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Sísifo 

“Recomeça… 

Se puderes, 

Sem angústia e sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro, 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 

E, nunca saciado, 

Vai colhendo 

Ilusões sucessivas no pomar 

E vendo 

Acordado, 

O logro da aventura. 

És homem, não te esqueças! 

Só é tua a loucura 

Onde, com lucidez, te reconheças.” 

Miguel Torga 
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Resumo 

Este documento é fruto do estágio realizado no âmbito do Mestrado em Ciências do 

Desporto com Especialização em Jogos Desportivos Coletivos, ministrado na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. O objetivo do trabalho desenvolvido consiste em 

compreender, refletir e fundamentar o processo de treino e competição da equipa sub-15 do 

Grupo Desportivo de Bragança.        

 O estágio pressupõe um trabalho de planeamento, sustentação, intervenção e reflexão 

diária de um treinador de futebol, que, dada a complexidade e multidimensionalidade da 

atividade, se confronta diariamente com a necessidade de encontrar soluções para os mais 

diversos problemas. O cariz científico, humano e artístico da profissão, são variáveis que, não 

obstante dificultarem e complexificarem a prática diária, não podem ser esquecidas no 

processo formativo.          

 Este documento contém uma análise ao processo de treino da equipa, discriminando 

os métodos de treino utilizados ao longo da época desportiva. Neste prisma, numa análise 

geral às 128 unidades de treino realizadas, constatou-se que os métodos mais utilizados 

foram os Métodos Específicos de Preparação (MEP) com 62%, seguido dos Métodos 

Específicos de Preparação Geral (MEPG) com 38%. Como Método Específico de Preparação 

Geral (MEPG), os exercícios de Manutenção da Posse da Bola e os Descontextualizados 

foram os mais utilizados. Nos Métodos Específicos de Preparação (MEP), os exercícios 

Competitivos foram predominantes. Os Métodos de Preparação Geral (MPG) não tiveram 

utilização significativa, eram apenas utilizados, em algumas sessões, nas partes iniciais, finais 

e na transição de exercícios.         

 Findas estas considerações, concluo que as experiências adquiridas contribuíram para 

a construção da minha identidade enquanto treinador, sendo este contributo imbuído de 

significado pessoal insubstituível.        

       

Palavras-Chave: Futebol; Processo de Treino; Exercício de Treino; Ideia de Jogo. 
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Abstract 

   This document is the result of the traineeship carried out at the Master’s degree in 

Sports Science, with specialization in Collective Games, lectured at the University of Trás-os-

Montes e Alto Douro. The aim of the developed work is to comprehend, reflect and justify the 

training and competition process of the under-15 team of Grupo de Desportivo de Bragança. 

 The traineeship entails the planning, the sustainability, the intervention and the daily 

reflection of a football coach that, due to the complexity and multidimensionality of the activity, 

is confronted with the necessity of finding solutions to the different everyday problems. The 

scientific, human and artistic nature of the profession are variables that, even though they 

make the daily practice more difficult and complex, mustn't be forgotten during the formation 

process.           

 This document contains an analysis of the team’s training process, detailing the used 

training methods over the sportive season. Seen in this light, in a general overview of the 128 

training units conducted, it was determined that the most used methods were the Specific 

Preparation Methods (SPM), with 62%, followed by the Specific Methods of General 

Preparation (SMGM) with 38%. As a Specific Method of General Preparation (SMGM), the 

exercises of Maintenance of Ball Possession and Out of Context were the most used. In the 

Specific Preparation Methods, the Competitive exercises prevailed. The General Preparation 

Methods (GPM) did not have a significant use, they were only used, in some sessions, at the 

initial and final parts, and at the transition of exercises.      

 Following these considerations, I conclude that the experiences acquired have 

contributed to the construction of my identity as a coach, a contribution imbued with a personal 

and irreplaceable symbolic significance. 

 

Keywords: soccer; training process; training exercise; match idea 
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INTRODUÇÃO 

“Para ser grande, sê inteiro: nada  

Teu exagera ou exclui.  

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és  

No mínimo que fazes...” 

Fernando Pessoa  
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1. Introdução  
 

Recordo, com alguma nostalgia, os meus quatro anos de idade e o dia em que 

o meu pai, quando me foi buscar à escola, disse, exatamente por estas palavras: 

“Queres ir para o futebol?”. Começou aqui a minha loucura pela atividade. Não me 

lembro do que senti, mas nunca mais parei. Acho que lhe posso chamar amor, daqueles 

que não morrem, nem se apagam, aqueles inexplicáveis. Tal como quase todos os 

miúdos dessa idade, também em mim, a atração pelas atividades desportivas cedo se 

manifestou. Lembro-me, como se fosse aqui e agora, dos dias de brincadeira no bairro. 

Fiz tudo aquilo que os miúdos faziam, mas o jogo da bola foi sempre algo incomparável. 

Foi esse jogo, essa convivência, essa experiencia que modelou tudo aquilo que sou 

hoje, não tenho dúvidas.         

 Já antes deste desafio, talvez desde o inicio do meu percurso universitário, que 

dedico imensas horas ao estudo daquilo que é o processo e os princípios pedagógicos 

do ensino do futebol. Isto reporta-me à quantidade imensa de conhecimentos, teorias, 

técnicas, estratégias, entre outras dinâmicas, que abundam no desporto, em geral, e no 

futebol, em particular. Apesar de me rever muito mais em algumas, assumo que bebo 

um pouco de todas.          

 Admito que, no inicio deste estágio, as expectativas e a vontade eram tão 

grandes que, por vezes, senti que ainda sabia pouco, talvez seja um receio normal de 

quem sempre viveu incomodado com o medo de errar ou falhar. Apesar de qualquer 

medo, receio, ou sentimento relacionado com recuar, sempre tive uma vontade 

insaciável de mais e melhor com a mesma dimensão. Estas inquietações fazem-me 

viver apaixonado pelo estudo desta atividade que se caracteriza, cada vez mais, pela 

sua multidimensionalidade. No fundo, sabia que estava preparado e precisava deste 

desafio. Eram só medos e receios de principiante.      

 O processo de formação de um jogador de futebol é um processo longo e 

complexo, progressivamente mais especifico e precoce na sua exigência e dedicação 

necessária a todos os envolvidos. Pacheco (2001) refere que como a escola tradicional 

pretende dar uma formação académica aos cidadãos para que mais tarde possam vir a 

ser integrados na vida ativa, a escola de futebol pretende dar uma formação adequada 

aos jovens futebolistas, para que mais tarde possam vir a integrar as suas equipas 

seniores.          

 Uma vez que a sociedade é cada vez mais complexa e os atletas são cada vez 

mais preparados e empenhados, colocando mais e melhores dúvidas, são também 

novos os desafios que os treinadores de hoje em dia enfrentam (Castelo, 2009). Neste 
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sentido, segundo Garganta (2004), o processo de ensino – aprendizagem do futebol 

assume um papel cada vez mais relevante, nomeadamente no que toca à influência 

decisiva que exerce na formação dos praticantes e na preparação destes para lidarem 

com a competição desportiva. Deste modo, torna-se incontornável a racionalização de 

processos conducentes à eficácia da respetiva preparação e orientação.   

 O jogo caracteriza-se por um cenário imprevisível, aleatório e ambíguo, em que 

o desconhecimento das ideias de jogo ou as ausências referenciais dos jogadores 

constituem uma ameaça acrescida à eficácia do treino e à forma de jogar de uma equipa. 

O treino visa criar contexto de ação semelhante para todos os jogadores a partir da 

aquisição e organização do conhecimento que se prende com a forma de jogar 

pretendida. Através do planeamento do treino, visa-se a prospeção do desenvolvimento 

qualitativo dos jogadores e da equipa, realizado com base num programa de atividades 

(Teoduresco, 2003). Define-se assim, uma visão própria do treinador acerca do modelo 

de modalidade, do modelo de liderança, do modelo de jogador, do modelo de jogo e dos 

programas de ação correspondentes a adotar (Castelo, 2010). O líder pensa, sente e 

age, numa articulação equilibrada nestas três vertentes.     

 No âmbito do mestrado em Ciências do Desporto com Especialização em Jogos 

Desportivos Coletivos, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, este estágio 

foi organizado de forma orientada para a formação e habilitação profissional, procurando 

o envolvimento das dimensões pedagógica, organizacional, didática e científica, o que 

significa que o treinador estagiário desenvolve as suas atividades no âmbito da 

educação, da organização e planeamento.       

 O estágio realizou-se no Grupo Desportivo de Bragança, na equipa de futebol de 

Juniores C- SUB15 na época desportiva 2016/2017.     

 A escolha pela realização de um estágio em detrimento de uma dissertação 

deveu-se à possibilidade de ter um contacto mais próximo e operacional com a realidade 

diária de um clube, representado vivências práticas que só o estágio pode proporcionar. 

 O objetivo deste relatório é descrever, fundamentar e refletir sobre a atividade 

desenvolvida durante o período de estágio, decorrido entre o fim de julho de 2016 e o 

fim de março de 2017, fazendo uma tranfert prático com os conhecimentos adquiridos 

durante o ano curricular, e suportado por um conjunto de referências.   

 O documento encontra-se dividido em seis grandes grupos: (1) Análise do 

contexto de intervenção, através de um diagnóstico da instituição de acolhimento, do 

quadro competitivo, das condições de trabalho e dos jogadores da equipa. (2) Definição 

de objetivos, onde apresento os objetivos gerais do clube (target da formação) e os 

objetivos específicos da equipa em questão, resultantes do cruzamento da visão do 
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clube com a da equipa técnica. (3) Exposição de fundamentos metodológicos, mediante 

uma revisão da literatura que serve de diretriz no processo. (4) Avaliação e controlo do 

processo de treino, recorrendo a uma análise quantitativa dos métodos de treino 

utilizados, bem como alguns parâmetros individuais em competição. (5) Reflexões 

finais.  

Não posso encontrar nada que não procure. Mas também só posso encontrar 

aquilo que não me ocultam. Durante o estágio, procurei “esmiuçar” tudo o que ao meu 

alcance se encontrou. Tentei levar um pouco do que cada pessoa com que me cruzei 

tinha para me acrescentar e deixar ficar um pouco de mim.    

 As funções desempenhadas incidiram na coadjuvação do treino com sugestões 

para o seu planeamento e operacionalização. 
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ANÁLISE DO CONTEXTO DE 

INTERVENÇÃO 

"Vou levar as minhas ideias para onde as quiserem muito, quem as quiser mais é 

quem as vai ter. Gosto de estar onde me querem verdadeiramente, é um 'feeling' que 

preciso para dar o máximo.”                                                                                                                                     

José Mourinho
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2. Análise do Contexto de Intervenção  

O estágio foi realizado na instituição mais representativa do distrito de Bragança, 

o Grupo Desportivo de Bragança, na equipa de futebol de Juniores C – SUB15. 

2.1 Caracterização do clube 

 Historial  

 O Grupo Desportivo de Bragança foi fundado a 11 de junho de 

1943. As pedras angulares da sua fundação foram dois cidadãos 

brigantinos apaixonados pelo futebol, Manuel Gonçalves e Alberto 

Rodrigues. Estes juntamente com uma tertúlia de amigos que se 

reuniam num café no centro da cidade, congemi naram a criação de 

um clube que representasse a cidade e a região no desporto rei, o 

Grupo Desportivo de Bragança. Filiaram-se inicialmente à 

Associação de Futebol de Vila Real, passando posteriormente para a de Bragança, 

aquando da sua reativação, em 3 de junho de 1953. 

O primeiro jogo oficial foi disputado na Régua, contra a equipa local, tendo estes 

vencido o GDB, por 7-2. A convocatória foi feita, porta a porta, na noite anterior e 

deslocaram-se de automotora. Em 1949 participou pela primeira vez no campeonato 

nacional da 3ª divisão. Ano após ano o GDB ganhou outra dimensão, tornando se um 

clube coeso, ativo e de renome. 

Atualmente, é o último campeão do campeonato nacional da 3ª divisão que se 

extinguiu na última época, 2012-2013, milita agora no Campeonato de Portugal. É um 

clube que vive consciente da sua realidade e trabalha para melhorar dia após dia. A 

nível da formação tem conseguido boas prestações nos campeonatos nacionais e 

distritais e tem, ainda, servido como rampa de lançamento para alguns atletas. Um 

exemplo é Pizzi, jogador da formação do GDB, ligado contratualmente ao S.L. Benfica. 

 

Estrutura organizacional, segundo Mintzberg 

             A forma de caracterizar as estruturas 

defendida por Mintzberg, para além de considerar os 

espetos habituais, como nível de controlo, os diferentes 

níveis de formalização e centralização, considera ainda 

o modo de funcionamento das organizações. Mintzberg 

relaciona as diferentes componentes básicas e como 

elas se relacionam e que mecanismos de coordenação 

Figura 2: Estrutura organizacional, 
segundo Mintzberg 

Figura 1 – Emblema 
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são utilizados. Mintzberg, refere que cada organização apresenta cinco tipos de 

elementos básicos, seis forças, que se encontram em constante comunicação e 

podemos identificá-los no Grupo Desportivo de Bragança:   

1. Vértice Estratégico – é a direção do clube (presidente, vice-presidente, diretores, 

etc) que tem como objetivo proporcionar a todos os colaboradores as necessidades 

necessárias para que a organização atinja os seus objetivos.  

2. Linha Hierárquica – constituída pelos gestores intermédios, diretores funcionais e 

operacionais, etc, que têm como principal função fazer a ligação entre o vértice 

estratégico e o centro operacional, através de uma hierarquia.  

3. Centro Operacional – São os atletas (jogadores), dirigentes, enfermeiros, médicos, 

fisioterapeutas, roupeiro, ou seja, os operários da organização, são eles que executam 

os trabalhos de base, que produzem os resultados e que mantém a organização “viva”.  

4. Tecnoestrutura – é constituída por analistas, engenheiros, contabilistas, advogados, 

responsáveis pelo planeamento e pela organização de métodos, os quais visam obter 

sistemas de trabalho que permitam a estandardização da organização.  

5. Logística – é constituída por pessoas que têm a seu cargo serviços de apoio, serviços 

jurídicos, relações públicas e laborais, investigação (ex: patrocinadores, Câmara 

Municipal, transporte, etc). 

Nos seus estudos Mintzberg, observou que umas configurações são mais 

frequentes que outras. A Estrutura Simples, Burocracia Mecânica, Burocracia 

Profissional, Estrutura Divisionalizada e a Adhocracia são as configurações mais 

frequentes.  

              No entanto, estas estruturas representam unicamente modelos de orientação e 

explanação de características, pois muito dificilmente se encontrará uma organização 

com uma estrutura “pura”. Tal deve-se à complexidade interna e externa que envolve as 

organizações. Numa organização que apresenta uma estrutura base, é frequente 

encontrar indícios de outros tipos de estruturas, apresentando a organização uma 

“Estrutura Híbrida”.                    

              Conclui-se que na generalidade das organizações, existe uma configuração tipo 

que predomina sobre as outras. No caso do Grupo Desportivo de Bragança, podemos 

considerar o tipo de estrutura Burocracia Profissional. 
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Organograma  

 A estrutura formal da instituição é representada graficamente da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalações 

 O clube não dispõe de instalações próprias, utiliza as seguintes instalações, 

pertencentes à Câmara Municipal de Bragança:   

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Quadro competitivo  

 “O Campeonato Nacional de Juniores C é constituído por 3 fases. A primeira 

fase é composta por 72 clubes, os quais são divididos em 6 séries de 12 clubes. Em 

cada série, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, na qualidade de visitante ou 

visitado. Por sorteio são definidos os clubes que jogam seis vezes na qualidade de 

visitado e cinco vezes na qualidade de visitante. Os quatro clubes melhor classificados 

Manuel Martins

Presidente

Francisco 
Asseiro

V. Presidente

Augusto Alho

V. Presidente

Fernando 
Fernandes

D. Formação

Marco 
Gonçalves

D. Juniores A

Matilde Pousa

D. Juniores B

Sérgio 
Gonçalves

D. Juniores C

Jorge Martins

D. Juniores  D

Jorge Martins

D. Juniores E

Luís Lisboa

D. Juniores F

Marco 
Gonçalves

Tesoureiro

Francisco 
Pereira

Mesa Assem.

Figura 3: Organograma da instituição 

Figura 5: Fotografia do Estádio Municipal Figura 4: Fotografia do campo do CEE 
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dentro de cada série qualificam-se para 2ª Fase– Apuramento de Campeão. Na 2ª Fase 

– Apuramento de Campeão, os 24 são divididos em 3 séries (Norte, Centro e Sul) de 8 

clubes que jogam entre si, 2 vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra 

na qualidade de visitado. O clube melhor classificados de cada série, mais os 2 clubes 

melhor classificados em 2º lugar entre as séries da 2ª Fase – Apuramento de Campeão, 

são apurados para a 3ª Fase. Os 6 clubes apurados para a 3ª Fase, Apuramento de 

Campeão, jogam entre si 2 vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outro 

na qualidade de visitado, para apurar o vencedor do Campeonato Nacional de Juniores 

C.  Os restantes 48 clubes, que não foram apurados para a 2ª Fase - Apuramento do 

Campeão, disputam a 2ª fase – Manutenção e Descida, divididos, em 6 séries de 8 

clubes cada, que jogam entre si 2 vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e 

outra na qualidade de visitado, de acordo com o sorteio. Na 2ª Fase – Manutenção e 

Descida, os clubes transitam com metade dos pontos obtidos na primeira Fase da prova, 

arredondando para o número inteiro superior, e mantêm-se nas mesmas séries. Descem 

18 clubes aos campeonatos distritais, correspondendo aos 3 clubes últimos 

classificados de cada série individualmente considerada, da 2ª fase – Manutenção e 

Descida.” 

Adversários    

• Associação Desportiva “Os Limianos” 

• Associação Desportiva Esposende  

• Futebol Clube Famalicão 

• Gil Vicente Futebol Clube  

• Grupo Desportivo Cachão  

• Moreirense Futebol Clube 

• Palmeiras Futebol Clube  

• Rio Ave Futebol Clube 

• Sport Clube Vianense  

• Sporting Clube Braga 
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• Vitória Sport Clube 

2.3 Caracterização das condições de trabalho  

Recursos humanos  

 O organograma seguinte representa graficamente os recursos humanos da 

equipa: 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos materiais 

 Para melhor preparar e de maneira a potenciar todo o processo de treino, a 

equipa técnica dos Juniores C do Grupo Desportivo de Bragança elaborou um inventário 

de todos os recursos necessários e existentes. 

Tabela 1: Recursos materiais 

 Material Existente Estado de 

Conservação 

1/2 Campo de futebol 11 Insuficiente Bom estado 

2 Balizas pequenas Suficiente Bom estado 

Equipamento de treino Não existe - 

Sinalizadores Suficiente Bom estado 

10 Bolas Insuficiente  Bom estado 

6 Estacas Insuficiente Mau estado 

Coletes (diversas cores) Suficiente Bom estado 

Sérgio Gonçalves

Diretor

Luís Tomé

Treinador

Rafael Nascimento

Treinador Adjunto

Alberto Gonçalves

Delegado

Pedro R./Hugo B.

Enfermeiros

Figura 6: Recursos humanos da equipa de Juniores C 



  
 
 
 

11 
 

2.4 Apoio logístico 

 O transporte ao dia de jogo foi assegurado pela Câmara Municipal de Bragança. 

2.5. Conhecer os jogadores do clube 

 A equipa foi constituída maioritariamente por jogadores do quadro do clube. 

Tabela 2: Dados dos jogadores 

Nome Ano Nasc. Posição Clube Anterior 

Breno Fernandes 9 2003 EX/PL GD. Bragança 

Bruno Santos 16 2002 EX/PL M. Água FC. 

Daniel Pires 20 2002 DC/LD GD. Bragança 

Diogo Coelho 18 2002 EX/MI/PL GD. Bragança 

Diogo Gonçalves 1  2003 GR EF. Crescer 

Eduardo Moreno 23 2003 DC/MD M. Água FC. 

Guilherme Teixeira 22 2002 LD/LE GD. Bragança 

João Bernardo 13 (Transf.) 2002 GR GD. Bragança 

João Brás 4 2003 MD/MI GD. Bragança 

João Genésio 6 2003 MD/MI GD. Bragança 

João Pires 11 2002 LD/LE GD. Bragança 

João Vaz 17 2003 EX/LD GD. Bragança 

José António 3  2002 DC Montes Vinhais 

Mário Rodrigo 25 2002 MI GD. Bragança 

Miguel Gonçalves 87 2002 DC/LD/MAD GD. Bragança 

Paulo Fernandes 14 2002 DC/LE GD. Bragança 

Rodrigo Chumbo 15 2003 MI EF. Crescer 

Rúben Borges 19 2003 EX EF. Crescer 

Rúben Gonçalves 10 2003 LD/EX EF. Crescer 

Rui Jorge 7 (Transf.) 2002 EX Montes Vinhais 

Tomás Igreja 99 2003 GR GD. Mirandês 
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DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 
 

   “Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.”                                      

Lewis Carroll  
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3. Definição de Objetivos  

3.1 Objetivos gerais do clube 

Formar a ganhar é a premissa pela qual se rege o processo de formação no 

clube. Procura potenciar o desenvolvimento integral do jovem jogador, que a nível 

individual que a nível coletivo.       

 Ao longo do processo formativo dos jovens do clube, visa-se de uma forma 

progressiva, a melhoria das capacidades cognitivas e de leitura do jogo. 

3.2 Objetivos específicos da equipa 

 Foram estabelecidos para a equipa de juniores C os objetivos desportivos de 

garantir a manutenção no Campeonato Nacional, garantindo desta forma a continuidade 

e a possibilidade de competir, na época seguinte, num contexto que nos parece, 

obviamente, muito mais potenciador que o Campeonato Distrital de Juniores C.  

 No entanto, a equipa técnica colocou sempre à frente dos resultados desportivos 

a evolução sustentada e coerente de cada um dos jovens pertencentes à equipa. 

Olhando sempre para o processo de forma longitudinal. Muito mais importante que 

ganhar resultados desportivos, neste contexto, é importante ganhar competências 

desportivas e humanas. 
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FUNDAMENTOS 

METODOLÓGICOS 
 

“Para ensinar há uma formalidadezinha a cumprir - saber.” 

Eça Queiroz   
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4. Fundamentos Metodológicos 

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 (Garganta, 2000) onde a intervenção do treinador durante a 

realização dos exercícios é crucial para a eficiência dos mesmos (Azevedo, 2011). 

 Os exercícios padrão, regularmente aplicados ao longo da época, estão 

inseridos na taxonomia proposta por Castelo (2009). 

4.1 O Treinador 

 Início este ponto com um pressuposto de Manuel Sérgio citando Ortega y Gasset 

referindo que “eu sou eu e a minha circunstância”.      

 Neste sentido, concordo que para o treinador ser eficaz não chega dominar 

conscientemente as técnicas de comunicação e os comportamentos de instrução, mas, 

é necessário ser capaz de observar, analisar e sintetizar o seu comportamento em 

função das necessidades requeridas pela situação de momento (Douge & Hastie, 1993, 

cit. por Mesquita, 2003).        

 A intervenção do líder, gerindo o grupo de forma a se manter coeso durante a 

prossecução dos seus objetivos, é determinante para o sucesso de uma organização. 

 O treinador principal da equipa é licenciado em Educação Básica – Variante 

Educação Física pelo Instituto Politécnico de Bragança. Detém o I nível de treinador de 

futebol, UEFA C, sendo esta a 7ª época no clube tendo treinado os petizes, traquinas, 

benjamins e infantis.          

 A sua ideia de jogo assenta numa atitude pressionante na fase defensiva e 

preferencialmente numa saída organizada para o ataque.      

 A sua liderança apresenta um equilíbrio entre um estilo autocrático e 

democrático, adaptando-se de acordo com as diferentes situações do quotidiano do 

clube. Inflexível no que respeita ao cumprimento de regras, assim como à exigência e 

responsabilização pela conduta e atitude no processo.    

 O treinador revelou sempre preocupação em criar um bom ambiente de trabalho 

e tentou estar atento à situação social de cada um dos jogadores. 
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Estrutura da Equipa Técnica  

 A equipa técnica foi constituída por apenas dois elementos. 

 

 

   

 

 

 

Funcionamento da Equipa Técnica  

 A relação entre os elementos da equipa técnica, para além de profissional, ficou 

vincada pela amizade e confiança que foi determinante ao longo da época. O facto de 

ser composta apenas por dois elementos, eu e o Luís Tomé, foi uma grande 

condicionante no processo. 

Treinador Principal 

O Luís Tomé, treinador principal, foi o responsável máximo pela condução da 

equipa e coordenou todo trabalho que foi realizado pela equipa técnica. Foi responsável, 

embora com a minha colaboração constante, pelo planeamento e operacionalização das 

unidades de treino da equipa e pela orientação em jogo.    

 A escolha do modelo de jogo e de treino foi da sua responsabilidade. 

Treinador Adjunto   

 A função de treinador adjunto foi realizada por mim.   

 Colaborei no planeamento e operacionalização das unidades de treino e na 

orientação em jogo. Fui responsável pela elaboração de apresentações audiovisuais de 

análise da nossa equipa. Realizei todo o trabalho de registo e análise de competição e 

treino. Elaborei toda a documentação interna e informativa.    

 Pelo facto de a equipa técnica não ter um treinador de guarda-redes, fiquei 

responsável por todo esse processo. A minha experiência enquanto praticante e alguma 

formação adquirida na área, permitiu-me realizar esse trabalho de forma competente. 

 

Figura 7: Fotografia 
do Luís Tomé 

Figura 8: Fotografia 
do Rafael 
Nascimento 
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4.2 O Jogador 

Etapas da Formação 

 O modelo LTAD, construído com base nas ideias e teorias de Iztan Balyi (Balyi, 

2002; Balyi & Hamilton, 2004), é um dos mais influentes no que diz respeito à 

participação e desenvolvimento desportivo, tendo, inclusive, sido adotado por inúmeras 

federações e organizações desportivas (Lloyd et al., 2015). Ao contrário dos modelos 

tradicionais, que atribuíam demasiada importância aos resultados, o LTAD procura-se 

uma correta harmonização entre o treino e a competição (Ford et al., 2011). Diferencia-

se de outros modelos, por defender a necessidade de ajustar o treino a aspetos 

individuais, como crescimento e maturação (Balyi & Hamilton, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A versão formal do jogo de futebol é demasiado complexa para poder ser 

assimilada, com um mínimo de entendimento e eficácia, pela generalidade dos 

aprendizes. Por esta razão, Musch e Mertens (1991) defendem que a aprendizagem do 

jogo formal deve fazer-se por aproximação gradual através do encadeamento de formas 

mais simples de jogo.         

 Garganta (2006) propõe um ensino do futebol referenciado a fases evolutivas 

centradas na abordagem de unidades temáticas funcionais (familiarização com a bola, 

consciencialização dos alvos, desenvolvimento da oposição, desenvolvimento da 

Figura 9: Long Term Athlete Development. 
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cooperação, desenvolvimento das noções de espaço e tempo).   

 Horst Wein (2004) desenvolveu um modelo de desenvolvimento de jovens 

jogadores que tem como principal objetivo a formação inteligente e com grande 

reportório motor. Defende a criação de 5 níveis de iniciação no futebol, todos 

devidamente enquadrados com o nível de desenvolvimento da criança, o 3x3, 5x5, 7x7, 

9x9 e o 11x11. 

4.3 O Treino  

Por mais que se tenha um modelo de jogo claro, bem estruturado e de acordo 

com as características dos nossos jogadores, caso não se consiga treinar de forma 

eficaz não se conseguiram bons resultados. Mas o que é treinar de forma eficaz? 

 Ao longo dos tempos, diferentes têm sido as perspetivas relativamente à 

aprendizagem e controlo do movimento humano. A estrutura do jogo de futebol implica 

a totalidade das ações individuais e coletivas como uma unidade definida, pois cada 

elemento, está relacionado com o conjunto, pelo que só exprime o seu significado total 

quando observado no seu contexto. A teoria dos sistemas dinâmicos concebe os 

constrangimentos como pressões, ou ligações entre elementos que influenciam a 

aquisição de ações e movimentos coordenados num determinado sentido (Araújo, 

2005). Deste modo os movimentos coordenados, emergem a partir da interação entre 

múltiplos constrangimentos. Segundo o mesmo autor, torna-se necessário identificar e 

manipular os constrangimentos mais relevantes para que as ações e decisões tenham 

maior eficácia.         

 Procura-se assim, transpor para o treino os modelos de ação mais eficazes bem 

como as tendências evolutivas do jogo que caracterizam o desempenho dos melhores 

jogadores e das melhores equipas, de forma a estimular, através dos exercícios, o 

desenvolvimento de comportamentos definidos, integrados em estruturas funcionais 

que consubstanciam as suas exigências dominantes (Castelo,2005).  

Conceção e visão do processo de treino  

Segundo alguns autores o treino e o exercício servem para criar pré-

representações e assim aumentar a velocidade dos acontecimentos fazendo-os 

depender de algo já previamente definido e não somente da solução que o cérebro teria 

que encontrar e realizar para cada momento do jogo. Parece que Changeux (2002) se 

refere a isto quando afirma que a capacidade de antecipar representa um recurso 

essencial de predisposição para adquirir conhecimentos. Também Silva (2008) refere 

que a realização regular dos princípios de ação faz com que os jogadores criem uma 
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familiaridade com uma lógica de funcionamento que os leva a antecipar com maior 

eficácia e menor esforço os efeitos dos comportamentos.      

 Para Campos (2008) esta conclusão acaba por explicar a rapidez de processos 

que as grandes equipas de futebol evidenciam contrariando a lentidão dos mecanismos 

cerebrais pois perante determinadas situações de jogo, o jogador age, ativando os 

neurónios dopaminérgicos, o que lhe permite uma antecipação na sequência da 

aprendizagem garantida pelo treino dos comportamentos pretendidos.   

 Posto isto, concluímos que a repetição sistemática dos comportamentos, através 

do exercício de treino pertinente, é o caminho para a operacionalização do jogo 

idealizado, sendo este efetivamente um jogo abstrato na medida em que cada treinador 

deve elaborar o seu de acordo com aquilo que pretende ver implementado e como 

contexto.                 

O nosso treino 

“A organização fractal do processo de ensino-aprendizagem surge da 

necessidade didático-metodológica de se fraturar o jogo e o processo, para mais 

facilmente se poder intervir. Relativamente ao jogo, a decomposição acontece ao nível 

dos diferentes momentos do jogo, dos respetivos comportamentos ou princípios que 

lhes estão associados e das diferentes escalas que podem assumir. No que concerne 

ao processo, a fratalização incide na operacionalização, tanto na criação como no 

direcionamento. Desta forma, a organização fractal pretende criar, nos diferentes 

aspetos que se podem decompor, uma homotetia interna que permita, em qualquer 

escala, identificar as singularidades da equipa.” (Oliveira, 2004).    

  É possível existir uma organização fractal de todo o processo de treino no 

sentido de se obter invariâncias fractais e uma auto semelhança, tanto ao nível dos 

padrões de comportamentos, como ao nível da produção do processo (Oliveira, 2004). 

Estes padrões devem ser entendidos como fractais, em que o todo está nas partes que 

estão no todo. 
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Exercício de treino                                                 

 Apropriando-me de uma afirmação de Faria (2005): “há pessoas com ideias, mas 

há quem treine mal e quem treine bem”, deduzimos que mais do que uma questão de 

conceção é uma questão de operacionalização de ideias, contextualizadas. Daí que 

Mourinho refira que “a partir da minha ideia de jogo e da sua operacionalização, consigo 

atingir os outros objetivos, todos. Contextualizando todas a minhas preocupações.”. 

 As palavras que compõem a “mensagem” do treinador, podem ser fortes, sábias, 

persuasivas, no entanto, não são tudo para que um processo de comunicação seja 

eficiente. Os exercícios contextualizados com o a ideia de jogo pretendida podem 

assumir-se como o complemento ativo do ato de comunicar com os jogadores e a 

equipa.         

 Amieiro (2004) recorre a Mourinho para defender que o futebol é globalidade e 

afirma que se deve treinar o “jogo” com todas as dimensões (tática, técnica, física e 

psicológica) em constante interação. Complementa que não as concebe de forma 

isolada porque isso seria descontextualizá-las da ideia de jogo que se pretende. 

 O exercício é a ferramenta do treinador, é o principal meio pelo qual se promove 

a operacionalização do treino, ganhando consistência e coerência, e tem como objetivo 

criar hábitos (Oliveira, 2004).         

 Para nós existiu sempre uma necessidade de enquadrar todos os exercícios com 

a ideia de jogo pretendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10: Plano de treino 
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Microciclo padrão 

 O nosso microciclo padrão, nos dois períodos, é representado da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o período preparatório, onde houve um volume de treino superior, as 

grandes regularidades do processo de treino (período competitivo) foram:  três treinos 

semanais, duração média de 90 minutos, em meio campo regulamentar. Treino 

periodizado em função do modelo de jogo e exercício em função da escala e da 

dimensão. Maioritariamente exercícios competitivos e realização de jogos-treino nas 

paragens competitivas.  

 

Terça-Feira: reflexão sobre o jogo anterior; individual, grupal e setorial (pequena fração 

do jogar). 

Quarta-feira: intersetorial e coletivo (fração intermédia e grande fração do jogar). 

Sexta-Feira: revisão e situações fixas. 

Domingo: jogo. 

Segunda-Feira, quinta-feira e sábado: folga. 

Figura 11: Microciclo padrão do período preparatório e competitivo 



  
 
 
 

22 
 

Métodos de treino 

 Segundo Castelo (2009), os métodos de treino são classificados como: métodos 

de preparação geral, métodos específicos de preparação geral e métodos específicos 

de preparação. 

Preparação geral 

Os métodos de preparação geral não incluem a bola regulamentar de jogo como 

elemento central de decisão/ação dos jogadores. Procura-se com estes métodos, 

fomentar a preparação multilateral dos jogadores, direcionar os processos de 

recuperação e, criar uma base funcional sobre a qual se deverá apoiar de forma 

sustentada outros métodos de treino. 

Métodos específicos de preparação geral  

No sentido de complementar os exercícios de preparação geral de uma forma 

mais específica, Castelo (2009) referenciou uma classe de exercícios onde estão 

englobados todos os exercícios realizados em contextos rudimentares e distantes do 

objetivo principal da modalidade em questão. Assim, têm como principal objetivo 

estabelecer a relação do praticante com a bola, sem, no entanto, envolver a 

concretização do objetivo principal do jogo.  

 

• Métodos Descontextualizados  

• Métodos de Manutenção de Posse de Bola 

• Métodos de Circuito ou Estações 

• Métodos Lúdicos/Recreativos 

Métodos específicos de preparação 

 Os métodos específicos de preparação visam fundamentalmente a potenciação 

de um maior efeito de transferência do processo de treino na direção da competição, 

tendo como elemento central o modelo de jogo adotado pelo treinador.    

 Neste sentido, os exercícios específicos de treino baseiam-se num conjunto de 

ideias, atitudes e comportamentos em direção ao modelo de jogo preconizado pelo 

treinador, que direciona e regulariza o trabalho individual e coletivo da equipa. 

Estabelecem-se assim, como meios de causa e de visionamento continuo do futuro 

sempre em construção, na direção da qual se pode utilizar diferentes caminhos, não os 

reduzindo a uma simples e única forma de trabalho. (Castelo, 2009)  
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• Métodos de Finalização 

• Métodos Metaespecializados  

• Métodos Padronizados  

• Métodos Setoriais  

• Métodos de Situações Fixas 

• Métodos Competitivos  

Condicionantes estruturais do exercício 

Segundo Castelo e Matos (2009), “Os exercícios específicos de preparação geral 

e os exercícios de preparação específica estabelecem diferentes situações 

contextualizadas de ataque e defesa, pela manipulação das condicionantes estruturais.” 

Para estes autores, “as condicionantes estruturais que desenham diferentes exercícios 

específicos dentro da mesma temática de treino, são: regulamentares, espaciais, tático-

técnicas, temporais, numéricas e instrumentais.” 

Controlo e avaliação do treino 

 Por falta de recursos humanos, não existiu observação do treino. A análise da 

unidade de treino foi sempre realizada, pela equipa técnica, no fim de cada momento. 

 Mensalmente, foi realizado, pela equipa técnica, uma avaliação e reflexão sobre 

o mesociclo, onde foi analisado todo o processo de treino mensal e a congruência do 

pretendido teoricamente como feedback obtido na prática. 

4.5 O jogo  

Uma equipa de futebol é um grupo, no qual, desde logo pela sua especificidade, 

as relações serão necessariamente complexas. Complexas pelo número de pessoas 

envolvidas, complexas porque nas relações humanas cada um tem a sua forma de ser 

e atuar, complexas porque tudo que “rodeia” um jogo a influência. Os sistemas 

complexos são a nova abordagem ao estudo da ciência das relações, entre as partes 

de um sistema darem origem a comportamentos coletivos, e como o sistema interage e 

forma relações com o meio ambiente (Bar Yam, 2008).    

 Segundo McGarry, et al. (2002) o jogo de futebol é visto como um sistema 

complexo, na medida em que, é aberto já que está constantemente a ajustar-se ao 

envolvimento para manter a sua organização. Complexo porque é composto por 

inúmeras componentes em interação que se relacionam de forma não linear. Dinâmico 

porque o estado e funcionalidade do sistema vai mudando ao longo do tempo.   

 Para Garganta e Gréhaigne (1999) o problema fundamental dos jogos 
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desportivos coletivos pode ser enunciado da seguinte forma: numa situação de 

oposição, os jogadores devem coordenar as ações e com a finalidade de recuperar, 

conservar e fazer progredir a bola, tendo como objetivo criar situações de finalização e 

marcar golo.            

Ainda na linha de pensamentos de Garganta e Gréhaigne (1999) as equipas 

funcionam num registo de uma termodinâmica do não equilíbrio, pois só assim é 

possível desenvolver mecanismo de auto-organização que criem estrutura e sentido a 

partir da aleatoriedade. A interação dos jogadores em condições longe do equilíbrio 

prende-se com o fenómeno e auto-organização, um processo em que as componentes 

comunicam espontaneamente entre si e cooperam subitamente num comportamento 

comum, coordenado e concertado (Stacey, 1995, cit. Por Garganta e Gréhaigne, 1999). 

Modelo de jogo 

 O modelo de jogo é a idealização feita pelo treinador da forma especifica de 

jogar, para uma determinada equipa em função das características do clube e dos 

jogadores. O modelo de jogo não é um ponto de chegada, é uma estação, uma vez que 

não há modelo de jogo que não tenha tendência para evoluir (Castelo, 2010), até 

porque, sendo a modelação uma aproximação real, nenhum sistema complexo pode ser 

redutível a um modelo explicativo (Garganta, 1997).     

 É através dos princípios do modelo de jogo que se desenvolve a organização 

coletiva e individual dos jogadores, e que se expressa num padrão de comportamentos 

que o treinador objetiva para a equipa (Oliveira cit. por Silva, 2008). Este padrão de 

comportamentos terá necessariamente de estar em consonância com a cultura do clube 

ou caso contrario, dificilmente terá sucesso (Azevedo, 2011). Não basta ao treinador ter 

uma conceção pessoal do jogo, mas também, tem de ter a sensibilidade de se adaptar 

à filosofia da organização que representa.    

Sistemas e métodos de Jogo 

Bangsbo e Peitersen (2000) referem que o sistema 4x3x3, com os seus três 

atacantes, é um sistema ofensivo por natureza, onde o meio-campo pode assumir uma 

postura ofensiva ou defensiva de acordo com a utilização de um ou dois médios 

defensivos. Zauli (2002) defende que o papel do treinador, especialmente na formação, 

é o de simplificar as tarefas. Assim refere que a utilização do 4x3x3 será justificável nos 

escalões jovens, na medida em que é mais fácil identificar as funções das diferentes 

posições em campo (defesas, médios, extremos, avançados), permitindo uma 

distribuição e ocupação dos jogadores no terreno de jogo mais racional no 4x3x3 do que 
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no 4xx4x2. (Moutinho cit. por Oliveira et al., 2006). A estruturas não devem ser 

castradoras da organização funcional da equipa, devem ir ao encontro das ideias 

definidas, da organização funcional e das capacidade e características dos jogadores. 

 Bangsbo e Peitersen (2000) referem que o método de jogo ofensivo de ataque 

posicional é caracterizado por uma meticulosa fase de construção, mantendo a posse 

de bola pacientemente pela linha defensiva, com muitos passes entre os defesas e 

médios durante as tentativas de criar espaços no setor ofensivo.     

 O método de jogo defensivo de zona pressionante, caracteriza-se pela 

preocupação em fechar coletivamente os espaços mais valiosos, colocando a equipa 

adversária, e em particular o jogador em posse de bola, sob forte constrangimento 

espaço temporal (Amieiro, 2005). Lucchesi (2002) defende que a capacidade de a 

equipa trabalhar em conjunto é um fator essencial no sucesso deste método defensivo.

 Na definição do nosso modelo de jogo, foram tidos em conta todos os elementos 

de caracterização do clube, adaptados à conceção de jogo da equipa técnica.     

Princípios de jogo          

Outro ponto fundamental e constituinte muito importante do modelo de jogo são 

os princípios de jogo. Estes são comportamentos e padrões de comportamento que os 

treinadores desejam ser revelados pelos seus jogadores e pelas suas equipas nos 

diferentes momentos do jogo (Oliveira, 2004). Nos jogos desportivos com bola, as ações 

e as decisões pré-fabricadas raramente ocorrem do modo como são realizadas no treino 

(Araújo, 2009).          

 Para que os princípios de jogo apareçam como cultura, têm de ser manifestados 

e concretizados de forma “plástica”. Isto só é possível se o que se deseja como 

identidade parte do pressuposto que os princípios de jogo são isso mesmo, princípios e 

não fins. Um jogador de uma equipa, mesmo com um modelo de jogo ou um plano de 

ação especifico de jogo, precisa explorar o contexto, e interagir com os colegas e 

adversários para resolver as situações do jogo (Araújo, 2009). Através da alteração de 

determinados princípios locais podemos manipular as interações entre jogadores que 

por sua vez darão origem a um determinado padrão coletivo (Duarte, Araújo, Correia & 

Davids, 2012). Esses comportamentos e padrões de comportamento quando articulados 

entre si evidenciam um padrão de comportamento ainda maior, ou seja, uma identidade 

de equipa a qual se denomina por organização funcional (Oliveira,2004).  
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Princípios de organização defensiva coletiva  

Tabela 3: Princípios de organização defensiva coletiva 

Fase  Impedir a 

construção do 

processo ofensivo 

Impedir a criação 

de situações de 

finalização 

Impedir a 

finalização 

Princípios  Fecho de linhas em 

profundidade e 

largura 

Reagir aos 

indicadores de 

pressão 

Interceção em 

detrimento do 

desarme 

Ajustamento a 

aspetos estratégicos  

Fecho de espaço de 

saída da pressão 

Controlo do 

cruzamento 

 

Princípios de organização ofensiva coletiva  

Tabela 4: Princípios de organização ofensiva coletiva 

Fase  Construção do 

processo 

ofensivo  

Criação de situações de 

finalização 

Finalização 

Princípios  Campo grande Dinâmica  Visualização de 

espaços  

Ocupação de 

zonas de 

finalização 

Formação de 

triângulos   

Provocação com 

bola 

Movimentos de 

rutura  

Equilíbrio 

Reajustamento Provocação sem 

bola 

Passes e 

penetrações 

 

Entrada da bola Procura do 

espaço interior 

Equilíbrio   

  Movimento “fora-

dentro” 
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Princípios de transição ofensiva 

Tabela 5: Princípios de transição ofensiva 

Fase  Reação ao ganho da bola Contra-ataque ou 

valorização da posse de 

bola 

Princípios  Saída da zona de pressão Encontrar espaço  

Campo grande Campo grande com 

equilíbrio  

 

Princípios de transição defensiva 

Tabela 6: Princípios de transição defensiva 

Fase  Reação à perda da bola Recuperação defensiva e 

defesa do contra-ataque 

Princípios  Pressão imediata sobre a 

bola  

Pressão imediata sobre a 

bola  

Fecho dos espaços 

próximos à bola 

Fecho dos espaços próximo 

à bola 

Campo pequeno 

(reorganização) 

 

 

Organização ofensiva  

Sistema – 4x3x3 com um médio defensivo  

Método de jogo – Preferencialmente o ataque posicional   

Construção do processo ofensivo  

 Circulação de bola segura e paciente pela linha defensiva, com apoio do médio 

defensivo para a variação de centro de jogo. Durante a circulação de bola pela linha 
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defensiva, o médio defensivo procura criar linhas de passe em zonas interiores através 

de mobilidade após o controlo de bola por parte dos defesas.  

Criação de situações de finalização 

 Após a variação do centro de jogo com mudança de velocidade exploração do 

corredor lateral; alternar jogo interior com jogo exterior. Passes e desmarcações de 

rotura. 

Finalização   

 Com a bola controlada pelo extremo no corredor lateral do setor ofensivo, aplicar 

os cruzamentos de referência: 1) antes de chegar perto da área, este deve ser muito 

tenso tentado colocar a bola entre a linha defensiva adversária; 2) Dentro da área e 

perto da linha de fundo, deve tentar assistir para o segundo poste passando a bola por 

cima do guarda-redes; 3) Perto da linha de fundo e da área, cruzamento deve ser forte 

ao primeiro poste ou tentar passe na cobertura ofensiva, dada pelo lateral, de forma a 

desequilibrar  a defesa adversária.          

Transição defensiva 

 Rápida pressão na zona de perda de posse de bola: Impedir a profundidade do 

jogo adversário no momento da perda de bola atrasando o ataque; Agressividade na 

zona de pressão impedido a variação do centro de jogo; Distinção entre pressionar e 

atrasar o ataque permitindo a reorganização defensiva – indicadores de pressão: o 

adversário estar de costas, passe de risco e pelo ar, má receção e/ou orientação dos 

apoios e abertura corporal de forma a pressionar pelo “lado cego”. 

Organização defensiva        

Sistema – 4x4x2 com o médio interior esquerdo a juntar-se ao avançado na primeira 

linha de pressão 

Método de jogo – Zona pressionante  

Bloco médio-alto com a linha defensiva ao nível do grande circulo: sempre   

que possível não deixar sair a jogar com pressão alta no limite da grande área; impedir 

a variação do centro de jogo; Caso exista intenção de bola longa no pontapé de baliza 

adversário, o médio interior esquerdo volta a posição normal e aproximação dos setores 

para disputar a bola.                 

 Bola no corredor central na construção adversária: avançado e médio 
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ofensivo dividem campo, avançado lado direito e médio interior lado esquerdo, linha 

média (médio defensivo, médio interior direito, extremo esquerdo e extremo direto) em 

linha e em constantes coberturas; os defesas em linha ligeiramente atrás; quando a bola 

entra nos corredores laterais toda a equipa defende em dois corredores.         

 Bola no corredor lateral na construção adversária: Zona de pressão nos 

corredores laterias no meio-campo ofensivo: avançado e médio interior esquerdo 

pressionam linha de passe para o defesa central, dependendo do lado, e o que não 

pressiona dá cobertura pelo meio; Se a primeira linha for ultrapassada, extremo 

pressiona com cobertura do médio interior direito ou médio defensivo, dependendo do 

lado; Extremo contrário no corredor central, fechando espaço interior mas preparado 

para intervir caso exista variação do centro de jogo; Laterais e centrais dão cobertura a 

esta zona pressionante, dependo do lado, os do lado contrário dão equilíbrio à estrutura 

defensiva posicionando-se em linha no corredor central; No ultimo terço defensivo, 

situações de cruzamento, central do lado do lado da bola defende primeiro poste, central 

do lado contrário defende o meio da baliza e lateral do lado contrário defende o segundo 

poste.    

Transição ofensiva  

 Procurar retirar a bola da zona de pressão e só depois organizar o processo 

ofensivo; Variação do centro de jogo após recuperação da posse de bola; se possível, 

progressão em condução pelo corredor central procurando a superioridade numérica. 

Esquemas táticos   

 Os esquemas táticos foram situações às quais demos bastante importância. As 

ideias para essas situações foram regulares havendo, por vezes, algum ajuste em 

função de alguma informação que tínhamos do adversário. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Exemplo de esquemas táticos 
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AVALIAÇÃO E CONTROLO DO 

PROCESSO DE TREINO 
“” O que mais gosto de fazer é treinar, é estar em campo com os jogadores e melhorá-

los.”           

 Fernando Santos                                                                                            
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5. Avaliação e controlo do processo de treino  

5.1  Indicadores de treino 

Análise dos Indicadores de treino 

 Há, em regra, três períodos em cada grande ciclo de treino (anual ou semestral): 

o preparatório, o competitivo e o de transição (Matvéiev, 1991). A existência destes três 

períodos é consensual na literatura, fracionando deste modo o planeamento macro da 

preparação de um atleta ou de uma equipa para a competição anual.    

 A periodização anual direciona-se no sentido de ser mais uniforme nos 

conteúdos abordados ao longo da época, em que desde o primeiro treino da época se 

começa a trabalhar em especificidade (Castelo, 2010), e de acordo com a ideia de jogo 

pretendida pelo treinador.          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Mapa anual 
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Na equipa em causa, a preparação iniciou-se desde o primeiro microciclo 

direcionada para a forma de jogar pretendida. Nas cinco semanas inicias da época 

houve um volume de treino superior às restantes, e um aumento progressivo da 

intensidade das mesmas nos microciclos anuais.       

 Foram realizados dois jogos de preparação durante o período preparatório. 

 No período competitivo houve uma regularidade ao nível do volume e da 

intensidade de treino, assim como nas rotinas de trabalho com a aplicação dos 

exercícios específicos do modelo de jogo da equipa.      

 Em função do quadro competitivo, a época teve algumas paragens e diferenças 

entre as duas fases competitivas. Foi necessário proceder a alguns ajustamentos ao 

microciclo padrão.          

 O treinador principal, regendo-se pelas novas tendências da periodização do 

treino não separou as suas componentes. Assim, e sendo a forma desportiva um 

conceito global e abrangente, e os indicies físicos não explicarem por si a quebra ou o 

desenvolvimento do desempenho de um jogador de futebol, a equipa técnica decidiu a 

não realização de baterias de teste físicos no decorrer da época.    

 Por opção da direção do clube, não houve período transitório.   

 Foram algumas as condicionantes no registo e avaliação de todo este processo. 

O facto de a equipa técnica ser composta apenas por dois elementos, não me permitiu 

recolher todos os dados necessários. A relação tempo planeado – tempo real foi 

32

96

Unidades de Treino

Período Preparatório Período Competitivo

Figura 13: Unidades de treino 
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ignorada. Estando consciente da baixa precisão deste dado, todas as unidades de treino 

estiveram muito próximas dos 90 minutos de tempo total e dos 70 minutos de tempo útil. 

Foram realizadas 128 unidades de treino em 37 microciclos, perfazendo um total de 

11520 minutos de treino.        

 Ao nível da temática, ocorreu uma grande predominância dos exercícios 

Específicos de Preparação (62%). Os Métodos de Preparação Geral não tiveram 

utilização significativa, eram apenas utilizados, em algumas sessões, nas partes iniciais, 

finais e na transição de exercícios. Os Métodos Específicos de Preparação geral 

ocuparam uma parte significativa do volume de treino (38%).    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prioridade residiu sempre no modelo de jogo da equipa desde o primeiro 

microciclo de treinos. Este facto sustenta a predominância dos métodos de treino 

Competitivos, pois existiu sempre a prioridade de treinar segundo a ideia de jogo.  
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Métodos Específicos de Preparação Geral

Métodos Específicos de Preparação

Análise vertical da utilização dos diferentes métodos de treino

Situações Fixas Competitivos Padronizados

Setoriais Metaespecializados Finalização

Lúdico Circuito ou Estações Manutenção da Posse da Bola

Descontextualizados

Figura 14: Análise vertical da utilização dos diferentes métodos de treino 
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No que diz respeito aos exercícios Específicos de Preparação Geral, concluímos 

que os exercícios de Manutenção da Posse da Bola (44%) são os mais utilizados nas 

unidades de treino, justificado pelo facto da ideia de jogo da equipa procurar potenciar 

um jogo mais posicional e apoiado. Os exercícios Descontextualizados (43%), podem 

ser explicados pela necessidade trabalhar ações técnicas individuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

62%

Análise horizontal da utilização dos diferentes métodos de treino

Métodos Específicos de Preparação Geral Métodos Específicos de Preparação

43%

44%

11%
2%

Métodos Específicos de Preparação Geral

Descontextualizados Manutenção da Posse da bola Circuito ou Estações Lúdicos

Figura 15: Análise horizontal da utilização dos diferentes métodos de treino 

Figura 16: Métodos Específicos de Preparação Geral 
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Como já foi referido, os exercícios Competitivos (51%) dominam de forma 

evidente nos Métodos Específicos de Preparação. Os exercícios de Finalização (18%), 

Padronizados (10%) e setoriais (10%) são os que aparecem a seguir. 

5.2 Indicadores de Competição  

Dados de utilização em competição  

As tabelas a seguir apresentadas permitem-nos tirar algumas ilações. 

Percebemos facilmente que existiram 4 jogadores que foram pedras angulares da 

equipa, durante a época desportiva, ultrapassando os 1500 minutos de utilização em 

1750 possíveis. O Guilherme (1621´), o Ivan (1637´), o José António (1745´), o Paulo 

(1576´) e o Rúben (1610´) foram, sem dúvida, elementos fundamentais no desempenho 

da equipa.           
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Padronizados Competitivos Situações Fixas

Figura 17: Métodos Específicos de Preparação 



  
 
 
 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sentido inverso, o João Brás (40´), o João Vaz (66´), o Mário (22´) e o Rúben 

Borges (68´) foram os que participaram menos. O João Brás, o João Vaz e o Rúben 

Borges por questões de assiduidade e o Mário por motivos de lesão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

Figura 18: Análise quantitativa dos jogadores em competição (1ª Fase) 

Figura 19: Análise quantitativa dos jogadores em competição (2º Fase) 
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De realçar a participação de 4 atletas do escalão de Juniores E, numa fase final 

da época, e de um atleta da equipa B de Juniores C, num jogo da 2ª Fase, para resolver 

uma lacuna posicional.  

Análise da competição        

 Na 1ª Fase da competição a equipa esteve inserida na série A, num total de 12  

Figura 20: Análise quantitativa dos jogadores em competição (2ª Fase e geral) 

Tabela 8: Classificação 1ª Fase 
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equipas. A equipa ficou em 12º lugar desta fase da competição, fruto de 0 vitórias, 2 

empates e 10 derrotas. Obtendo um total de 2 pontos, 5 golos marcados e 53 sofridos. 

 Na 2ª fase da competição – Manutenção e descida, ficou inserida da Série A, 

num total de 8 equipas. Iniciou com 1 ponto, fruto da 1ª Fase da competição. A equipa 

ficou em 8º lugar desta fase da competição, fruto de 1 vitória, 1 empate e 12 derrotas. 

Obtendo um total de 4 pontos, 7 golos marcados e 53 sofridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No total da época, a equipa realizou 25 jogos oficiais, obtendo 1 vitória, 3 

empates e 21 derrotas, 12 golos marcados e 106 sofridos.     

 Infelizmente, os objetivos desportivos não foram alcançados, as dificuldades 

foram enormes, os erros cometidos pela equipa técnica foram muitos. Eu tenho-me 

apercebido, ao longo dos últimos tempos, que tenho cometido alguns erros ensinado e 

educando jovens. Isto porque eu nem sempre estou preparado para responder da 

melhor forma aos desafios que todos os dias eles nos colocam.     

 No fim, sinto que o processo foi enriquecedor para todos, que aprendi com os 

nossos erros, enquanto equipa técnica, e com os meus erros, enquanto treinador 

adjunto. Tivemos momentos de frustração, quando as coisas não saíam como planeado, 

mas fomos, do primeiro ao último dia, profissionais incansáveis e exemplares.  

  

 

 

 

 

Tabela 9: Classificação 2ª Fase 
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REFLEXÕES FINAIS 

         “A vida de uma pessoa não é o que acontece, mas aquilo que recorda e a 

maneira como recorda.”         

 Gabriel García Márquez
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6. Reflexões finais  

No fim desta etapa formativa iniciei a elaboração deste relatório com a ideia firme 

que a formação para o bom treinador deve ser holística. Abel Salazar leva-nos 

exatamente a esse caminho quando refere que um profissional não poderá ser bom se 

apenas souber os conteúdos específicos de determinada área do conhecimento. 

 O mais agradável no futebol é desfrutar da viagem. As viagens ficam sempre 

dentro de quem as viveu de forma apaixonada. Esta viagem gerou em mim muitas 

dúvidas e inquietações. Por vezes, adormecia a pensar se os jogadores e o treinador 

principal iam, ou não, ver em mim alguém que os poderia ajudar. Nesta linha, e partindo 

do princípio que o treinador é um “ser” em constante e permanente construção e que é 

no ceio destes contextos que se transformam, fui reconstruindo a minha ideia do que é 

ser treinador. Foi um ano “esponja” para mim.       

 Relativamente ao processo de treino, penso que devíamos ter feitos muitas 

coisas diferentes. Numa fase inicial devíamos ter “exigido” mais e melhores condições 

de trabalho. A paixão pelo treino, tanto em mim como no Luís Tomé, corre-nos nas veias 

e, talvez por falta de experiência, fomos “cegos” pela oportunidade e abdicamos de 

coisas fundamentais. O espaço de treino demasiado reduzido, a falta de material e 

organização funcional do clube, acabou por ter uma influência muito negativa. 

Acreditamos sempre que com o nosso trabalho podíamos dar a volta a tudo isto e 

potenciar os jogadores que tínhamos. Nesse processo acabamos por cometer uma 

quantidade enorme de erros. Penso que, no início, quisemos ver o processo crescer 

muito rápido, queimamos etapas e não fomos capazes de perceber logo que havia 

alicerces que ainda não vinham no reportório dos jogadores. Muitas vezes, depois do 

treino, ficávamos, literalmente, horas a refletir sobre o que se estava a passar. Tínhamos 

vontade de chorar porque as coisas não corriam como planeado. A indefinição inicial do 

plantel, por questões logísticas e opção da direção, acabou por condicionar muito o 

período preparatório. Relativamente aos objetivos, a participação no campeonato 

nacional acabou por não correr como esperado. Houve uma altura em que a equipa, 

fruto dos resultados, “desligou” e todo o processo foi posto em causa. Conseguimos 

reverter a situação e terminar a época de forma digna. Terminamos conscientes que 

erramos e todos tivemos culpa no processo, mas, na mesma medida, conscientes que 

aprendemos com a situação.       

 Quando olho para trás e penso no estágio, sinto-o como tendo sido uma viagem 

incrível, uma realidade complexa e cheia de inquietações. Aprendi muito neste percurso, 

e levo, sem dúvida, um conjunto de vivências e aprendizagens incríveis que me 
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acompanharam certamente, seja qual for o longo caminho que me espera. Ouvi alguém 

dizer: “Se queres saber do treinador, pergunta aos jogadores”. O melhor elogio que os 

meus jogadores me podem fazer é que eu sou/fui um treinador que gosta deles. 

 Gostaria de terminar com uma história que, ocasionalmente (ou não), ouvi 

durante uma das tardes que me debrucei sobre este relatório. Passo a escrever de 

memória:  

Um dia, o discípulo perguntou ao Mestre:   

- Mestre, o que é a utopia. 

 O Mestre respondeu: 

 - Tu que és jovem e vês bem ao longe, consegues ver a linha do horizonte? 

 - Lá ao fundo onde o céu e a terra parecem tocar-se? Perguntou o discípulo. 

 - Exato. Isso é a Utopia. Caminhemos até lá. Respondeu o Mestre  

Caminharam durante três dias. Ao fim do terceiro dia, quando o sol se estava a 

pôr, o Mestre perguntou ao discípulo:  

- Diz-me, já alcançámos a linha do horizonte? – 

 Mestre - respondeu o discípulo - a linha do horizonte continua tão distante como 

ontem e anteontem. Por mais que caminhemos, nunca a poderemos alcançar.  

- Pois é esse o significado da utopia - disse o Mestre - como a linha do horizonte, 

por mais que caminhemos nunca a poderemos alcançar. Já reparaste o que 

ultrapassamos para chegar até aqui?  

- Mas, Mestre - retorquiu o discípulo - se não é possível alcançá-la, para que 

serve então a utopia?  

O Mestre, calmamente, respondeu:  

- A utopia serve para caminhar, caminhar, caminhar...    

        

Chegou ao fim esta etapa, mas estou já no início de outra, rumo à Utopia.
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