-de-semana quer fossem de competição ou 

amigáveis onde registava o tempo de cada jogador. 

 Ao longo do relatório, vou caraterizar contexto do local onde realizei o estágio, a equipa 

que acompanhei bem como o campeonato em que participamos na AF Porto. Estará exposto 

nos fundamentos metodológicos, uma revisão bibliográfica sobre o tema científico de nome Efeito 

da Idade Relativa, onde mais à frente será relacionado na quantificação e análise da competição. 

Ainda nos fundamentos metodológicos, poderemos encontrar toda a metodologia por nós usada, 

quer no contexto treino quer no contexto competição. A análise do processo está dividida em 

quantificação e análise do processo de treino, em quantificação e análise da competição e por 

fim na avaliação e evolução da equipa. Neste tópico serão expostos todos os registos tirados por 

mim, e serão relacionados entre eles com base nos fundamentos metodológicos. Será feito 

ainda, avaliação da equipa (estado inicial) da evolução da equipa (se foi positiva ou negativa) ao 

longo da época desportiva, bem como uma apreciação geral do trabalho por mim realizado 

durante o estágio. 

 

 

 

 

 

Palavras Chave: Funções; EIR; Metodologia; Treino; Evolução; 
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Abstract 
 

This stage report aims to present all the activities on stage held in Dragon Force 

Ermesinde. It lasted a sports season where I played the assistant coach role. During this stage I 

had to perform various functions in particular the participation of the planning of the training 

sessions, the assembly of the exercises, the appointment of times each year, the team's analysis 

on the end-of-week games whether they were of competition or friendly which recorded the time 

each player. 

Throughout the report, I will characterize local context in which I made the stage, the team 

followed and the league in which we participate in AF Porto. Will be exposed in the methodological 

foundations, a literature review on the name of scientific subject Effect of Relative Age, which 

later will be related in the quantification and analysis of the competition. Although the 

methodological foundations, we can find all the methodology used by us or under training or in 

competition context. The analysis process is divided into quantification and analysis of the training 

process in quantification and competition analysis and ultimately in the evaluation and 

development of the team. This topic will be exposed all the records taken by me, and are related 

to each other based on methodological foundations. Will be also assessed team (initial state) of 

the development team (if it was positive or negative) over the sports season, and a general 

appreciation of the work done by me during the stage. 
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1. Introdução 
 

Sendo o futebol cada vez mais preponderante na nossa sociedade quer a nível social, quer 

a nível cultural para além de contribuir positivamente no processo de formação e 

desenvolvimento de crianças e jovens “importa saber e conhecer o trabalho realizado nas idades 

mais baixas de formação, visto esta ser a base do futuro, na medida em que os primeiros contatos 

que são proporcionados às crianças e aos jovens que pretendem aprender e treinar futebol 

podem revelar-se decisivos para o sucesso e continuidade na atividade desportiva que elegeram” 

(Garganta, 2004).  

O presente estágio, realizou-se na Escola Dragon Force do Colégio de Ermesinde, na cidade 

de Ermesinde, sendo esta a segunda maior escola do universo Dragon Force. Teve a duração 

de uma época desportiva, tendo início no dia 5 de Setembro de 2015 e terminado no dia 30 de 

Julho de 2016. Esta é das únicas escolas que acaba no mês de Junho, sendo que as outras 

escolas só encerram a época desportiva no mês de Julho. Isto acontece devido à parceria que 

existe entre a Dragon Force e o Colégio de Ermesinde, estando a época desportiva e o período 

escolar relacionados no que concerne ao encerramento das escolas (Futebol e do Colégio). 

O desenvolvimento das minhas capacidades como um futuro treinador de futebol foram 

sempre o objetivo deste estágio. Durante a licenciatura, fui tendo contacto com as vastas áreas 

que envolvem o desporto, mas, apenas ter conhecimento teórico destas áreas não nos prepara 

para aquilo que enfrentamos quando vamos para o terreno. Estar no terreno, em contacto com 

os jogadores e lidar com todos os “problemas” que isso traz, só me fez crescer como profissional 

da área. Portanto, “há que integrar conhecimento estruturado e conhecimento experiencial para 

construir um percurso de desenvolvimento profissional” (Oliveira-Formosinho, 2002, p.146). 
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Tendo por base o objetivo geral deste estágio, consideramos os seguintes objetivos 

específicos: desenvolvimento de conhecimentos adquiridos do treino desportivo no futebol: 

adquirindo e desenvolvendo competências no processo do treino desportivo no que diz respeito 

à organização, controlo e desenvolvimento numa equipa de futebol. Desenvolvimento de 

capacidades de adaptação no discurso com crianças em que o intervalo de idades vai entre os 

3 e os 14 anos. Adquirir conhecimentos no que diz respeito à formação de jogadores, tendo em 

vista o seu desenvolvimento a longo prazo. Desenvolver competências ao nível da liderança 

numa equipa de futebol. Desenvolver a competência no que diz respeito à análise de jogo. Tudo 

isto, podia-se resumir num objetivo, munir-me de todo o conhecimento possível, para mais tarde 

ser eu a conduzir uma equipa de competição da melhor maneira como treinador principal. 

O presente relatório de estágio serve para resumir um ano de muitas experiências e 

conhecimento adquirido. Para compreender melhor, o que foi o meu ano de estágio, o relatório 

está organizado da seguinte forma: 

  

• Introdução: descrição geral do estágio e dos objetivos a que me propus;  

• Caraterização do Contexto de Intervenção: 

o Trabalho Desenvolvido: funções e tarefas; 

o Enquadramento da Atividade do Estágio; 

• Fundamentos Metodológicos:  

o revisão bibliográfica com base em artigos científicos sobre EIR – (Efeito da Idade 

Relativa); 

o Metodologia de Treino; 

o Metodologia de Competição (Modelo de Jogo); 

• Análise do Processo: 

o Quantificação Processo de Treino e da Competição; 

o Análise do Processo de Treino; 

o Avaliação e Análise da Equipa; 

• Conclusões: Análise aos objetivos propostos; Análise dos resultados obtidos; Apreciação 

global da formação ao longo do percurso académico. 
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2. Caraterização do Contexto de Intervenção 
 

2.1. Trabalho Desenvolvido: Funções e Tarefas 
 

Para se perceber melhor o trabalho desenvolvido durante a época, nada melhor que o meu 

horário, com o plano de atividades semanal.  

Tabela 2.1 - O meu horário e os diferentes escalões dos 4 aos 14 anos 

 

Como é possível verificar na Tabela 2.1, tenho 12 treinos semanais mais as atividades 

aos fins-de-semana (jogo da equipa de competição e/ou auxílio em taças temáticas organizadas 

pela DF). É importante referir que as minhas funções na equipa de competição e nas turmas, 

foram diferentes. Na equipa de competição, fui responsável porque ajudar no planeamento das 

sessões de treino em conjunto com o treinador principal, passar os treinos para as folhas de 

planos de treino, na montagem dos exercícios no campo, responsável pelos relatórios de jogo, 

responsável pelo registo de tempo de jogo de cada jogador (bem como quem marcava e quem 

fazia as assistências nos jogos). Nas turmas, também planeávamos o treino em conjunto, o 

treinador principal ajudava na montagem dos campos, fui o responsável por ir buscar os mais 

pequeninos (turmas de Iniciação), passar os planos de treino para o papel e entregar ao principal.  

  

Horário segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado 

09:00      Jogos de 
Competição 
/ Torneios 

DF 

10:00 

11:00      Iniciação C1 

12:00      Intermédio 
E2 

       

16:45  Expert B1  Expert B1   

18:00 Sub-10 F1 Iniciação B2 Sub-10 F1 Iniciação B2 Sub-10 F1  

19:15 DCAPI Iniciação C1 DCAPI    

20:30       
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2.2. Enquadramento da Atividade do Estágio 
 

2.2.1. Caraterização do Contexto 
 

O presente estágio, realizou-se na Escola Dragon Force do Colégio de Ermesinde, na 

cidade de Ermesinde, sendo esta a segunda maior escola do universo Dragon Force. Teve a 

duração de uma época desportiva, tendo início no dia 5 de Setembro de 2015 e terminado 

no dia 30 de Julho de 2016. Esta é das únicas escolas que acaba no mês de Junho, sendo 

que as outras escolas só encerram a época desportiva no mês de Julho. Isto acontece devido 

à parceria que existe entre a Dragon Force e o Colégio de Ermesinde, estando a época 

desportiva e o período escolar relacionados no que concerne ao encerramento das escolas 

(Futebol e do Colégio).  

Este estágio foi feito sob orientação do Professor Doutor Vítor Maçãs e, na Dragon Force 

de Ermesinde sob a orientação do Coordenador Técnico José Pinto. O estágio está inserido 

no 2º ano de Mestrado em Ciências do Desporto: Jogos Desportivos Coletivos com 

especialização em Futebol. O trabalho aqui exposto foi baseado na equipa de escolas A (sub-

10) da Dragon Force de Ermesinde, na função de treinador adjunto. 

As escolas Dragon Force que acolhem crianças do sexo masculino e feminino entre os 4 

aos 14 anos. Este, é o espaço ideal para que as crianças mais novas comecem a dar os 

primeiros toques na bola e para os mais velhos aprimorarem e consolidarem o seu jogo. 

Apesar de ser uma escola de futebol, há outras preocupações inerentes às escolas Dragon 

Force, que é a preocupação de formar cidadãos responsáveis e prepará-los para o que há 

para lá do futebol, apostando igualmente em áreas pedagógicas como a nutrição, a cidadania 

e ambiente e na aquisição de hábitos de saúde, cultura e lazer. Todas as escolas Dragon 

Force, têm quatro departamentos que auxiliam todos os jogadores que necessitem de ajuda, 

são eles: o departamento de psicologia, o departamento de nutrição, o departamento médico 

e o “Espaço Aberto” (sócio-educativa). 
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A equipa é constituída por 13 jogadores, dos quais um é Gr (Guarda-Redes), quatro são 

Def (Defesas), dois são pivôs e seis jogadores são Av (Avançados), sendo estas as suas 

posições preferidas, não invalidava poderem jogar noutra posição que o treinador achasse que 

poderiam ocupar. Todos os jogadores são nascidos no ano de 2006, tendo quatro deles nascido 

no 1º trimestre do ano, três nasceram no 2º trimestre, cinco no 3º trimestre e apenas um no último 

trimestre do ano.  

 A equipa participou na competição da Associação de Futebol do Porto, no Campeonato 

Distrital de Escolas. Durante o período em que o campeonato para, a equipa faz amigáveis com 

outras equipas da zona do mesmo escalão de forma a prepara a sua época desportiva.  

 

 

 

EQUIPA NOME POSIÇÃO DATA DE 
NASCIMENTO 

IDADE 
EM 

MESES 

IDADE 
EM ANOS 
E MESES 

PESO ALTURA TRIMESTRE 
DE 

NASCIMENTO 

SUB 10 
F1 

BS Def. 05/04/06 113 9 A 5 M 28 1,29 2º 

SUB 10 
F1 

CC Av. 27/09/06 108 9 A 0 M 31 1,27 3º 

SUB 10 
F1 

DV Gr 09/03/06 115 9 A 7 M 32 1,38 1º 

SUB 10 
F1 

EN Pivô 18/09/06 109 9 A 1 M  25 1,28 3º 

SUB 10 
F1 

FO Def. 14/10/06 108 9 A 0 M 32 1,40 4º 

SUB 10 
F1 

GV Def. 03/01/06 116 9 A 8 M  31 1,43 1º 

SUB 10 
F1 

GM Av. 07/06/06 111 9 A 3 M 29 1,31 2º 

SUB 10 
F1 

GC Av. 05/01/06 116 9 A 8 M 30 1,42 1º 

SUB 10 
F1 

GS Av. 30/06/06 111 9 A 3 M  28 1,36 2º 

SUB 10 
F1 

GG Av. 19/08/06 111 9 A 3 M 31 1,35 3º 

SUB 10 
F1 

JP Av. 25/08/06 109 9 A 1 M  30 1,34 3º 

SUB 10 
F1 

 RN Def. 28/02/06 115 9 A 7 M 39 1,51 1º 

SUB 10 
F1 

TA Pivô 30/09/06 109 9 A 1 M 26 1,31 3º 

Tabela 2.2 - Caraterização dos sub-10 F1 
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Para esta época desportiva 2015/2016 a AF Porto mudou o Quadro Competitivo de 

Futebol de 7 – Sub-10, ficando disposto da seguinte forma:  
 

- A 1ª Fase será disputada a UMA volta, por pontos, e destina-se a ordenar a classificação dentro 

de cada série.  

 

- A 2ª Fase será dividida em duas divisões:  

 

Divisão de Elite – Composta por 36 equipas, classificadas entre o 1º e 4º lugar da I fase, 

divididas em três séries, que disputam a duas voltas, por pontos o 1º lugar e ainda o melhor 2º 

classificado das três séries, que transitam para as meias-finais do Apuramento de Campeão do 

Campeonato Distrital de Escolas.  

 

Divisão de Honra – Composto por trinta e seis equipas, classificadas entre o 5º e 8º lugar da I 

Fase, divididas em três séries, que disputam a duas voltas, por pontos o 1º lugar e ainda o melhor 

2º classificado das três séries, que transitam para as meias finais do Campeonato da Divisão de 

Honra.  

 

1ª Divisão – Composto pelas restantes equipas classificadas a partir do 9º lugar da I fase, 

divididas em três séries, que disputam a duas voltas, por pontos o 1º lugar e melhor 2º 

classificado das três séries que transitam para as meias finais do Campeonato da 1ª Divisão de 

Honra.  

 

- A 3ª Fase das três competições será disputada em duas eliminatórias (1/2 Final e Final), 

disputadas em campo neutro indicado pela AF Porto. 
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3. Fundamentos Metodológicos 
 

3.1. O Efeito da Idade Relativa (EIR) 
 

As crianças e jovens demonstram níveis distintos de desenvolvimento físico e mental 

(Barnsley et al., 1992). A identificação de talento e o desenvolvimento no futebol é muitas vezes 

baseado na diferença da relação maturacional entre os jovens atletas. No entanto, não existe 

informação disponível acerca da percentagem de sucesso dos jovens mais desenvolvidos 

maturacionalmente que atingiram o sucesso no futebol (Ostojic et al., 2014). 

 Baker e Horton (2004) sugerem que a qualidade e a quantidade de prática são 

mecanismos básicos que explicam a habilidade ou a performance. Destacam ainda que a 

capacidade de se envolver na prática é influenciada por um número de mecanismos secundários. 

Tais mecanismos podem ser encontrados num desenvolvimento individual, que pode promover 

ou limitar as oportunidades de melhorar a habilidade e a performance (Baker et al., 2003; Côté 

et al., 2003). Estes mecanismos secundários podem determinar que tipo de atividades são 

acessíveis e como resultado, medir a quantidade de tempo e a oportunidade disponível para a 

participação, prática e performance. Um fenómeno identificado como capaz de influenciar a 

oportunidade de praticar e indiretamente influenciar a performance, tem o nome de Efeito de 

Idade Relativa (RAE; Grondim et al., 1984; Barnsley et al., 1985). O EIR foi observado pela 

primeira vez na educação, com os investigadores a encontrarem indicadores de que as crianças 

nascidas nos primeiros meses do ano tinham melhor aproveitamento que os seus colegas 

nascidos nos restantes meses do ano (Bell & Daniels, 1990; Davis et al., 1980; Jinks, 

1964;Maddux et al., 1981; Sharp, 1995; Thompson, 1971). 

No desporto, o EIR foi inicialmente identificado por Grondin et al. (1984). Eles 

descobriram que há uma maior frequência de jogadores profissionais de hóquei que nasceram 

no início do ano. Barnsley et al. (1985) também relataram uma maior predominância nos 

jogadores de hóquei nascidos nos primeiros meses do ano (Janeiro, Fevereiro e Março, primeiro 

quartil do ano) que foram selecionados para representar equipas nas ligas distritais e nacionais. 

Assimetrias similares na data de nascimento e a representação desportiva também foram 

identificadas no beisebol sénior (Thompson et al., 1991), no cricket (Edwards, 1994), no futebol 

(Dudink, 1994; Verhulst, 1992), no hóquei de formação (Barnsley & Thompson, 1988), no futebol 

(Glamser & Vincent, 2004; Helsen et al., 1998), na natação Baxter-Jones, 1995), e no ténis 

(Dudink, 1994). 
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 Durante as duas últimas décadas, o efeito da idade relativa tem recebido muita atenção 

por parte dos investigadores da área de ciências do desporto (Cobley, Baker, Wattie, & Mckenna, 

2009; Musch & Grondin, 2001). Entre os atletas de elite este efeito é ilustrado por uma sobre 

representação dos jogadores nascidos durante os primeiros dois quartos de um ano competitivo, 

e uma sub-representação de jogadores nascidos nos últimos dois quartos de um ano competitivo 

(Delorme, Boiché & Raspaud, 2010). 

Desde cedo, que as crianças são divididas de acordo com o seu ano de nascimento, 

quando vão para a escola e quando começam a prática desportiva, são colocados num escalão 

de acordo com a sua idade cronológica. O objetivo deste procedimento é o de promover uma 

aprendizagem homogénea entre as crianças nascidas num determinado ano. Mas tal não 

acontece, pois existem diferenças cognitivas, físicas e emocionais que ocorrem entre os mais 

novos e os mais velhos da mesma faixa etária (Musch & Grondin, 2001). Mas tal sistema pode 

criar importantes diferenças na idade relativa: por exemplo duas crianças que competem na 

mesma categoria podem ter 23 meses de diferença se eles não nasceram no mesmo ano, 

enquanto uma criança que nasça no mesmo ano pode ir até aos 11 meses de diferença. 

Consequentemente, uma criança que nasça nos primeiros 6 meses do ano competitivo é mais 

facilmente identificada como “talentosa” ou como “jovem promessa” do que os seus colegas de 

equipa que nasceram nos meses posteriores (Helsen, Van Winckel, & Williams, 2005).  

A sua vantagem inicial, na idade relativa é acompanhada por um maior avanço físico 

(Delorme & Raspaud, 2009) e cognitivo (Bisanz, Morrisson, & Dunn, 1995). Devido 

principalmente, aos seus atributos físicos mais desenvolvidos (como por exemplo, altura, peso 

ou a força), as crianças e adolescentes tiram benefícios, pois são recrutados para instalações de 

alto níveis. Quando dão este passo, eles tiram vantagens do treino de elite a que são expostos 

com técnicos qualificados (Delorme, Boiché & Raspaud, 2010). Com acesso, as competições de 

topo podem dar o salto necessário para a sua futura carreira desportiva (Ward & Williams, 2003; 

Williams, 2000). 
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3.1.1. O Efeito da Idade Relativa no Futebol de Formação 
 

A categorização dos jovens jogadores de futebol é a mesma que utilizam no sistema 

educacional, ou seja, são divididos de acordo com a sua idade cronológica. Tal categorização 

tem o objetivo de dar uma aprendizagem apropriada e igual entre os jovens praticantes. Para 

servir os propósitos da categorização, muitos países adotaram o sistema da FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association), que usa o ano de nascimento como critério de seleção, 

definindo o dia 1 de janeiro como a data-limite. 

 No entanto, esta regra é demasiado simplista para os escalões de formação, uma vez 

que existe uma variação significativa em vários fatores, tais como aspetos emocionais (Musch & 

Grondin, 2001), motivação (Shearer, 1967) e experiência (Ward & Williams, 2003; Ward, Hodges, 

Williams, & Starks, 2004) entre os jogadores mais jovens nascidos no final do ano e jogadores 

mais velhos nascidos no início do ano. 

 Consequentemente, jogadores que nasceram no primeiro trimestre, tiram vantagem por 

serem cronologicamente mais velhos tendo uma maior probabilidade de serem escolhidos do 

que aqueles que pertencem ao mesmo ano só que nasceram no último trimestre do ano (Deprez 

et al. 2012). Como consequência, vemos uma sobre representação de jogadores nascidos no 

primeiro trimestre do ano nos clubes profissionais (Helsen, Van Winckel, Williams, 2005; Hirose, 

2009; Mujika, Vaeyens, Matthys, Santisteban, Goiriena, Philippaerts, 2009; Vaeyens, Malina, 

Philippaerts, 2005).  

Jovens atletas que são mais avançados em termos maturacionais, têm um desempenho 

melhor na força, na velocidade, na força e resistência quando comparados com jogadores menos 

desenvolvidos maturacionalmente (Figueiredo, Gonçalves, Coelho e Silva, Malina, 2009;Malina, 

Ribeiro, Aroso, Cumming, 2007); Vaeyens, Malina, Janssens, Van Renterghem, Bourgois, 

Vrijens, Philippaerts, 2006). 

 Sherar et al. reportaram que normalmente escolhem-se os mais altos, os mais pesados 

e os jogadores de hóquei que têm um maior desenvolvimento maturacional, ou seja, aqueles que 

nascem nos primeiros meses do ano. Em contraste, Hirose (2007) e Deprez et al. (2012) 

revelaram não haver diferenças na altura e na massa corporal entre os jogadores dos quatro 

trimestres no futebol de elite japonês, entre idades 9-15 e no futebol de elite belga entre as idades 

9-17. 
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 Carling et al. mostraram tendências similares no futebol de elite francês, ou seja, que os 

jogadores relativamente mais velhos não estão sempre ligados a vantagens físicas e 

psicológicas. Segers, et al. reportaram não existir diferenças na resistência entre os que estão 

mais desenvolvidos e menos desenvolvidos maturacionalmente quando ajustaram para a massa 

corporal magra. Coletivamente, estes estudos mostram que a maturidade biológica pode 

influenciar a seleção de jovens atletas. De fato, a combinação do aumento da maturidade 

biológica e de uma idade mais avançada, e a sua relação com o desempenho físico parece 

proporcionar jovens atletas com uma vantagem significativa. 

É agora aceite que o efeito da idade relativa representa uma preferência de seleção numa 

idade mais nova (Baxter-Jones, 1995; Diamond, 1983).  

 Em primeiro lugar, o sucesso no desporto é geralmente acompanhado por um feedback 

positivo dos pais, dos colegas, e dos treinadores que conduz a um aumento de motivação e de 

autoconfiança e, por sua vez, um maior esforço e um melhor desempenho do atleta. Em segundo 

lugar, medidas adicionais para os atletas selecionados, tais como treinos extra com treinadores 

de elite, fornecem uma vantagem de desempenho que podem fazer os atletas elegíveis para 

ainda mais apoio (Augste & Lames, 2011). 

 O hábito de selecionar atletas maturacionalmente mais desenvolvidos para equipas é 

inconsistente com os princípios modernos da procura de talentos e o desenvolvimento de 

programas. (Martin, Nicolaus, Ostrowski, & Rost, 1999).  

 Os treinadores deviam identificar jovens atletas com potencial para serem jogadores de 

elite quando forem adultos. Não há justificação para a seleção de jogadores através do efeito da 

idade relativa (Augste & Lames, 2011). Os mesmos autores salientam ainda que a razão para 

este tipo de seleção, é o de obter resultados de imediato e não o de desenvolver o jogador a 

longo prazo. Enquanto os treinadores de formação, forem julgados de acordo com os resultados 

que obtêm, vão continuar a selecionar os jogadores mais desenvolvidos que representem uma 

vantagem na performance. 
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3.1.2. Modelo dinâmico do Comportamento do Efeito da Idade Relativa 
 

A maturidade física é confundida frequentemente com a habilidade, e como resultado 

uma criança grande é vista como mais hábil e, assim, obtém mais tempo de jogo. Pelo facto de 

terem mais tempo de prática, estas crianças relativamente mais velhas, também evoluem mais 

rápido. Quanto mais eles melhoram, mais eles sobressaem, quanto mais sobressaem mais 

tempo de jogo tem, quanto mais tempo de jogo mais rápido evoluem. O impacto final é que ao 

mesmo tempo que estes evoluem, aumentam o “fosso” com as crianças mais jovens da mesma 

faixa etária. 

 A última ideia apresentada pelos investigadores é que a maturidade física não é a única 

causa deste efeito, e que os pais, treinadores e as crianças desempenham um papel importante. 

Eles sugerem três modelos que poderiam ser adaptados ao desporto. São eles, o Mathew Effect, 

o Pygmalion Effect; e o Galatea Effect. 

Mathew Effect 

 Este efeito diz-nos, que aqueles que começam com uma vantagem se vão manter com 

essa vantagem e até melhorar ao longo do tempo. Uma maneira de obter esta vantagem é a de 

se inscreverem mais cedo numa determinada prática desportiva, ou o que acontece com a 

prática, quando alguém da mesma faixa etária se inscreve mais tarde. Uma pesquisa na França 

e no Canadá mostrou-nos uma sobre representação dos atletas mais velhos relativamente aos 

mais novos. Os pais das crianças mais jovens podem reconhecer possíveis desvantagens para 

as crianças e decidir não as inscrever num determinado desporto, por uns anos. 

 A inscrição tardia das crianças relativamente mais jovens permite que as outras crianças 

se possam desenvolver, criando assim vantagens no início das suas carreiras. Isto é o inicio do 

Mathew Effect, com os treinadores a terem mais onde “investir” aumentando assim a sua 

vantagem ao longo do tempo. 
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The Pygmalion Effect 

 

 Este termo foi originalmente usado pelo psicólogo Robert Rosenthal, na sequência de um 

trabalho de investigação com professores na Califórnia em 1965. Os estudantes realizaram um 

teste onde identificavam as crianças “sobredotadas” e de certeza que essas crianças até ao final 

do ano tinham melhorado as suas notas em relação às dos seus colegas de turma. Mas é aqui 

que está o truque, o teste que eles fizeram não servia para identificar as crianças “sobredotadas”. 

As crianças apenas foram escolhidas de forma aleatória, mas eles não eram “sobredotados” 

exceto na mente dos professores que disseram resultados falsos. Posteriormente, um tratamento 

preferencial inconsciente levou os alunos “sobredotados” a superar os outros estudantes. 

 

 Os autores argumentam que uma coisa semelhante poderia acontecer com o treinador. 

Mais fisicamente, as crianças que demonstram ter níveis maturacionais mais avançados, são 

facilmente avaliados como “sobredotados”, o que resulta em receberem mais atenção que os 

restantes jogadores e, portanto, tem um maior desenvolvimento. De facto, a pesquisa mostrou 

que os treinadores se comportam de forma diferente entre a alta expetativa e a baixa expetativa 

dos atletas. Os atletas com altas expetativas recebem mais feedback, elogios e instrução, 

enquanto os atletas de baixa expetativa recebem mais instruções gerais. 

 

 The Galatea Effect 

 O Galatea Effect mostra-nos como um individuo responde ao Pygmalion Effect. Mostra-

nos que quando estabelecemos expetativas num individuo, essa pessoa age de acordo com as 

expetativas. Simplificando, se uma pessoa pensa que eles vão ter sucesso, então eles são mais 

propensos a ter sucesso. 

 Numa experiência em 1990, dois investigadores aleatoriamente dividiram 556 candidatos 

em dois grupos. No grupo um, os resultados dos testes foram deliberadamente aumentados para 

dar aos indivíduos uma maior sensação de acreditar nas suas capacidades. Os membros deste 

grupo experimental começaram a voluntariar-se mais frequentemente. Os investigadores 

acreditavam que foi por terem aumentado as suas expetativas de sucesso. Uma pesquisa na 
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educação mostrou-nos que quando os professores confiam e acreditam nos seus alunos, as suas 

expetativas e as suas performances aumentam. 

 Se colocarmos isto tudo junto, teremos uma interessante perspetiva do Efeito da Idade 

Relativa. Se os pais matricularem os seus filhos mais cedo, isto dar-lhes-á uma vantagem sobre 

os seus colegas. Os treinadores vêm os jogadores mais desenvolvidos fisicamente como sendo 

melhores e investem mais tempo e esforço neles. As crianças respondem às expetativas dos 

treinadores (aumentam a atenção) e melhoram mais rápido. 

 Muitos autores e políticos sugeriram soluções para corrigir o EIR no hóquei. Uma opinião 

muito comumente, depende da utilização dos chamados “cut-offs” rotativos em que as crianças 

nascidas em Janeiro, Abril, Julho e Outubro se transformam como mais velhos no seu escalão 

em diferentes níveis dos escalões do hóquei (Musch & Grondin, 2001). Hurley, Lior, and Tracze 

(2001) propuseram um ciclo de oito anos em que as equipas são formadas, de modo a que cada 

criança passe mais tempo com jogadores mais velhos, mais novos e da idade deles. 

 Um modelo semelhante, mas mais simples seria em alternar entre as datas de 

nascimento cut-offs, para apenas as ligas com os jogadores mais jovens (se os nascimentos em 

Janeiro são favorecidos num determinado ano, então os nascimentos em Julho serão favorecidos 

no ano a seguir). Isto ainda não é equitativo para cada individuo, mas seria uma forma de atenuar 

o EIR. Uma terceira solução, consiste em tentar contrariar o ciclo de feedback positivo, 

fornecendo apoio adicional para os jogadores, com menor qualidade (predominantemente mais 

jovens) durante os primeiros anos de hóquei (Pierson, Addona e Yates, 2014). Esta solução é 

notoriamente similar à abordagem que adotaram no futebol (Helsen et al., 2012). 

 Num alto nível, a estrutura do modelo é a única capaz de reforçar o ciclo do feedback e 

diminuir o EIR nos escalões de formação (Barsnley, Thompson, & Legault, 1992; Gladwell, 2008). 

Indivíduos entram em equipas de formação, com a distribuição dos nascimentos iguais às da 

população em geral.  
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Enquanto as primeiras diferenças de habilidade vêm do tamanho e do peso, o efeito dos 

compostos ao longo do tempo como jogadores com mais habilidade têm acesso a treino 

adicional, jogam por equipas superiores e recebem mais encorajamento dos treinadores, levando 

assim a uma maior experiencia relativa e maior habilidade. Como estes têm uma vantagem 

inicial, há uma maior fração de jogadores a desistir do desporto, criando uma distribuição 

assimétrica entre os meses de nascimento dos jogadores profissionais (Helsen, Van Winckel, & 

Williams, 2005; Musch & Grondin, 2001). 

A existência do EIR indica uma distribuição heterogénea. Fundamentalmente, as 

distribuições heterogéneas são aceitáveis no desporto, mas acreditamos que esta distribuição 

deveria ser baseada na habilidade, no talento e no potencial, em vez de ser baseada no mês de 

nascimento, no tamanho e no seu desenvolvimento maturacional (Hancock, Adler & Côté, 2013). 

Os mesmos autores dizem ainda que, não contestam que o tamanho físico, o nível maturacional 

e a capacidade cognitiva não têm impacto no EIR, simplesmente acreditam que os agentes 

sociais têm uma influência ainda mais forte.  

 

 

Figura 3.1 - Ciclo do Feedback Positivo atrás do Modelo Comportamental 
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 Muitas vezes, pensamos em maturidade física em termos de tamanho e massa. No 

entanto, as mudanças na força muscular nem sempre são em paralelo com as mudanças na 

massa muscular. Outros fatores, como o treino de força, hormonas, a mielinização das fibras 

nervosas, a melhoria da coordenação muscular e a melhoria da ativação motora, influência a 

força muscular (Malina et al., 2005). Assim uma criança com menos massa muscular, mas que 

fez treino de força, resultando numa maior coordenação e ativação muscular, pode ser mais forte, 

do que alguém com mais massa muscular (Hancock, Adler & Côté, 2013). 

 Porém, parece que os agentes sociais, às vezes interpretam a maturidade física como 

talento (Sherar et al., 2007; Till et al., 2011).Esta falsa crença levou a que fosse criada um modelo 

de agente social para explicar o EIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo permite aos pais, aos treinadores e aos atletas, ver o impacto positivo ou 

negativo do EIR. O modelo centra-se sobre o impacto negativo que estes agentes têm. À volta 

do perímetro deste modelo está a influência inicial que os pais exercem no EIR através do 

Figura 3.2- Modelo teórico dos agentes sociais que influenciam o EIR 
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Mathew Effect. Como os pais continuam a matricular as crianças mais velhas no desporto com 

mais frequência do que as mais novas, EIR aumenta. Além disso, devido ao Mathew Effect, os 

pais estão a fornecer jogadores relativamente mais velhos aos treinadores. 

3.1.3. O Efeito do Local de Nascimento 

 

Há estudos que sugerem que, não só o mês em que se nasce pode influenciar a nossa 

capacidade de aprendizagem, como o lugar onde nascemos também poderá ter um contributo 

para o futuro de um jovem atleta (Côté, et al., 2006; Mujika, et al., 2007; Baker, 2007; Macdonald, 

et al, 2009). 

 As circunstâncias ambientais parecem ser bastante importantes para o desenvolvimento 

de atletas, as cidades pequenas e vilas aparecem como o sítio ideal em termos ambientais, mais 

favoráveis ao desenvolvimento de talentos do que as grandes cidades (Baker, 2007; Macdonald, 

et al, 2009). 

 O facto de o ambiente ser mais natural, mais espaçoso e mais seguro, potencia também 

em idades prematuras mais horas de prática e de envolvimento da criança com uma modalidade 

desportiva, característica que tem estado associada aos percursos dos jogadores de excelência 

(Côté et al., 2006). O facto de cada vez mais, não existirem espaços direcionados para a prática 

desportiva nas grandes cidades leva a que não haja um desenvolvimento quer da técnica quer 

do reportório motor dos jovens praticantes como há nas pequenas cidades e vilas. 

 Nos grandes centros urbanos, uma criança não tem habitualmente o fácil acesso a 

instalações para jogar ou praticar Futebol, estando obrigado a pertencer a uma equipa para que 

possa utilizar as infraestruturas do clube (Curtis & Birch, 1987 cit. Macdonald, 2009). 

 Numa investigação acerca do tamanho do local de nascimento no basebol, basquetebol, 

ice-hóquei e no golfe profissional Côté et al. descobriram que o tamanho ótimo para o 

desenvolvimento do atleta seria numa cidade entre 1000 a 500.000 pessoas.  

 Enquanto os mecanismos deste “efeito do local de nascimento” não forem conhecidos é 

provável que uma variedade de fatores desempenhe um papel. Por exemplo, os adolescentes 

de uma comunidade pequena recebem mais apoio social, têm níveis mais altos de auto-eficácia, 

e menos experiencia em conflitos (Davids & Baker, 2007).  
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 Esta problemática do “local de nascimento” prende-se com a prática que lhe pode estar 

ou não estar inerente. No caso do futebol, víamos muitas vezes nas cidades mais pequenas e 

em vilas, as crianças do bairro a juntarem-se e a jogar o dito “futebol de rua” sem intervenções e 

orientações de qualquer tipo. Faziam-se as equipas de forma a ficarem equilibradas, não há 

relacionamentos com idades, alturas, peso, força, apenas pelo nível de habilidade que cada um 

tem. E esta prática sem regras que ajuda a desenvolver um atleta, porque toda esta liberdade 

que tem no futebol de rua, nunca a vai ter no clube onde jogar, pois aí já haverá regras. 

 Baker, Cõté & Abernethy (2003) estabelecem que o jogo deliberado e a exposição a 

várias experiências desportivas durante a infância favorecem o desenvolvimento global da 

criança, tornando-a mais predisposta para a aprendizagem das habilidades específicas de um 

determinado desporto. 

 Por outro lado, as características das pequenas cidades promovem um envolvimento e 

um acompanhamento mais próximo dos treinadores, dos pais e da escola. Quando tal se verifica, 

os jovens atletas tendem a desenvolver uma forte motivação intrínseca e um elevado auto-

conceito que potencia investimento e o vínculo que as crianças estabelecem com a modalidade 

desportiva (Macdonald et al., 2009; Côté et al., 2006). As grandes cidades, também oferecem 

este tipo de acompanhamento/atividades desportivas bem como outras de lazer, mas estudos 

realizados demonstram que os adolescentes manifestam um baixo grau de satisfação com este 

tipo de atividades, quando comparados com os adolescentes de cidades e vilas mais pequenas 

(Gordon & Caltabiano, 1996 cit Côté et al., 2006). 
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3.2. Metodologia do Processo de Treino 
 

Segundo Castelo (2014), todos os métodos de treino configuram um maior ou menor leque 

de possibilidades de resolução por parte dos jogadores e da equipa, inibindo ou amplificando 

partes de um todo que se pretende desenvolver e aperfeiçoar, sendo que somente algumas 

decisões/ações que emergem dos diferentes contextos situacionais propostos são possíveis e 

viáveis de emergir. A formação tática dos jogadores deve ser orientada pelo treinador durante o 

processo de treino e competição, onde se inclui também o processo de formação, devendo 

aquele ser regido por princípios orientadores que a equacionem e que possibilitem o seu 

desenvolvimento (Pinto, 1996., Cit. Caetano 2007).  

Castelo (2000) refere ainda que o "treino é um processo pedagógico que visa desenvolver 

as capacidades técnicas, táticas, físicas e psicológicas dos praticantes e das equipas no quadro 

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

orientada por princípios e regras devidamente fundamentadas no conhecimento científico". 

O modelo de jogo conceptualizado necessita de um modelo de treino congruente e específico 

que o operacionalize. Para tal, há necessidade de se treinar como se estivesse em competição, 

ou seja de selecionar e recriar cenários similares aos que ocorrem na competição ao nível das 

componentes estruturais – volume, intensidade, densidade e frequência – e das condicionantes 

estruturais – regulamento, espaço, tático-técnica, tempo, número e instrumentos – assim como 

estimular o desenvolvimento de atitudes e aperfeiçoamento de comportamentos promovidos pela 

utilização dos diferentes métodos de treino (Castelo, 2014). 

A construção das situações de ensino e treino do Futebol, deve partir duma hierarquização 

dos requisitos para jogar, tendo em conta, por um lado aquilo que o praticante já conhece e é 

capaz de fazer, e, por outro, as aquisições fundamentais. Deste modo, a adaptabilidade deverá 

ser solicitada e estimulada em situações simultaneamente ajustadas ao nível de 

desenvolvimento do praticante e às exigências do jogo (Garganta, 2002). 

O exercício deve identificar-se o mais possível com o tipo de jogo pretendido pelo treinador 

a nível técnico e tático, muitas vezes definido no Modelo de Jogo, e contemplando as 

capacidades físicas especificas do futebol (velocidade, força, resistência e flexibilidade). Isto 

aponta para aquela que deve ser a tarefa fundamental do treinador – criar exercícios que devem 

reproduzir parcial ou integralmente o conteúdo e a estrutura do jogo (Teodoresco, 1984., Cit. 

Ferreira, 2014).  
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Torna-se então importante construir uma tipologia de exercícios com base nos problemas 

revelados pela equipa, considerando a necessidade de desempenho efetivo dos princípios 

preconizados no modelo de jogo do treinador (Garganta, 2000). 

Para a classificação dos exercícios, utilizamos a classificação de Queiroz. Dentro do domínio 

específico do treino de futebol podemos considerar os exercícios como sendo, exercícios 

fundamentais ou exercícios complementares (Queiroz, 1986). Os exercícios fundamentais são 

todas as " formas de jogo" que incluem a finalização como estrutura elementar fundamental. A 

divisão destes exercícios em três formas fundamentais reflete e retrata a simplificação da 

estrutura complexa do jogo sem desvirtuar a sua natureza fundamental.  

Tabela 3.1 - Classificação de Exercícios - Exercícios Fundamentais (Queiroz, 1986) 

 

Os exercícios complementares são todos aqueles que não incluem na sua estrutura fundamental 

a finalização. Estes podem ser caracterizados pelas Formas Separadas que incluem um só fator 

de treino e fora das condições de jogo ou pelas Formas Integradas que incluem dois ou mais 

fatores de treino. Os exercícios complementares são colocados no treino entre os exercícios 

fundamentais ou, como desenvolvimento e aperfeiçoamento de certos fatores específicos (certos 

momentos da preparação). 

 

 

Exercícios Fundamentais 

 

Forma Fundamental 

 

Estrutura e Organização 

Construção das ações 

ofensivas  

X  

Impedir a construção das 

ações ofensivas 

 

 

III 

 

 

Gr + A x D + Gr 

Criar situações de 

finalização X  

Anular as situações de 

finalização 

 

II 

 

A x D + Gr 

Finalização  

X 

 Impedir a finalização 

(Defesa da Baliza) 

 

I 

 

A x 0 +Gr 
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Tabela 3.2 - Classificação de Exercícios - Exercícios Complementares (Queiroz, 1986) 

Exercícios Complementares 

 

Formas separadas 

 

Um fator de treino e fora das condições 

de jogo 

 

Formas Integradas 

 

Dois ou mais fatores de treino 

 

 Para desenvolvermos a nossa relação com bola entendemos que o melhor método a 

utilizar seria o Método de Coerver. É um programa de treino concebido para a formação de jovens 

futebolistas, sob a premissa de que “a técnica pode ser aprendida e não é só inata”. 

A estrutura do método Coerver concentra-se na melhoria de habilidades individuais e 

jogos em pequenos grupos, especialmente nos anos formativos, assente na proposição que o 

jogo de equipa se compõe por sequências de interação entre dois, três ou quatro jogadores em 

várias partes do campo. Esta premissa fundamenta-se na crença de que o êxito de qualquer 

sistema ou equipa está delimitado às competências individuais dos jogadores que a compõem. 

De acordo com o método Coerver, a mestria da bola assume-se como o bloco basilar da pirâmide 

de desenvolvimento do jogador a partir do qual todos os outros aspetos se constroem. 
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A estrutura orgânica piramidal é constituída por seis níveis acumulativos, desde a base 

até ao topo:  

• Domínio de bola – exercícios individualizados com bola baseados na repetição 

sistematizada com ambos os pés;  

• Passe e Receção – exercícios que visam melhorar o primeiro toque bem como ensinar 

e encorajar a precisão e criatividade no passe;  

• Fintas (1vs1) – exercícios e jogos que visam ensinar ações individuais para superar uma 

oposição adversária ou criar espaços perante uma defesa organizada; 

• Velocidade - exercícios e jogos que propendem melhorar a aceleração, corrida com e 

sem bola e as mudanças de direção;  

• Finalização – exercícios e jogos direcionados para o ensino de diferentes técnicas de 

finalização e encorajar a sua aplicação em situações de jogo;  

• Ataque Coletivo – exercícios e jogos que procuram desenvolver combinações de ataque 

entre pequenos grupos de jogadores, com ênfase de contra-ataque. 

No entanto, a pirâmide não deve ser entendida como uma escada em que para progredir 

para o próximo degrau exige-se o domínio dos conceitos do bloco anterior. Pelo contrário, cada 

módulo é essencial e está integrado nos restantes. Assim, a formação do jogador é conseguida 

à medida que se vão fortificando as competências e técnicas descritas em cada bloco. 

 

 

 

Figura 3.3 - Pirâmide de desenvolvimento do jogador - Coerver Coaching 
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Durante o nosso processo de treino, utilizamos muito os jogos simplificados. Estes servem 

ao treinador como um meio para realizar um adequado enfoque do processo de ensino-

aprendizagem dos jogadores porque são um conjunto de situações lúdico-desportivas reduzidas 

onde se incluem todos os fatores que intervêm no jogo de futebol. Horst Wein (2000) diz que, as 

relações numéricas devem constituir um processo adequado de ensino e aprendizagem e devem 

incluir todos os fatores que intervêm no jogo. Deste modo, as formas jogadas, devem apresentar 

as seguintes caraterísticas: 

• Número reduzido de jogadores; 

• Dimensões reduzidas do terreno de jogo; 

• Regras simplificadas e flexíveis; 

• Redução das situações complexas do jogo 7x7. 

Através dos jogos simplificados expõem-se sequências reais, ou muito próximas, do jogo em 

questão, pois estes contêm elementos transferíveis a idênticas situações na competição e pelo 

seu grau de dificuldade são apropriados às possibilidades do jogador, o qual solicita a resolução 

de problemas inerentes no jogo, estimulando assim a sua inteligência e criatividade (Wein, 2004). 

No que concerne à especificidade, fundamentamo-nos em Matveiév (Cit. por Pereira 2006) 

onde diz que “são necessários, os exercícios que influem preferentemente no desenvolvimento 

de todas as qualidades físicas fundamentais (força, velocidade, resistência, flexibilidade e 

agilidade) e que aumentam o conjunto de hábitos e qualidades do atleta em segundo lugar, a 

preparação geral do atleta deve refletir ao mesmo tempo as particularidades da especialização 

desportiva”. 
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3.3. Metodologia da Competição (Modelo de Jogo) 

 

O treinador de futebol deve procurar encontrar uma forma de transmitir a sua ideia de jogo 

aos seus jogadores utilizando uma linguagem acessível tendo em conta o escalão que está a 

liderar. Oliveira (2006) refere o modelo de jogo “como uma ideia/conjetura de jogo constituída 

por princípios, sub-princípios, sub-princípios dos sub-princípios, representativos das diferentes 

fases/momentos do jogo, que se articulam entre si”. O treinador deverá procurar desenvolver um 

jogar, ou seja, uma identidade que lhe permitirá fazer face aos inúmeros constrangimentos do 

jogo (Garganta, 2006; Gréhaine, Bouthier, & David, 1997., cit, Silva,2008). 

O Modelo de Jogo construído pelo treinador é um projeto consciente do que é a sua conceção 

de jogo (Faria, 1999), devendo evidenciar e potenciar o melhor das caraterísticas e das 

capacidades dos jogadores e consequentemente da equipa, fazendo desaparecer deficiências e 

incapacidades (Oliveira, 2003). É fundamental que o treinador tenha total conhecimento daquilo 

que os seus jogadores são capazes de fazer, de forma a desenvolver um jogar que vá de 

encontra as suas caraterísticas. Outra variável que condiciona a construção do modelo de jogo 

diz respeito aos momentos de jogo. Castelo (1996) identifica duas fases como fase defensiva e 

a fase ofensiva. Na fase defensiva, temos como principal objetivo a recuperação da bola, para 

podermos atacar e concretizar o objetivo de jogo. No que diz respeito à fase ofensiva tem como 

principal objetivo chegar à concretização do objetivo do jogo que é o golo. 

Oliveira (2003, cit., Silva 2008) destaca este mesmo ideal como parecendo transmitir uma 

sequência determinada na relação entre defesa e ataque, em que apenas existe uma para uma 

mesma equipa num determinado momento do jogo, dado que a equipa que está a atacar, quando 

perde a bola passa a defender e, por sua vez quem estava a defender passa a atacar. É 

necessário criar um elo de ligação entre estes dois momentos, Jorge Valdano (citado por Oliveira, 

2003) refere que “as equipas devem saber atacar e defender. Algumas sabem algo mais: fazer 

transições. Oliveira (2003) distingue os quatro momentos de jogo: o momento de organização 

ofensiva, caraterizado com a equipa em posse de bola, criando e aproveitando situações de 

finalização de forma a marcar golo; o momento de transição ataque-defesa caraterizado pelo 

comportamento que a equipa deve assumir durante os segundos após a perda da posse da bola 

aproveitando a desorganização momentânea  de ambas as equipas; o momento de organização 

defensiva caraterizada pelo seu comportamento sem a posse da bola, procurando organizar-se  

de forma a impedir o adversário a preparar e a criar situações de golo; o momento de transição 

defesa-ataque é caraterizado pelos comportamentos que se devem adotar durante os segundos 
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imediatos à conquista da posse da bola, sendo o objetivo aproveitar a desorganização adversária 

arranjando espaço para progredir. 

Para a minha equipa de competição, os conteúdos a abordar tendo como base o manual técnico 

da Dragon Force foram os seguintes:  

Tabela 3.3 - Conteúdos a abordar no Modelo de Jogo 

 

O modelo de jogo, é uma coisa que está sempre em constante construção e destruição 

durante a época desportiva. Oliveira (2003) diz que “o modelo final é sempre inatingível, porque 

está sempre em reconstrução”.  

Conteúdos a abordar – Equipa de Competição Sub-10 

 
 

Organização Ofensiva 
(Coletivamente/Setorialmente) 

 

 
1º Sub-momento (Saída do Gr/Reposição) 
2º Sub-momento (Criação de Espaços) 
3º Sub-momento (Entrada nos Espaços) 
4º Sub-momento (Finalização) 
 

 
 
 

Organização Ofensiva (Individual) 
 

Relação com bola: 
➢ Diferentes proteções da bola  
➢ Receções  
➢ Passes  
➢ Dribles 
➢ Remates 

 
 
 
   

Organização Defensiva 
Coletivamente/Setorialmente 

 

 
1º Sub-momento (Fecho dos espaços interiores); 
2º Sub-momento (Criação de zona de pressão); 
3º Sub-momento (Recuperação da bola); 
 

 
Organização Defensiva – Individualmente 

 

 
Condicionar o portador da bola 

 
 

Transição defesa-ataque 
 

 
Transição para 1º ou 2º momento em posse 
Transição para 3º ou 4º momento em posse 

 
 

Transição ataque-defesa 
 

 
Transição para o 1º ou 2º momento sem posse 

Transição para 3º momento sem posse 
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4. Análise do Processo 
 

A capacidade de analisar o processo ao longo de uma sessão de treino ou até de um 

exercício é muito importante para a qualidade do processo. Só através desta análise é que 

podemos tirar conclusões sobre o rumo que a nossa equipa está a tomar e ver se era por aqui 

que a queríamos levar. A gestão do treino visa a condução de um grupo com objetivos comuns, 

bem como a organização e a coordenação de interesses e motivações. 

Deste modo, Garganta (2004) defende que “o treinador de Futebol deverá conhecer a 

modalidade em todas as suas facetas, sabendo que será chamado, a cada momento, a tomar 

decisões sobre questões técnicas, táticas, logísticas, e a assumir as respetivas consequências. 

Tal multiplicidade de requisitos torna imprescindível a existência de um sólido capital de 

competência técnica, de personalidade e de inteligência estratégica”. 

Esta análise do processo de treino será dividida em: 

➢ Quantificação e Análise do Processo de Treino; 
➢ Quantificação e Análise da Competição; 
➢ Avaliação e Evolução da Equipa.  
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4.1. Quantificação e Análise do Processo de Treino 
 

Aqui interessa-nos perceber como é que está programada/periodizada a época. No que diz 

respeito aos sub-10 a época dividiu-se em dois períodos, o período preparatório e o período 

competitivo.  

 

• Período Preparatório (composto por 6 microciclos)  

o Período Preparatório Geral e Específico - 6 microciclos  

• Período Competitivo (composto por 32 microciclos)  

o Competitivo (competição da AF Porto) - 28 microciclos  

o Competitivo (torneios) - 4 microciclos  
 

O macrociclo foi constituído por 10 mesociclos, 38 microciclos e 114 sessões de treino. O 

microciclo é constituído por três treinos semanais (segunda, quarta e sexta), tendo cada sessão 

75 minutos. Tendo em conta as 114 sessões de treino, dá um total de 8550 minutos. Destes 

8550 minutos, 2271 min dizem respeito a conversa com o grupo, a pausas para a hidratação e a 

prática deliberada e 6286 minutos de tempo de treino. 

 

Gráfico 4.1 - Volume Planeado vs Volume Real 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Maio Junho

Volume Planeado 825 975 975 675 900 975 600 900 900 825

Volume Real 830 983 974 669 895 980 589 893 911 830
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Como podemos verificar no Gráfico 1, a linha do volume do tempo planeado e a do volume do 

tempo real, quase que se sobrepõem. As maiores diferenças entre os dois volumes aparecem 

nos meses de abril e maio com uma diferença de 11 minutos entre o tempo planeado e o tempo 

real. 

 

 No gráfico 2 podemos ver os tempos reais de cada mesociclo ao longo da época 

desportiva. Na categoria tempo útil, estão inseridos os exercícios fundamentais e os exercícios 

complementares, tanto para a organização ofensiva, tanto para a organização defensiva. Na 

categoria outros, esta inserido a conversa com o grupo, pausas para a hidratação e a prática 

deliberada. Entre mesociclos, o tempo útil tem uma média de 629 minutos por mesociclo. Nos 

mesociclos de dezembro e de março, nota-se uma grande diferença para os outros, porque estão 

inseridas nesses meses as férias escolares (natal e páscoa). A categoria outros, tem uma média 

de 227 minutos por mesociclo. Esta categoria atinge o valor mais alto no mês de junho porque 

com o final da época, as equipas dirigiam-se para a piscina. 

 

 

 

Set Out Nov Dec Jan Fev Março Abril Maio Junho

Tempo Útil 624 768 775 464 680 767 387 677 696 448

Outros 206 215 199 205 215 213 202 216 218 382
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Gráfico 4.2 - Volume Real: Útil vs Outros 
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Quanto á quantificação de exercícios, podemos verificar no gráfico 3 que utilizamos muito 

mais os exercícios fundamentais do que os exercícios complementares. Os exercícios 

fundamentais representam 62,8% de forma a corrigir e adquirir certos comportamentos coletivos 

e os exercícios complementares representam 37,2% como desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de certos fatores específicos. 

 Os exercícios complementares dividem-se em dois, os exercícios complementares 

integrados e os exercícios complementares separados (durante a época desportiva, usamos 

mais os exercícios complementares integrados) e os exercícios fundamentais dividem-se em três 

formas: Forma Fundamental I (Ax0+Gr), Forma Fundamental II (AXD+Gr), e por último Forma 

Fundamental III (Gr+AxD+Gr). 

Seguindo as classificações de exercícios Queiroz (1986), e os exercícios realizados ao 

longo da época desportiva pelo escalão sub-10. Esta equipa usou mais exercícios 

complementares integrados e exercícios fundamentais de forma II e III. 
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 Sendo nós uma equipa que gosta de ter a bola e consequentemente mandar no jogo 

entendemos que devíamos dar mais relevância à nossa organização ofensiva do que à nossa 

organização defensiva, durante a 1ª Fase do Campeonato (Setembro-Dezembro), visto que, as 

equipas adversárias eram muito mais fracas que a nossa, com a exceção da equipa do F.C.Porto 

SAD sendo a única que nos poderia tirar o protagonismo. A 1ª fase envolveu três Mesociclos 

(outubro, novembro e dezembro), onde realizamos 10 jogos nesta fase. A relação com bola 

atinge os 6% (206 minutos), a organização defensiva atinge os 14% (500 minutos) e a 

organização ofensiva atinge os 80% (2750 minutos) de um total de 3456 minutos de tempo real 

nos primeiros quatro mesociclos. 

 O facto de termos tão pouco tempo de relação também se deve ao facto de 10 dos nossos 

11 jogadores de campo, terem uma hora por semana de DCAPI (Desenvolvimento de 

Capacidades Individuais) só dedicada à sua relação com bola variando o tema de semana para 

semana entre finalização, drible e passe. Este departamento baseia-se no Método de Coerver, 

onde só ações de cariz ofensivo individual são treinadas. Serve para munir os nossos atletas de 

mais ferramentas para as adversidades que possam encontrar no jogo. 
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Como podemos constatar no gráfico anterior, continuamos a dar mais propensão à 

organização ofensiva do que à organização defensiva. A 2ª Fase – Divisão de Elite, envolveu 

seis mesociclos (janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho), sendo que na 1ª semana de junho 

terminou a 2ª Fase onde realizamos 22 jogos oficiais e deu início à 3ª Fase – Apuramento de 

Campeão onde realizamos apenas um jogo. Os valores alteraram-se em relação à 1ª Fase, a 

relação com bola chega aos 5% (241 minutos), a organização defensiva 32% (1646 minutos) e 

a organização ofensiva 63% (3211 minutos).  

Na segunda fase, continuamos a dar mais minutos à organização ofensiva do que à 

organização defensiva apesar desta ter mais minutos no treino que na 1ª fase. Esta subida de 

minutos na organização defensiva deveu-se ao facto de a 2ª fase do campeonato ter equipas 

mais fortes do que na 1ª fase, o que nos iria obrigar a passar mais tempo sem a posse da bola 

e a necessitar de ser uma equipa mais coesa no processo defensivo. A relação com bola assim 

como na 1ª fase, continua a ter pouca relevância no nosso treino, até porque o facto de os nossos 

jogadores estarem inscritos no DCAPI (Desenvolvimento das Capacidades Individuais), 

complementam o nosso treino, dando-lhes uma hora de relação com bola.  
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No que diz respeito ao nosso microciclo padrão era composto por três sessões de treino de 

75 minutos por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) e ao sábado normalmente era 

dia de jogo para o campeonato. No nosso microciclo, tínhamos o cuidado de planear as 

componentes estruturais do plano fisiológico (a duração, o volume, a intensidade, a frequência e 

a densidade). As sessões de treino, eram divididas de forma a que na segunda-feira, 

trabalhássemos relações mais pequenas (direcionadas para mudanças de direção, travagens, 

proteção da bola, dribles), em que a duração e o volume era menor, com mais intensidade, 

densidade e frequência das ações. À quarta-feira, trabalhávamos relações maiores (relações 

intersectoriais e entre corredores), em que a duração e o volume eram maiores, e com menos 

intensidade, densidade e frequência das ações que deixam de ser mais individuais e passam a 

ser mais coletivas. As sextas-feiras começávamos com relações menores e acabávamos com 

relações um pouco maiores, em que a intensidade, a duração, o volume, a frequência e a 

densidade eram muito menores, dando mais tempo de recuperação entre repetições e 

exercícios, até porque tínhamos jogo no dia a seguir.  

 A unidade de treino geralmente era constituída por três exercícios aumentando a relação 

e o nível de complexidade. O nosso microciclo tinha relação com bola, exercícios de drible/finta, 

exercícios para setores e corredores, exercícios para a concretização do objetivo de jogo e 

exercícios competitivos. As nossas sessões de treino começavam às 18 horas, mas como nunca 

estavam todos presentes devido ao horário escolar e ao deslocamento, o treino começava 10 

minutos mais tarde. Estes 10 minutos era a relação com bola que eles tinham, era a sua prática 

deliberada. Assim que os 10 minutos passavam o treinador chamava toda gente e começava o 

treino. Na parte introdutória falávamos sobre questões do jogo (se fosse segunda), ou questões 

sobre o que temos vindo a treinar (se fosse quarta ou sexta-feira). Na parte preparatória 

geralmente foram utilizados exercícios em que promoviam os duelos 1x1, 2x1 e 3x1. Na parte 

principal, havia um aumento das relações e um consequente aumento da dificuldade do próximo 

exercício, acabando quase sempre com um exercício competitivo normalmente eram em formato 

de torneios. Tendo em conta os exercícios que foram utilizados ao longo do ano, percebe-se que 

incide muito sobre a relação dos jogadores a nível ofensivo.  
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4.2. Quantificação e Análise da Competição 
  

 Quanto à análise da competição, foram realizados 40 jogos, dos quais 33 dizem respeito 

à competição da AF Porto e 7 jogos de cariz preparatório (amigáveis). Os jogos tinham a duração 

de 50 minutos, sendo cada parte constituída por 25 minutos. Na primeira fase do campeonato 

fizemos 10 jogos a uma volta dando um total de 500 minutos, na segunda fase realizamos 22 

jogos dando um total de 1100 minutos, na terceira fase apenas realizamos um jogo dando um 

total de 50 minutos. Os 7 jogos amigáveis têm um total de 350 minutos. 

Calendário de jogos: 

➢ Jogos Amigáveis: 7 Jogos; 

➢ Campeonato AF Porto: 

o 1ª Fase: 10 Jogos: 

o 2ª Fase: 22 Jogos; 

o 3ª Fase: 1 Jogo 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1 - Dados dos indicadores de competição - 1ª Fase   

Nome Data de 
Nascimento 

Número de 
Convocatórias 

Tempo 
de Jogo 

Golos Assistências Posição Trimestre de 
Nascimento 

DV 09/03/06 9/10 450 0 0 GR 1º  

GV 03/01/06 9/10 304 3 6 Defesa 1º 

BS 05/04/06 9/10 355 1 0 Defesa 2º 

RN 28/02/06 7/10 150 0 0 Defesa 1º 

FO 14/10/06 7/10 176 1 0 Defesa 4º 

GS 30/06/06 9/10 336 12 11 Avançado 2º 

EN 18/09/06 10/10 312 1 9 Pivô 3º 

TA 30/09/06 9/10 320 2 5 Pivô 3º 

GG 19/08/06 10/10 251 13 8 Avançado 3º 

GM 07/06/06 6/10 129 4 2 Avançado 2º 

JP 25/08/06 10/10 215 9 3 Avançado 3º 

CC 27/09/06 9/10 184 5 0 Avançado 3º 

GC 05/01/06 10/10 285 6 8 Avançado 1º 
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Na tabela 3, podemos ver os dados referentes à 1ª fase do campeonato onde realizamos 

10 jogos. Os jogadores EN, GG, JP e GC foram os únicos que tiverem sempre convocados, 

estando presentes nos dez jogos. O jogador DV foi aquele que nos 10 jogos, teve mais minutos 

de jogo 450 minutos, isto está relacionado com o facto de haver apenas um guarda-redes, 

fazendo com que jogue sempre o jogo todo. 

Os jogadores GG e GS foram aqueles que mais contribuíram dentro de campo para que 

a equipa tivesse um bom resultado, fazendo destes dois jogadores os mais influentes da 1ª Fase. 

O jogador GG com 13 golos e 8 assistências, e o jogador GS com 12 golos e 11 assistências, 

para isto também temos de ter em conta a sua posição, como são os dois avançados e estão 

mais perto da baliza adversária do que o resto da equipa, a probabilidade de eles terem mais 

sucesso é maior. 

 

 

  

Na 2ª fase, a equipa realizou 22 jogos do campeonato da AF Porto. Nesta fase, não houve 

ninguém que fosse convocado para todos os jogos. O jogador que mais se destacou com mais 

minutos, foi o jogador BS com 843 minutos de jogo. Os jogadores GG e GS voltam a estar em 

destaque pelo contributo que deram à equipa. O jogador GS marcou por 30 vezes e assistiu por 

15 vezes, já o jogador GG marcou 21 vezes e assistiu 9 vezes. 

Tabela 4.2 – Dados dos indicadores de competição -  2ª Fase 

 
Nome 

Data de 
Nascimento 

Número de 
Convocatórias 

Tempo 
de Jogo 

 
Golos 

 
Assistências 

 
Posição 

Trimestre 
de 

Nascimento 

DV 09/03/06 18/22 650 0 1 GR 1º  

GV 03/01/06 18/22 669 2 10 Defesa 1º 

BS 05/04/06 20/22 843 5 10 Defesa 2º 

RN 28/02/06 15/22 261 1 2 Defesa 1º 

FO 14/10/06 13/22 335 3 1 Defesa 4º 

GS 30/06/06 20/22 712 30 15 Avançado 2º 

EN 18/09/06 21/22 536 6 6 Pivô 3º 

TA 30/09/06 18/22 651 3 8 Pivô 3º 

GG 19/08/06 21/22 504 21 9 Avançado 3º 

GM 07/06/06 19/22 327 7 4 Avançado 2º 

JP 25/08/06 20/22 518 12 5 Avançado 3º 

CC 27/09/06 15/22 244 5 5 Avançado 3º 

GC 05/01/06 21/22 668 16 4 Avançado 1º 
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 Um fator muito importante a ter em conta é o trimestre de nascimento de cada atleta, isto 

porque, apesar de pertencerem todos ao mesmo ano de nascimento (2006), pertencem a 

diferentes trimestres. Esta diferença nos trimestres pode afetar a aprendizagem dos jogadores, 

por exemplo, um jogador nascido no mesmo ano, mas um nascido em janeiro e outro em 

dezembro, têm quase um ano de diferença. A este fenómeno dá-se o nome de EIR (Efeito da 

Idade Relativa) referindo-se à diferença de idades entre crianças ou jovens do mesmo escalão 

etário (Barnsley et al., 1985). As principais diferenças são a nível do desenvolvimento físico a 

avançada maturação biológica, dentro de um único ano, em grupos de rapazes com a mesma 

idade cronológica, está associada a vantagens no tamanho do corpo, percentagem de gordura 

reduzida e em várias componentes da aptidão física, como a potência aeróbia, força muscular, 

resistência, velocidade, etc. (Malina et al., 2004a). Outra diferença é a nível psicológico, pois, em 

função da idade os jovens não diferem apenas na sua maturidade física, mas também no que 

concerne à sua maturidade psicológica (Musch & Grondin, 2001). A terceira diferença é a nível 

da experiência, a relativa falta de experiência é uma desvantagem para aqueles que nasceram 

no fim do ano (Helsen et al., 2005). 
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Como podemos verificar no anterior, esta equipa tem 4 jogadores nascidos no primeiro 

trimestre (janeiro, fevereiro e março), 3 jogadores nascidos no segundo trimestre (abril, maio e 

junho), 5 jogadores no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro) e apenas 1 nascido no último 

trimestre (outubro, novembro e dezembro). É uma equipa em que 5 dos seus 13 jogadores 

nasceram no terceiro trimestre, mas a maior parte dos seus jogadores nasceu nos dois primeiros 

trimestres do ano. 

 Agora é importante verificar se o EIR teve efeito no decorrer da época, tendo em conta o 

tempo de jogo que cada trimestre teve.  

  

 

 

 Como podemos constatar anterior, os jogadores (6) nascidos no 3º trimestre tiveram mais 

tempo de jogo (1282 minutos) do que os restantes trimestres. Para isto também contou o facto 

de estes serem em maior número do que os restantes trimestres. Logo atrás, estão os jogadores 

do 1º trimestre com 1189 minutos, os do 2º trimestre com 820 minutos e o único jogador do 4º 

trimestre com 176 minutos de jogo. 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Tempo de Jogo 1189 820 1282 176
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Gráfico 4.7 - Tempo de Jogo vs Trimestre de Nascimento - 1ª Fase 
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Gráfico 4.8 - Tempo de Jogo Individual - 1ª Fase 

 

No gráfico 4.8, temos as referências dos tempos a nível individual durante a 1ª fase. A média de 

tempo de jogo individual da 1ª Fase (10 jogos) por cada jogador é de 267 minutos. Se olharmos 

com atenção para o gráfico apenas 7 jogadores jogaram tanto ou mais que a média do tempo de 

jogo. Estes jogadores são o DV com 450 minutos, o GV com 304 minutos, o BS com 355 minutos, 

o GS com 336 minutos, o EN com 312 minutos, o TA 320 minutos e o GC com 285. Podemos 

constatar que os três jogadores que mais tempo de jogo têm são o DV, o BS e o GS. Destes 7 

jogadores que se destacaram na 1ª Fase, 5 deles nasceram na 1ª metade do ano (1º e 2º 

trimestre) e 2 na 2ª metade do ano (3º trimestre). De salientar ainda que estes jogadores, que 5 

(BS, GV, GS, DV, e TA) tiveram presentes em 9 dos 10 jogos, e 2 (EN e GC) tiveram presentes 

em 10 dos 10 jogos realizados na 1ª fase do campeonato. 
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Tal como tinha acontecido na 1ª Fase, os jogadores pertencentes ao 3º trimestre também 

têm mais tempo de jogo com 2483 minutos do que os restantes trimestres na 2ª Fase. Os 

jogadores do 1º trimestre com 2248 minutos de jogo, os do 2º trimestre com 1882 minutos de 

jogo e por último o único jogador do 4º trimestre com 335 minutos de jogo.  

 

 

 

Gráfico 4.10 - Tempo de Jogo Individual - 2ª Fase 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
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Gráfico 4.9 - Tempo de Jogo vs Trimestre de Nascimento - 2ª Fase 
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No gráfico anterior, podemos ver o total de minutos que cada jogador fez no decorrer da 

2ª Fase do Campeonato. A média de tempo de jogo da equipa é de 532 minutos por jogador, 

mas dos 13 jogadores apenas 7 se destacam novamente estando acima dessa média como 

aconteceu na 1ª Fase. Salientar novamente que, destes 7 jogadores, 5 (DV, GV, BS, GS, e o 

GC) nasceram na 1ª metade do ano (1º e 2º trimestre) e os jogadores (EN e TA) nasceram no 3º 

trimestre do ano. Nenhum dos 7 jogadores esteve presente em todos os 22 jogos realizados na 

2ª fase. Os jogadores DV, GV e TA estiveram presentes em 18 jogos, o jogador BS e GS em 20 

jogos, e os jogadores EN e GC estiveram presentes em 21 dos 22 jogos realizados na 2ª Fase. 

 

 

Gráfico 4.11 - Tempo de Jogo Individual: 1ª Fase vs 2ª Fase 

 

No gráfico 4.11, temos o tempo de jogo que cada jogador teve na 1ª e na 2ª Fase do 

Campeonato. Como houve uma diferença no número de jogos de uma fase para a outra, o tempo 

de jogo individual duplicou, e em alguns casos quase que triplicou. Com a exceção dos jogadores 

RN e CC que o seu tempo de jogo não chegou sequer a duplicar, isto aconteceu devido a 

lesões/doenças que os jogadores sofreram ao longo da época.  
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 No gráfico 4.12, podemos ver a relação entre o tempo total de jogo que cada jogador teve 

na época desportiva e o seu respetivo trimestre de nascimento. O médio de cada jogador foi de 

800 minutos. Observando o gráfico, podemos verificar que apenas sete jogadores superam esta 

média, ficando os restantes 6 abaixo. Destes sete jogadores, três são nascidos no 1º trimestre 

do ano, dois no 2º trimestre e dois no 3º trimestre estando assim representados em maioria 

jogadores nascidos na 1ª metade do ano (cinco neste caso). 

 O facto de aparecerem jogadores do 3º trimestre com mais tempo de jogo do que 

jogadores nascidos na primeira metade do ano (GM e RN) pode estar ligado aos efeitos 

anteriormente explicados. Alguns elementos desta equipa “cresceram” desde as turmas de 

iniciação até ao momento sempre no mesmo contexto e alguns jogadores foram-se juntando ao 

longo dos anos. Este tempo de prática pode tê-los ajudado a evoluir e a ter mais sucesso nas 

suas ações levando a que joguem mais tempo de jogo. 

  

 

 

 

 

Gráfico 4.12 - Tempo de Jogo Total vs Trimestre de Nascimento 
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Depois de analisar os dados individuais dos jogadores com mais minutos de jogo, posso 

constatar, que a maior parte deles nasceram na 1ª metade do ano. Baxter-Jones (1995., Cit. 

Ribeiro., 2009) revela que estar avançado maturacionalmente influência positivamente diversas 

componentes físicas como o desenvolvimento da potência aeróbia, da força muscular e da 

resistência muscular. Assim, ao compararmos um indivíduo atrasado e outro mais avançado 

maturacionalmente, este último pode ser percebido como sendo mais “talentoso” no momento 

de seleção por apresentar vantagens em relação à maturidade (Sherar et al., 2007., Cit. Ribeiro., 

2009).   

Estas diferenças a nível maturacional, podem levar ao abandono da prática desportiva 

dos jogadores da mesma idade cronológica. Para aqueles que nascem no fim do ano, a 

percepção da pouca competência pode aumentar a taxa de abandono dos mais novos (Helsen, 

Starkes & Van Winckel, 1998). Esta vantagem inicial no desempenho é suscetível de aumentar 

a motivação intrínseca (competência observada) e extrínseca (apreciação de professores e pais) 

para continuar a praticar desporto (Helsen et al., 2005., Cit. Ribeiro., 2009). Este aumento na 

motivação, conjugada com uma maior perceção de competência incentivará aqueles que 

nasceram no início do ano a continuar a praticar mais, a melhorar e a aperfeiçoar as suas 

habilidades comparativamente com os que nasceram no final do ano (Shearer, 1967., Cit. Helsen 

et al., 2005 & Ribeiro., 2009).  

 Musch & Grondin (2001., Cit. Ribeiro., 2009) dão o exemplo entre crianças de 10 anos de 

idade com uma diferença de 11 meses poder representar vantagens consideráveis em termos 

de altura, peso, força e desenvolvimento cognitivo. Segundo os mesmos autores, o mais 

importante parece ser que essa diferença representa um acréscimo de anos de experiência num 

determinado desporto, tendo muito mais tempo de treino. Quanto mais treino esta criança tiver 

maior será a probabilidade de evoluir mais e consequentemente jogar mais tempo. 

 Durante a época desportiva, tentámos ao máximo equilibrar os tempos de jogo pelos 

diferentes atletas. Tivemos miúdos mais evoluídos maturacionalmente em termos de altura e 

força, (o caso do GV e do GC) que nasceram no 1º trimestre e desde cedo se revelaram mais 

evoluídos do que os restantes colegas de equipa. Para o GV, foi um período competitivo que se 

revelou bastante fácil para ele. A forma como ele ultrapassava os adversários era incrível, parecia 

que estava a brincar com alguém mais novo do que ele, tamanha era a facilidade com que 

executava as suas ações marcou e assistiu muitas vezes, permitindo assim o sucesso da equipa. 
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  A maior parte dos nossos jogadores nasceram na 1ª metade do ano (1º e 2º trimestre), e 

notava-se a diferença para os outros que nasceram na 2ª metade do ano com a excepção do 

RN. O RN é aquele típico jogador que se vê no aquecimento e se pensa que pode fazer a 

diferença, é muito forte fisicamente e é muito alto, mas na sua relação com bola é péssima e 

sentiu muitas dificuldades ao longo do ano, e é um miúdo que nasceu no 1º trimestre do ano. 

Apesar de ser maturacionalmente mais avançado que os restantes jogadores, falta-lhe a 

“experiência”, isto é, falta-lhe tempo de prática que os outros têm e ele não teve. Por outro lado, 

temos o TA que apesar de ter nascido no 3º trimestre, é um jogador com uma capacidade técnica 

muito boa. Os treinadores referiam-se a ele muitas vezes como “sénior”, pois apesar de não ser 

fisicamente forte e não ser muito alto, ele entendia tudo o que lhe pedíamos de forma exímia, 

mas ao contrário do RN é um jogador que já está na Dragon Force desde os escalões de 

Iniciação, e todos estes anos de “experiência” fizeram com que ele hoje, seja um jogador muito 

mais desenvolvido tecnicamente e na maneira de ver o jogo. 
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4.3. Avaliação e Evolução da Equipa 

 
 Esta equipa de sub-10, foi uma equipa que evoluiu muito na sua forma de jogar. Quando 

cheguei a esta equipa, notava-se que a sua qualidade individual era acima da média, mas em 

termos coletivos não dava quase nada. Vinham de um processo no ano anterior que em nada 

lhes tinha acrescentado. Lembro-me de comentar com o treinador principal nos primeiros 

encontros amigáveis que tivemos, que eles não tinham noções do espaço dentro de campo, não 

respeitando nem a sua posição nem as posições dos colegas. Cedo metemos as “mãos na 

massa” e começamos a moldar uma coisa que se pudesse chamar de equipa. O único objetivo 

proposto a esta equipa pelo coordenador era o de passar a 1ª fase do campeonato e disputar a 

2ª fase, a Fase de Elite.  

 Começamos a época a jogar no sistema tático 1-2-2-2 pois, este era o sistema que já 

vinha do ano anterior e como estávamos a começar queríamos avaliar a equipa a jogar neste 

sistema. Dois amigáveis depois, apercebemo-nos que este sistema não era o melhor, pois a 

equipa estava sempre desequilibrada, os dois pivôs estavam sempre a pedir bola no mesmo 

espaço e muitas vezes na mesma linha o que fazia com que tivéssemos insucesso nas nossas 

ações. Passando de um sistema tático 1-2-2-2 para um 1-3-1-2, conseguimos ter muito mais 

sucesso nas nossas ações, dando sempre equilíbrio à nossa estrutura. 

  Como já referi em cima, os jogadores eram muito bons a nível individual, e resolvemos 

dar liberdade total para que pudessem sair em condução de bola, para atrair os jogadores 

adversários e assim criar espaços para os outros jogadores da equipa. A partir, desta liberdade 

começamos a criar dinâmicas, por exemplo, se lateral saísse a provocar com bola central e lateral 

do lado oposto davam o equilíbrio à equipa, se fosse o central a sair em provocação com bola 

eram os laterias que equilibravam.  

Onde eles sentiram mais dificuldade foi na dinâmica dos dois avançados. Nós pedíamos 

aos avançados que “olhassem um para o outro”, se um pedia perto o outro pedia longe nunca 

podendo estar os dois na mesma linha. O que acontecia muitas vezes numa fase inicial era a 

equipa ficar partida em dois, com os avançados sempre muito longe e escondidos da equipa 

nunca sendo solução para a equipa. Mais tarde, eles já se mostravam mais para jogar, só que 

pediam a bola muitas vezes no mesmo espaço e muitas vezes estavam na mesma linha. 
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Com muita persistência ao longo da época foram percebendo aquilo que os treinadores 

lhes iam pediam. Outra das dinâmicas que fomos pedindo foi, por exemplo, se lateral direito 

provoca para dentro, avançado do lado da bola “salta” para fora de forma a abrir espaços na 

estrutura defensiva adversária e a dar largura à equipa e avançado do lado contrário pede para 

golo. 

Foi uma equipa que deu muito fez com que queimássemos muitas pestanas ao longo da 

época, mas com muito esforço, trabalho e dedicação conseguimos montar uma equipa que não 

só venceu a 1ª Fase do Campeonato, como ainda venceu a 2ª Fase de Elite, chegando às meias 

finais do apuramento de campeão onde perdeu contra o F.C.Porto por 4-2. Com isto quero 

salientar, a evolução enorme que esta equipa teve ao longo da época. Os jogadores ligaram-se 

mais entre eles, formando um grupo coeso que era mais uma segunda família para o grupo do 

que uma equipa de futebol. 

4.3.1. Caraterização Individual da Equipa 
 

E.N (Pivô)  

(+) Evolução na integração/relacionamento do grupo; tecnicamente evoluído (facilidade em sair 

a jogar com os pés/desequilíbrios individuais); Melhorias na reação à perda (“mais agressivo”); 

Possibilidade de jogar em mais do que uma posição;  

(-) Melhorar o “ver tudo” a ligar jogo + Melhor posicionamento (tem de ser uma ajuda para “reciclar 

a bola”); Tomada de decisão (muito lento a decidir);  

 

T.A (Pivô)  

(+) Sentido de liderança acentuado; excelente relacionamento/enquadramento no grupo; 

Perceção/leitura de jogo (acima da média); Possibilidade de jogar em mais do que uma posição; 

nunca se “esconde”; muito importante no equilíbrio da equipa; Tomada de decisão (velocidade 

de execução); excelente reação à perda da bola; diversidade em desequilibrar (tanto 

individualmente como em identificar a ajuda dos colegas);  

(-) melhorar a orientação dos apoios a defender; mais comunicativo dentro de campo;  
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G.G (Avançado)  

(+) Evolução na integração/relacionamento do grupo; Desequilíbrios individuais + 

Espontaneidade no remate; “Agressivo” a roubar bola; Melhorias na relação “eu-bola”; 

Extremamente competitivo;  

(-) melhorar reação ao insucesso/adversidade; Não se desligar no momento em que perdemos 

bola; 

 

G.M (Avançado)  

(+) Evolução na integração/relacionamento com o grupo; Melhorias na relação “eu-bola”; 

Melhoria na resiliência/persistência; Possibilidade de jogar em mais do que uma posição; 

Velocidade de execução; 

(-) Deve melhorar/enquadramento a orientação dos apoios a defender; “Ver antes” de receber a 

bola; mais “agressivo” sem bola; Não se pode esconder; 

J.P (Avançado)  

(+) Bom relacionamento/enquadramento no grupo; Possibilidade em jogar em mais do que uma 

posição; Espontaneidade no remate; Melhorias no entendimento do jogo coletivo; demonstra 

melhorias na reação à perda de bola;  

(-) “Ver antes” de receber a bola; melhorar/enquadrar apoios a defender; Não se pode esconder;  

 

C.C (Avançado)  

(+) Evolução na integração/interação com o grupo; Possibilidade em jogar em mais do que uma 

posição; Capacidade de desequilibrar pelo drible; Evolução na reação à adversidade; Melhorias 

na ligação aos colegas em jogo (identificando as ajudas aumenta as possibilidades de sucesso);  

(-) melhorar o “ver antes” de receber a bola; melhorar/Enquadrar a orientação dos apoios a 

defender;  

 

D.C (Avançado)  

(+) Boa integração no grupo; Desequilíbrios individuais e espontaneidade a rematar; Abrangência 

e possibilidade de jogar em várias posições; extremamente competitivo; demonstra melhorias na 

ligação do seu jogo ao coletivo; “Agressivo” na reação à perda;  

(-) Melhorar o “ver antes” de receber a bola; melhorar o enquadramento dos apoios; melhorar a 

“bola pronta” no momento em que a recebe; 
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G.S (Avançado)  

(+) Boa integração na equipa; muito forte no 1x1; muita imprevisibilidade; joga bem com os dois 

pés; muito forte a reagir; 

(-) muito distraído nos treinos e nos jogos; Um pouco indisciplinado;  

 

B.S (Defesa)  

(+) muito “agressivo” nos duelos; muito forte nos duelos 1vs1; utiliza bem os dois pés; joga em 

várias posições; muito competitivo; é um líder; tende a “crescer” na adversidade;  

(-) saber definir o timing de passe depois de fintar;  

 

G.V (Defesa)  

(+) muito bom nos duelos; entende bem o jogo; Tem espontaneidade no remate e remata bem 

de longa; Abrangência em várias posições  

(-) tende a esconder-se nos jogos mais complicados; definir quando deve ir para o duelo ou 

passar ao colega;  

 

D.V (Guarda-Redes)  

(+) muito bom entre os postes; comunicativo; sempre atento ao que o treinador diz; muito bom a 

jogar com os pés; Boa integração na equipa;  

(-) Dificuldade colocar a bola longe (ver longe); 

 R.N (Defesa)  

(+) Boa integração na equipa; Abrangência a jogar em várias posições; Forte no 1x1 (defensivo); 

Bom remate;  

(-) Dificuldades na sua relação com bola; pouco confiante; 
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5. Conclusão 
 

 Para o culminar da vida académica e o início de uma vida profissional, nada melhor do 

que a realização de um estágio para refletirmos sobre aquilo que realmente nos espera no 

terreno. Pertencendo à grande instituição F.C.Porto, as escolas de formação Dragon Force são 

um mar de experiências e de oportunidades que permitem alargar os horizontes por quem aqui 

passa. As discussões e as partilhas de ideias entre os vários treinadores que pertencem à Dragon 

Force, só fizeram com que este estágio fosse ainda mais rico.  

Todos os conteúdos dados ao longo do ano tiveram por base o manual técnico da dragon 

force. Foram conteúdos adaptados ao respetivo escalão e com a respetiva linguagem adaptada. 

Todos os atletas envolvidos jogaram bastante tempo nas diferentes fases do campeonato. 

Apesar de não terem considerado o envolvimento do jogo, revelam que os jogadores nascidos 

no início do ano são mais propensos a jogar mais do que os jogadores nascidos nos últimos três 

meses desse mesmo ano (Barnsley et al., 1992; Helsen et al., 1998). Nesta equipa apenas um 

atleta nasceu no último trimestre do ano, sendo a maior parte da equipa nascida na primeira 

metade do ano de 2006. Apesar de o Efeito da Idade Relativa não ser muito significativo nesta 

equipa, este já começa a criar diferenças em termos maturacionais nos jogadores. 

 Sendo a velocidade, potência, força e a altura atributos físicos que potencializam a 

performance no desporto, são os que nascem mais cedo no ano de seleção que se apresentam 

mais maduros e provavelmente serão esses a dominar o desporto jovem (Malina, et al., 2007). 

O efeito da idade relativa não afeta todos os atletas mais jovens do mesmo grupo idade, pois as 

diferenças maturacionais não são apresentadas por todos os atletas mais novos do ano de 

seleção, no entanto estas estão presentes num grande número (Wattie, Cobley & Baker, 2008). 

Tal facto vai influenciar a deteção de talentos logo nas idades iniciais, levando a uma exclusão 

de um número relativamente elevado de muitos jovens que até poderiam vir a apresentar 

condições para chegar longe no mundo do desporto (Williams & Ford, 2009). 
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 Todos os anos, ouvimos falar sobre mudanças no futebol, mas uma coisa que continuará 

sempre presente enquanto não mudarmos de mentalidade é o efeito da idade relativa. Enquanto 

continuarmos a pensar no sucesso a curto prazo, escolhendo os jogadores maiores, mais fortes 

fisicamente e deixarmos de parte os outros que até poderiam vir ter muito mais sucesso no 

futebol, o efeito da idade relativa vai estar sempre presente. Desta forma, este sistema torna-se 

cíclico, promovendo sempre o desenvolvimento destes jogadores, podendo ser considerado um 

fator de impedimento ao desenvolvimento desportivo de todas as crianças, afetando assim de 

igual maneira, quer o alto rendimento quer a promoção de atividade física junto de camadas 

jovens da população (Folgado et al., 2006). Helsen, Winckel e Williams (2005), sugerem que uma 

possível solução seria a mudança das mentalidades dos treinadores das equipas jovens, em que 

estes deveriam dar mais atenção à capacidade técnico-tática no processo de seleção dos jovens, 

em vez de confiar excessivamente nas características físicas, como a altura. 

Sendo a Dragon Force, uma escola de formação e não um clube, este problema não se 

encontra. Pois, quem não integrar uma equipa de competição, pode continuar a treinar nas 

turmas da escola, tendo todos a oportunidade de se desenvolver nos seus respetivos escalões. 

Muitas vezes acontece, serem clubes de fora a vir buscar os nossos melhores jogadores, por 

exemplo, desta equipa de sub-10, dois jogadores foram para a formação do F.C.Porto, em que 

um é mais desenvolvido maturacionalmente e o outro não sendo tão desenvolvido mas, com uma 

qualidade técnica acima da média. Acho que cada vez mais as formações dos grandes clubes 

andam à volta destas duas variáveis, a nível maturacional e a nível técnico teoricamente um está 

relacionado a ganhos a curto prazo e o outro mais a longo prazo. Mas isto não quer dizer que o 

contrário não possa acontecer, pois, o facto de estarem mais tempo num treino de qualidade, 

com profissionais de qualidade, só os vai fazer crescer aos dois como jogadores. 

A escola Dragon Force de Ermesinde, reúne todas as condições para que se realizem 

treinos com qualidade. Tem diverso material e em bastante quantidade, permitindo-nos fazer um 

bom trabalho. Estou muito satisfeito com o rumo da equipa ao longo da época. Uma equipa que 

no início só valia pelo individual, acabou por ser um dos coletivos mais forte da AF Porto no seu 

escalão. Foi um ano muito complicado, mas valeu a pena. O trabalho desenvolvido na equipa de 

sub-10, deixou-me orgulhoso do processo do qual fiz parte.  
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O campeonato, como já referi teve duas facetas. Numa 1ª Fase em que passeamos, 

tirando no último jogo, em que jogamos contra o FC Porto em que apurava o campeão desta 

fase, que acabamos por vencer por duas bolas a zero, num jogo extremamente difícil. Na 2ª Fase 

em 22 jogos, vencemos dezoito, empatamos duas vezes e perdemos por duas vezes (contra o 

FC Porto). Apesar de termos vencido dezoito vezes, tivemos muitas dificuldades na maior parte 

deles, tendo de nos superar em vários jogos em que estivemos em desvantagem, mas acabamos 

por dar a volta ao marcador e sair vencedores. Atingimos o objetivo proposto no início da época 

e fomos mais longe com o apuramento para a 3ª Fase – Apuramento de Campeão. No final 

soube a pouco, porque sei que tínhamos mais do que capacidade para sermos campeões 

distritais, mas foi um momento que hei-de recordar para sempre. 

No que diz respeito aos objetivos a que me propus no início do ano, penso que foram 

alcançados com sucesso. Desenvolvi os meus conhecimentos e consegui metê-los em prática 

no processo do treino desportivo, o meu discurso para as crianças e jovens está mais 

desenvolvido, usando linguagens diferentes conforme as idades das crianças ou jovens de quem 

seja responsável, no que diz respeito ao nível da liderança, hoje sou um treinador com mais 

confiança e mais conhecimento, o que me permite liderar todo o processo inerente a uma época 

desportiva no futebol de 7. Quanto à análise de jogo, estou melhor, já consigo ver mais coisas 

num jogo de futebol, conseguindo tirar aquilo que é mais essencial num jogo de futebol. 

As maiores dificuldades por mim encontradas, foram no início da época em que tive 

alguma dificuldade em adaptar-me à Dragon Force, nunca tinha estado no contexto de treino, 

chegando a questionar-me se era mesmo isto que eu queria. Mas com persistência e com o 

passar do tempo, fui-me adaptando e fui sentindo-me mais útil no processo de treino e mais parte 

da equipa. Aquilo que abordamos nas aulas na universidade ensinam-nos muita coisa, mas não 

nos preparam para o que realmente acontece no terreno, todas as variáveis que vamos encontrar 

que estão sempre em constante alteração, mas é só na adversidade que crescemos como 

treinadores ou como profissionais de outra área, só superando-nos é que chegamos ao nosso 

objetivo. E eu posso afirmar que durante o meu primeiro ano como treinador, tive altos e baixos, 

consegui superar na adversidade e hoje sou um treinador mais capaz, mas ainda com um longo 

caminho a percorrer. 
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