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Resumo 

Com a realização deste relatório, pretende-se dar a conhecer as atividades 

desenvolvidas na escola de formação Dragon Force Braga – FC Porto. O estágio pode ser 

visto como um elemento de formação continuo pois só com a aplicação de conhecimentos 

previamente adquiridos é que podemos viver variados contextos que nos irão surgir e assim 

consolidar aprendizagens e permitir lidar com diferentes situações ao longo do tempo. Os 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de 5 anos, tanto a nível académico como a através 

de formações, tornam-se verdadeiramente úteis quando são aplicados criando assim situações 

únicas e diferentes contextos nos treinos e na competição fazendo com que tenhamos de 

recorrer a esses mesmo conhecimentos para lidarmos com os contextos que nos aparecem e 

criar um ambiente de constante aprendizagem e adaptação. Esse ambiente é mesmo o que era 

pretendido para que pudesse adquirir competências para o exercício da função de treinador 

desportivo em situações de treino e de competição. 

Com o papel de treinador adjunto de uma das equipas de infantis da escola de formação 

Dragon Force Braga e como treinador de uma equipa de básico (sub-7), estive inserido em 

dois contextos totalmente diferentes, e consequentemente, em ambientes de ensino-

aprendizagem igualmente diferentes. Tendo em conta estas duas equipas, em cada uma delas, 

teve de ser pensado um ambiente de ensino-aprendizagem que fosse ótimo, ou seja, tendo em 

conta as características fisiopsicológicas dos jogadores, o objetivo era proporcionar diferentes 

cenários e desafios para que eles sentissem algum nível de dificuldade, mas que no final 

pudessem ter êxito. A promoção da inteligência e criatividade em relação ao jogo era 

constante, assim como estímulos para o desenvolvimento motor, pois nesta fase de 

desenvolvimento dos jogadores julgamos ser essencial para que eles tivessem sucesso. Os 

princípios metodológicos e a avaliação ao longo da época foram aspetos importantes para que 

pudéssemos proporcionar um desenvolvimento adequado aos nossos jogadores, tanto a nível 

desportivo como a nível social. 

 

 

Palavras-chave: Futebol, Dragon Force, Ensino, Treino. 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

Abstract 

With this report i tis intended to make known the activities developed in the soocer 

school Dragon Force Braga – FC Porto. The internship could be seen as an element of 

contínuos formation because, only with the application of knowledge previously adquired we 

can experience diferente contexts that will apear and so we can consolidate our learning and 

that let us handle with diferente situations over time. The theoretical knowledge adquired over 

5 years, academicaly and through several formations, become truly useful when they can be 

applied, thus criating unique situations and diferente contexts in training and competitions, 

making us to fall back to those guidelines to handle those situations, creating na environment 

of constant learning and adaptation. That environment was really what I was pretending so 

that i could gain competences, so that, later, I could exercise the role of a sports coach in 

training and competition cenários. 

As a assitant coach of a under-12 team and as a head coach of a under-7 team in the 

Dragon Force Braga soocer school, I was in two completely diferente contexts and teaching-

learning environment as well. Taking into account these two teams, in each one, was created 

a teaching-learning environment that was great to the players, that is, the physical and 

psychological characteristics are taking into account, with the goal of providing diferente 

scenarios and chalanges so that they could feel some difficulties, but in the end they would 

experience succes. Propiciating game inteligence and criativitie was constant, as was the 

motor development, because in this stage of player development, we thought that is was 

fundamental so that they could succeed. The metodlogical principals and the constant 

evaluation throughout de season were very importante aspects so we could provide na 

adequate developmente of our players, both at sports and social level. 

 

 

Key-words: Football, Dragon Force, Teaching, Training
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1. Introdução 

O presente relatório de estágio é referente à época desportiva de 2016/2017, que tive 

a oportunidade de a realizar na Escola Dragon Force Braga – FC Porto e pretender mostrar a 

minha atividade nesta época como treinador adjunto de uma equipa de infantis de futebol de 

7 e como treinador de uma equipa de petizes. 

Apesar de ser o meu segundo ano na Dragon Force Braga – FC Porto, ter a 

oportunidade de realizar aqui o meu estágio com treinadores com experiência e historial de 

sucesso, com condições de treino muito boas e com a constante partilha de conhecimentos, 

permitiu-me absorver muita informação e adquirir conhecimentos mais amplos do contexto 

em que os treinadores trabalham, sendo um ambiente muito enriquecedor que me poderá 

ajudar muito em situações futuras. 

A aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos poderá permitir a 

consolidação de aprendizagens, pois um treinador poderá adquirir muita informação 

inicialmente, mas isso não significa que saberá aplicar esse conhecimento de acordo com as 

particularidades do treino e da competição. Torna-se imperativo, assim, a aprendizagem 

experiencial para o crescimento profissional, pois a teoria torna-se verdadeiramente útil 

quando nos deparamos com contextos únicos no treino e na competição. 

Sfard (1998), conclui no seu estudo que existem duas “metáforas” que podem ajudar 

o ser humano na conquista de conhecimento: a metáfora da aquisição e a metáfora da 

participação. A mesma autora defende que a segunda metáfora poder ser mais útil do que a 

primeira, mas que ambas devem de andar de mãos dadas, pois uma não consegue existir sem 

a outra. Como podemos ver na figura 1 (c.f. figura 1), a autora mostra, de uma forma resumida, 

as diferenças entre a metáfora da aquisição e a metáfora da participação no que toca, não só, 

ao objetivo da aprendizagem, da aprendizagem do aluno e do professor como também, se foca 

do conceito de conhecimento, metaforizando-o. 

 Figura 1. Mapa Metafórico (Sfard, 1998) 
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Em relação à metáfora de aquisição podemos ver, através da figura 1, que o objetivo 

da aprendizagem é para enriquecimento pessoal, para aumento de conhecimento de quem 

aprende. Esta teoria pretende a aquisição de algo por parte o aluno que é o recetor, sendo o 

professor o mediador, o fornecedor da aprendizagem. Esta metáfora caracteriza, assim, o 

saber com algo material, algo que pertence à pessoa. 

A metáfora de participação, segundo a autora, diz-nos que o objetivo da aprendizagem 

é para a construção da comunidade, é tornar-se um participante da mesma. O aluno é um 

aprendiz e o professor é alguém experiente, que preserva a prática e o diálogo. Deste modo, 

o saber está ligado ao sentido de pertencer, participar e comunicar. 

Paavola e Hakkarainen (2005), apresentam ainda uma terceira metáfora de 

aprendizagem: a metáfora da criação de conhecimento. Os mesmos autores referem que “esta 

metáfora indica que a aprendizagem é uma aprendizagem individual e coletiva que vai para 

lá da informação dada e permite que o conhecimento e a aprendizagem cresçam ainda mais. 

Existe também um desenvolvimento coletivo sistemático de objetivos comuns da atividade.” 

(Paavola & Hakkarainen, 2005).  

Ao passo que a metáfora de participação está centrada na comunidade, no seu meio 

social e cultural, através de regras, valores e certas identidades, a metáfora de criação de 

conhecimento pretende, deste modo, que o todo esteja envolvido, desde o individuo ao 

grupo/comunidade, ou seja, pretende que o individuo seja culto, vá à procura de 

conhecimento, mas incentiva que este vá mais além, que seja o próprio sujeito a criar esse 

conhecimento e a tentar coisas novas independentemente da cultura em que esteja inserido 

Ramos, Graça, Nascimento e Soares (2011) referem que: “No que diz respeito à 

metáfora de aquisição, a aprendizagem decorre de um processo de transmissão de 

conhecimento no qual os treinadores adquirem passivamente conceitos ou princípios gerais 

de atuação, para serem aplicados na resolução de problemas comuns e pré-definidos. (…), 

por outro lado, sob a perspetiva da metáfora de participação, a aprendizagem do treinador 

decorre de um processo de reflexão da sua prática pessoal e também por um processo 

particular de observação que realiza ao longo da sua vida e que o faz tornar-se treinador.” 

Como podemos observar pelo mapa metafórico, claramente as duas metáforas estão 

interligadas, pois para sermos capazes de transmitir o nosso conhecimento e sermos capazes 

de o fazer de uma forma correta precisamos de investir na nossa formação, na aquisição de 

competências e novos conhecimentos para de seguida podermos por em prática tudo o que se 

foi aprendendo ao longo de tempo, em diferentes contextos e ambientes, que auxiliarão no 
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ganho de experiência e, assim,  mais tarde podermos transmitir a outros o nosso conhecimento 

e a nossa experiência.  

Com base na informação transmitida ao longo do meu percurso académico, aliado à 

vontade de querer aprender sempre mais indo, para tal, a formações e eventos sobre futebol 

sobre os mais variados temas, nasce naturalmente a vontade de querer colocar todo esse 

conhecimento em prática e criar as minhas próprias experiências, cometendo erros e 

aprendendo com eles de forma a pensar no que pode ser mudado e melhorado e, encontrar as 

soluções que melhor se adequam para determinada situação. Mas como podemos fazer isso? 

Como pode um treinador orientar os jogadores para aquilo que pretende? Como podemos 

incentivar a tomada de decisão e a compreensão do jogo por parte dos jogadores de uma forma 

indireta? Qual a melhor forma de comunicar com os jogadores? 

O objetivo deste estágio foi exatamente esse, ganhar competências a nível de treino e 

de competição com mentores mais experientes do que eu, com experiências, mentalidades, 

ideias diferentes das minhas e que também me permitissem aplicar os meus próprios 

conhecimentos para que também pudesse perceber qual a melhor forma de transmitir o meu 

conhecimento, conseguisse refletir e responder às questões anteriores (e a muitas mais que 

surgiram pelo caminho) e continuasse o meu processo de crescimento como treinador. 
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2. Análise do Contexto de Intervenção 

 

2.1. Caracterização do clube 

2.1.1. Historial da ADC Aveleda e Parceria com a Dragon Force – FC Porto 

A Associação Desportiva e Cultural de Aveleda (ADC Aveleda) é uma associação 

sem fins lucrativos, fundada a 28 de fevereiro de 1978 (ADC Aveleda, n.d.*). 

A ADC Aveleda, desde o seu ano de fundação, sempre foi uma associação importante 

e com historial no Concelho de Braga. Foi, durante muitos anos, um clube com excelentes 

resultados nos escalões de sénior e era atrativo pelas excelentes condições que proporcionava 

aos seus jogadores (ADC Aveleda, n.d.*). 

Com a consolidação do seu crescimento e desenvolvimento, surgiram os primeiros 

escalões de formação, mantendo-se assim durante bastantes anos. Infelizmente, no final dos 

anos 90, a direção em funções cometeu vários erros e levou o clube a uma situação financeira 

insustentável, originando uma perda de atividade durante alguns anos (ADC Aveleda, n.d.*). 

Desde a época 2004/2005, após a recuperação financeira do clube, a nova direção do 

clube decidiu implementar um projeto de formação desportiva, começando com crianças 

desde os 6 até aos 10 anos de idade. Nessa altura, com o atual coordenador técnico, João 

Fernandes, a ADC Aveleda iniciou-se com cerca de 16 crianças, cujos treinos eram aos 

sábados de manhã, no campo de jogos da ADC Aveleda (ainda sem sintético) (ADC Aveleda, 

n.d.*). 

Na época de 2005/2006, após o bom trabalho efetuado, a direção decidiu entrar nos 

campeonatos regionais da Associação de Futebol de Braga, com o escalão de Benjamins (sub-

11). Com o apoio da junta de freguesia de Aveleda, foi possível reunir as condições de 

participação. Com esta participação a frequência dos treinos passou a ser de duas vezes por 

semana para os alunos presentes nessa equipa e manteve-se de uma vez por semana para os 

alunos dos 6 aos 81 anos (ADC Aveleda, n.d.*). 

Em 2007/2008, o projeto desportivo continuava a crescer com o surgimento das 

primeiras equipas de futebol de 11, iniciados (sub-15) e juvenis (sub-17), mantendo-se assim 

até à época de 2009/2010 (ADC Aveleda, n.d.*). 

                                                           
1 *ADC Aveleda (nd.) – Documento interno 
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Após a avaliação do projeto implementado em 2004, a direção conclui que seria 

necessário um “impulso” qualitativo e uma redefinição de estratégias, políticas e objetivos, 

para que este projeto continuasse a crescer na direção desejada. Daqui resultou a necessidade 

de encontrar novos recursos e soluções que mantivessem a identidade e cultura do clube (ADC 

Aveleda, n.d.). 

Em 2010, numa altura em que as escolas de futebol estavam bastante ativas a nível 

nacional e internacional e em franca expansão, a direção, como ambiciosa que era, estava 

atenta ao “estado de arte” no que diz respeito à formação no futebol. Neste sentido, para 

melhoria das condições dos seus alunos e associados, foram estabelecidas quatro premissas 

essenciais na escolha de um parceiro estratégico para o projeto desportivo do clube, (ADC 

Aveleda, n.d.*).: 

• Manter a cultura, identidade e autonomia da ADC Aveleda; 

• Permitir à ADC Aveleda não ser apenas “mais um” clube a ter escola de 

formação e que, efetivamente, se diferenciasse dos demais; 

• Não fosse dispendioso, não implicasse qualquer tipo de compra de direitos nem 

contratação de Franchaising; 

• Que assegurasse à ADC Aveleda um património desportivo, administrativo e 

operacional, assim como, o “know how” que permitisse, num futuro próximo, 

manter a qualidade a todos os níveis e atingir um nível de excelência nos 

objetivos propostos a médio e longo prazo; 

Neste sentido, o Futebol Clube do Porto e o conceito Dragon Force foram a melhor 

opção (ADC Aveleda, n.d.*). 

 

2.1.2. Escola Dragon Force 

O projeto Dragon Force nasceu a 6 de setembro de 2008, com sede no Vitalis Park, a 

“casa-mãe” de todo o projeto. Foi criado com o intuito de fomentar a prática do desporto, 

concretamente do futebol, proporcionando às crianças e aos mais jovens um crescimento 

saudável, norteado por princípios de cidadania e pelos valores do FC Porto (Oliveira, 2011). 

As escolas Dragon Force é um projeto de formação do Futebol Clube do Porto – 

Futebol SAD (FC Porto) e assume-se como um projeto inovador e, sob o lema “Tu tens o 

poder do 2Dragão”, pretende ser a referência da formação em Portugal. Tem como objetivo 

                                                           
2 ADC Aveleda (nd.) – Documento interno 
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implementar as políticas do FC Porto nos jovens, de modo a que possam proporcionar um 

crescimento sustentado dos seus alunos. As escolas Dragon Force apostam em treinadores 

qualificados e nos métodos de ensino do FC Porto. 

Esta escola tem alunos com idades entre os 4 e os 14 anos de idade. O seu propósito 

vai para além das questões do futebol, pretende chegar um pouco mais longe, abrangendo 

áreas pedagógicas como a Nutrição, Cidadania, Ambiente e na aquisição de hábitos de Saúde, 

Cultura e Lazer (Dragon Force, n.d.*). 

A Dragon Force tem como principais objetivos (Dragon Force, n.d.): 

 1 – Ensino do futebol aos mais jovens; 

 2 – Ensinar alguns valores aos mais jovens;  

 3 – Transmitir a história e a mística do FC Porto; 

 4 – A deteção e o aperfeiçoamento de novos valores para a formação do FC 

Porto; 

 5 – Ajudar os alunos e os Encarregados de Educação no processo de 

crescimento; 

 

2.1.3. Metodologia de Ensino das Escolas Dragon Force 

As escolas Dragon Force apresentam duas premissas fundamentais que sustentam a 

sua metodologia inovadora. A primeira premissa defende que o ensino é ajustado à idade e à 

capacidade do aluno e. A segunda premissa dita que esse mesmo ensino seja integrado em 

várias áreas pedagógicas, tanto nos treinos como nos eventos desportivos. 

Neste sentido, torna-se importante refletirmos sobre o que influencia o comportamento 

humano e consequentemente, o desempenho de um jogador. O debate histórico sobre as 

influências genéticas e o ambiente no comportamento humano têm-nos trazido conclusões 

bastante reducionistas e algo polémicas (Davis & Baker, 2007; Leite, Baker & Sampaio, 2009; 

citados por Soares, 2011). Wein (2004) afir3ma que apenas o código genético não garante um 

jogador completo e inteligente, sendo possível afirmar que um jogador nasce e trabalha-se. 

Durante todo o processo de formação dos jogadores, existem variados aspetos que, 

num processo de seleção natural, podem beneficiar a formação de uns jogadores em 

detrimento de outros. Aquando da inscrição numa das escolas Dragon Force, os alunos são 

                                                           
3 *Dragon Force (n.d) – Documento interno 
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colocados em turmas/equipas de acordo com a sua idade cronológica. Apesar disso, podemos 

ter alunos com a mesma idade cronológica que apresentem algumas dificuldades motoras e/ou 

cognitivas, assim como podemos ter alunos mais evoluídos a nível físico, maturacional e/ou 

cognitivo, cabendo ao treinador condicionar o treino para que todos possam aprender. Caso 

exista algum caso de maior dificuldade por parte de um aluno ou um caso em que o aluno é 

demasiado evoluído para a turma/equipa em que está inserido, é possível mudar esses alunos 

para um escalão inferior ou superior respetivamente. O objetivo é mesmo ajustar o nível de 

ensino ao aluno, conforme a sua capacidade, de forma a que todos possam ter as mesmas 

oportunidades de aprender e evoluir. Soares (2011), afirma que é importante não discriminar 

nenhuma criança ao longo da sua formação se no presente não apresentar potencial.  

O facto de o futebol ser chamado de desporto “rei”, faz com que seja capaz de atrair 

imensas crianças para a prática da modalidade, especialmente em Portugal, sendo a 

modalidade mais praticada pelas crianças. Com esse facto em mente, a deteção e 

desenvolvimento de jovens talentos torna-se uma tarefa essencial para muitos clubes. Nesse 

sentido, os clubes criam o seu próprio método de avaliação, com base na experiência pessoal 

e/ou modelo de jogador “talentoso” que melhor atenda a filosofia tática de jogo de quem é 

responsável pelo processo, o que consequentemente acaba por originar “falhas” na deteção e 

na seleção de um jogador (Paoli, Silva, & Soares, 2008). Os mesmos autores referem ainda 

que: “a deteção e a seleção de jogadores são pilares na renovação e manutenção do futebol, 

bem como em qualquer modalidade desportiva. Assim, o processo que visa identificar em 

praticantes de futebol, os requisitos necessários para definir investimentos no processo de 

formação de atletas, tem de ser planeado.”, (Paoli et al., 2008). 

Howe, Davidson e Sloboda (1998), identificaram cincos características de talento: 1) 

é originado em estruturas geneticamente transmitidas sendo parcialmente inato; 2) os seus 

efeitos podem não ser muito evidentes em idades mais jovens, mas existirão alguns 

indicadores, que permitirão a pessoas treinadas, identificar a presença de talento antes de 

serem demonstrados níveis excecionais; 3) estes indicadores precoces de talento servem de 

base para prever quem é que muito provavelmente os irá exceder desportivamente; 4) apenas 

uma minoria possui talento, se todas as crianças tivessem talento, não haveria forma de prever 

ou explicar que teriam sucesso; 5) o talento é específico de uma área especifica como 

desportiva, artística, etc. 
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A correta identificação de futuros jogadores de elite permite aos clubes concentrarem 

os seus esforços no desenvolvimento de um menor número de jogadores, resultando numa 

melhor gestão dos seus recursos (Williams & Reilly, 2000). 

A obtenção e um alto nível de performance de um determinado jogador, porém, não é 

dependente do tempo e das condições oferecidas ao atleta, dependerá também das 

metodologias de treino assim como a capacidade de deteção e seleção de atletas, o que 

possibilita determinar e desenvolver o verdadeiro potencial desportivo. Não é suficiente 

reconhecer talento, mas torna-se imprescindível que o treinador saiba como maximizar a 

qualidade de um determinado jogador na equipa, explorando as suas virtudes e trabalhando 

nos seus defeitos (Paoli et al., 2008). 

 

 

 

Tal como a figura 2 mostra (ver Figura 2), os diferentes aspetos sociológicos, 

fisiológicos, físicos e os skills cognitivo-percetuais podem ajudar a prever e detetar um 

jogador com talento para fazer parte da formação de um clube. 

Figura 2. Aspetos que podem potencialmente prever talento no futebol (Williams & Franks, 1998) 
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As Escolas Dragon Force delimitaram cinco níveis de ensino procurando que cada 

aluno tivesse o melhor enquadramento possível, tendo em conta a idade cronológica e a 

capacidade do aluno. Sendo os níveis os seguintes: 

• Iniciação – nascidos em 2012 e 2011 (sub-5 e sub-6)* 

• Básico – nascidos em 2010 e 2009 (sub-7 e sub-8)* 

• Intermédio – nascidos 2008 e 2007 (sub-9 e sub-10)* 

• Avançado – nascidos em 2006 e 2005 (sub-11 e sub-12)* 

• Expert – nascidos em 2004 e 2003 (sub-13 e sub-14)* 

4 

Para cada um destes níveis de ensino criadas para as Escolas Dragon Force, existem, 

como seria de esperar diferentes conteúdos a transmitir aos alunos e formas de jogo 

privilegiados em cada um desses níveis. No nível de iniciação, cada conteúdo e forma de jogo 

privilegiado está descrito no quadro 1 (ver Quadro 1): 

                                                           
4 *Os anos de nascimento são referentes à época 2016/2017, época de realização do estágio. A menção “sub” 

refere-se à idade que o aluno irá competir durante o ano civil em que a época termina. 

 

Iniciação 

Formas de jogo a privilegiar: 2x2/3x3 

Organização Ofensiva 

(Coletiva) 

- Ocupação racional do espaço a 2 ou a 3; 

- Desmarcação. 

Organização Ofensiva 

(Individual) 

- Relação com bola: 

• Receções, Passes e Remates. 

Organização Defensiva 

(Coletiva) 

- Ocupação racional do espaço a 2 ou a 3; 

- Cobertura 

Organização Defensiva 

(Individual) 

- Enquadramento bola-baliza 

 

 

 

Controlo do Próprio 

Corpo 

- Propriocepção – descoberta cinemática do corpo: 

• Deslocamentos; 

• Saltos; 

• Equilíbrio; 

• Rotações; 

• Lateralidade. 

 - Regras Básicas; 

Quadro 1. Conteúdos e formas de jogo a privilegiar no nível de iniciação. 
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No que toca ao nível básico, os conteúdos e formas de jogo a privilegiar são 

apresentados no quadro 2 (ver Quadro 2). 

 

 

 

Em baixo, no quadro 3, estão evidenciados os conteúdos e formas de jogar no nível 

intermédio (ver Quadro 3). 

 

Compreensão da 

Funcionalidade do Jogo 

- Alternância dos momentos de jogo: 

• Diferenciação colega/adversário; 

• Diferenciação ataque/defesa. 

Básico 

Formas de jogo a privilegiar: 3x3/4x4/5x5 

Organização Ofensiva 

(Coletiva) 

- Ocupação racional do espaço a 3, 4 ou 5; 

- Desmarcação. 

 

Organização Ofensiva 

(Individual) 

- Relação com bola: 

• Receções orientadas; 

• Dribles; 

• Passes com trajetórias e superfícies diferentes; 

• Remates com trajetórias e superfícies diferentes. 

Organização Defensiva 

(Coletiva) 

- Ocupação racional do espaço a 3,4 ou 5; 

- Cobertura 

Organização Defensiva 

(Individual) 

- Condicionamento do portador da bola: 

• Posição defensiva base 

 

 

 

Controlo do Próprio 

Corpo 

- Propriocepção – descoberta cinemática do corpo: 

• Deslocamentos; 

• Saltos; 

• Equilíbrio; 

• Rotações; 

• Lateralidade. 

 

Compreensão da 

Funcionalidade do Jogo 

- Regras Básicas; 

- Alternância dos momentos de jogo: 

• Diferenciação colega/adversário; 

• Diferenciação ataque/defesa. 

Quadro 2. Conteúdos e formas de jogo a privilegiar no nível básico. 
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Intermédio 

Formas de jogo a privilegiar: 5x5/7x7 

Organização Ofensiva 

(Coletiva) 

- Sub-momento 1: Saída do guarda-redes; 

- Sub-momento 2: Criação de espaços; 

- Sub-momento 3: Entrada nos espaços; 

- Sub-momento 4: Finalização. 

 

 

Organização Ofensiva 

(Individual) 

- Relação com bola: 

• Proteção da bola com diferentes orientações; 

• Receções orientadas com diversas trajetórias; 

• Passe com diferentes superfícies e orientações; 

• Drible encadeado com outras ações; 

• Remate com diferentes superfícies do corpo, trajetórias e 

orientações. 

Organização Defensiva 

(Coletiva) 

- Sub-momento 1: Fecho dos espaços interiores/condicionamento; 

- Sub-momento 2: Criação de zonas de pressão; 

- Sub-momento 3: Recuperação da bola 

Organização Defensiva 

(Individual) 

- 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 1º ou 2º momento sem posse; 

- Transição para 3º momento sem posse. 

 

No quadro 4 estão os conteúdos e formas de jogo a privilegiar no nível avançado (ver 

Quadro 4). 

 

 

Avançado 

Formas de jogo a privilegiar: 7x7 

Organização Ofensiva 

(Coletiva) 

- Sub-momento 1: Saída do guarda-redes; 

- Sub-momento 2: Criação de espaços; 

- Sub-momento 3: Entrada nos espaços; 

- Sub-momento 4: Finalização. 

 

 

- Relação com bola: 

• Proteção da bola com diferentes orientações; 

Quadro 3. Conteúdos e formas de jogo a privilegiar no nível intermédio. 

 

Quadro 4. Conteúdos e formas de jogo a privilegiar no nível avançado. 
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Organização Ofensiva 

(Individual) 

• Receções orientadas com diversas trajetórias; 

• Passe com diferentes superfícies e orientações; 

• Drible encadeado com outras ações; 

• Remate com diferentes superfícies do corpo, trajetórias e 

orientações. 

Organização Defensiva 

(Coletiva) 

- Sub-momento 1: Fecho dos espaços interiores/condicionamento; 

- Sub-momento 2: Criação de zonas de pressão; 

- Sub-momento 3: Recuperação da bola 

Organização Defensiva 

(Individual) 

- 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 1º ou 2º momento sem posse; 

- Transição para 3º momento sem posse. 

 

Finalmente, no quadro 5, estão descritos os conteúdos e formas de jogo a privilegiar 

no nível expert (ver Quadro 5). 

 

 

Expert 

Formas de jogo a privilegiar:7x7 

Organização Ofensiva 

(Coletiva) 

- Sub-momento 1: Saída do guarda-redes; 

- Sub-momento 2: Criação de espaços; 

- Sub-momento 3: Entrada nos espaços; 

- Sub-momento 4: Finalização. 

 

 

Organização Ofensiva 

(Individual) 

- Relação com bola: 

• Proteção da bola com diferentes orientações; 

• Receções orientadas com diversas trajetórias; 

• Passe com diferentes superfícies e orientações; 

• Drible encadeado com outras ações; 

• Remate com diferentes superfícies do corpo, trajetórias e 

orientações. 

Organização Defensiva 

(Coletiva) 

- Sub-momento 1: Fecho dos espaços interiores/condicionamento; 

- Sub-momento 2: Criação de zonas de pressão; 

- Sub-momento 3: Recuperação da bola 

Organização Defensiva 

(Individual) 

- Condicionar o portador da bola. 

Quadro 5. Conteúdos e formas de jogo a privilegiar no nível expert. 
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Transição Defesa-Ataque - Transição para 1º ou 2º momento em posse; 

- Transição para 3º ou 4º momento em posse. 

Transição Ataque-Defesa - Transição para 1º ou 2º momento sem posse; 

- Transição para 3º momento sem posse. 

 

 

2.1.4. Modelo de gestão 

O modelo de gestão que o clube possui é baseado num modelo de gestão de parcerias, 

em que o FC Porto assume a gestão técnica da escola de futebol nos escalões entre os 4 e os 

14 anos de idade. Neste sentido, é destacado um dos seus coordenadores técnicos que fica 

responsável pela constituição de uma equipa de treinadores da entidade parceira (Dragon 

Force, n.d.). 

A formação dessa equipa técnica é da responsabilidade do FC Porto, que transmite o 

seu conhecimento e cede à entidade parceira um manual técnico Dragon Force (Dragon Force, 

n.d.). 

A marca FC Porto Dragon Force pode ser utilizada pela entidade parceira, 

designadamente através da atribuição do respetivo nome à escola de futebol local (Dragon 

Force, n.d.). 

A entidade parceira tem como responsabilidade a gestão comercial e administrativa, 

de acordo com as condições definidas pelo FC Porto e estabelecidas no contrato de parceria 

assinado por ambas as partes (Dragon Force, n.d.). 

O FC Porto será ressarcido, num percentual igualmente estabelecido em contrato, das 

mensalidades adotadas na escola de futebol local (Oliveira, 2011). 

 

2.1.5. Organograma 

 

ADC Aveleda está, naturalmente, articulada com a Dragon Force do Vitalis Park e a 

comunicação é constante, mas, apesar disso a ADC Aveleda tem a sua própria organização, 

como ilustrado na estrutura hierárquica em baixo: 
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2.1.6. Instalações 

O local onde, durante a época, decorreram os treinos e os jogos oficiais para os 

campeonatos foi no Parque Desportivo de Aveleda. Este Parque Desportivo conta com 

instalações excelentes para a prática da modalidade, incluindo as seguintes infraestruturas: 

• Um Campo de futebol de 11, em relva sintética, com luz artificial e que integra 

um campo de futebol de 7; 

• Um Edifício de apoio à atividade desportiva composto por: 

o Quatro balneários; 

o Balneários para Treinadores; 

o Balneário para Árbitros; 

o Sala médica; 

o Sala para arrumação de material; 

o Sala multiusos (“Espaço Aberto”); 

o Sala para guardar material técnico; 

 

 

 

Presidente da 
Direção/Coordenador 

Téncico

Dep. Médico

Fisioterapeutas

Dep. Psicologia

Psicólogo

Dep. Nutrição

Nutricionista

Dep. Pedagógico

"Espaço Aberto"

Subcoordenador 
Técnico

Dep. Técnico

Treinadores

Figura 3 -  Organização estrutural da ADC Aveleda – Dragon Force Braga 
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2.1.7. Porquê da escolha Dragon Force – FC Porto 

Sabendo que as escolas Dragon Force seguem a metodologia do FC Porto, a hipótese 

de poder treinar e aprender uma metodologia de ensino que está em crescimento em Portugal 

e no mundo do futebol, era claramente uma oportunidade que não poderia deixar escapar. 

Durante o último ano da licenciatura de Ciências do Desporto na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), foi realizada uma visita de estudo no Vitalis Park, a casa-mãe 

das escolas Dragon Force. Com o decorrer da visita foi-nos dito que a Dragon Force – FC 

Porto sabe da qualidade de ensino da UTAD e que os seus alunos ganham competências que 

são valorizadas pela sua estrutura, e que gostam de dar oportunidades a treinadores recém-

formados. Com esta informação, no final da minha licenciatura, decidi candidatar-me a um 

lugar como treinador/treinador adjunto de uma das escolas Dragon Force – FC Porto, 

resultando numa entrevista no Vitalis Park com um dos coordenadores do projeto Dragon 

Force. Após a entrevista com o coordenador, o mesmo reencaminhou os meus dados para a 

Dragon Force de Braga, pois era a escola Dragon Force mais perto da minha área de 

residência, para uma futura entrevista. No final da entrevista foi-me oferecido um lugar na 

estrutura técnica da Dragon Force de Braga, a qual eu aceitei de uma forma célere pois não 

poderia deixar passar esta oportunidade de poder “beber” toda a informação possível que 

poderia vir a receber enquanto lá estivesse. 

 

2.2. Caracterização da Competição 

2.2.1. Quadro Competitivo 

A ADC Aveleda dá muita importância a todas as competições em que as suas equipas 

estejam inseridas, tanto nos campeonatos como nos torneios em que poderá participar. 

A equipa em que me inseri, em termos de competição, situava-se nos Sub-12 A2 (A2 

é porque existem duas equipas de Sub-12 e fiquei inserido na segunda equipa.), que iria 

disputar, ao longo da época, a competição oficial da Associação de Futebol de Braga, no 

Campeonato Distrital de Juniores D (Infantis). Participaria, também, em torneios, caso fosse 

convidada e existisse possibilidade de conciliação das competições no calendário 

competitivo. 

A outra equipa/turma onde estava inserido era a turma de Básico B1 onde eu era o 

treinador principal.  Apesar desta turma não estar inserida numa competição oficial, a nossa 

participação era feita em torneios interescolar realizados pela APEF (Associação Portuguesa 
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de Escolas de Futebol). Os torneios eram organizados uma vez por mês, geralmente no 

terceiro fim de semana de cada mês, o que permitia muito tempo de preparação entre torneios. 

Esses torneios duravam a manhã toda, mas a minha equipa apenas fazia dois a três jogos por 

torneio, com a duração de 25 minutos cada. Os jogos eram disputados em campos reduzidos, 

com mini-balizas e as equipas eram de 4 elementos, podendo ter ou não um guarda-redes. 

 

2.2.2. Campeonato Distrital de Juniores D – Infantis 

A minha equipa foi inserida no Campeonato Distrital de Infantis na “série – E”, 

conjuntamente com mais 13 equipas, fazendo um total de 14 equipas na série. O campeonato 

joga-se a duas voltas com a duração de 8 meses, de outubro a maio.  

Infelizmente antes do inicio do campeonato uma das equipas anunciou que não tinha 

condições para participar na competição, desistindo, então do campeonato, e reduzindo o 

número de equipas para 13. 

 

2.2.3. Adversários 

Quando foi anunciado o calendário competitivo do campeonato e soubemos em que 

série iriamos participar, sabíamos que haveríamos de encontrar adversários muito 

complicados, mas do nosso nível e, portanto, eram equipas perfeitamente ao nosso alcance. 

Como tal, estava nos pensamentos da equipa técnica que seria possível fazer algo inesperado, 

como lutar pelo título, mas rapidamente esse pensamento se desvaneceu pois dois dos nossos 

adversários rapidamente se mostraram muitíssimo fortes e difíceis de vencer. 

Relativamente à turma de Básico B1 só sabia quem iria defrontar na semana da 

realização do torneio APEF. 

 

2.3. Caracterização das condições de trabalho 

2.3.1. Recursos Humanos 

Os recursos humanos são variados e muito importantes, pois para além da equipa 

técnica, (composta por Treinador e Treinador Adjunto), podíamos contar com os restantes 

departamentos (nutrição, pedagógico, psicológico e médico) e de um funcionário do clube 

que nos ajudaria em tudo o que fosse preciso dentro do espaço do clube. 
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2.3.2. Recursos Materiais 

Para além das infraestruturas referidas anteriormente, o clube dispõe de alguns 

recursos materiais como: 

• Balizas: 2 balizas de futebol de 11 (fixas), 4 balizas de futebol de 7 

(amovíveis), 10 balizas de futebol 5, 8 balizas de futebol de 1 e 4 balizas de 

tamanho não regulamentado; 

• Bolas de diferentes tamanhos: 1,2,3,4 e 5; 

• Coletes de 7 cores diferentes; 

• Cones de diferentes alturas e cores; 

• Sinalizadores de várias cores; 

• Estacas; 

2.4. Conhecer os jogadores do clube 

O ADC Aveleda tem mais de 100 jogadores inscritos no clube, de vários locais do 

distrito de Braga, desde os 6 aos 16 anos de idade, inseridos na turma de iniciação até ao 

escalão de Juvenis. De referir que os jogadores que estão no escalão de Juvenis são 

“independentes” à Dragon Force, ou seja, os treinadores são da Dragon Force, jogam com o 

modelo de jogo que as equipas Dragon Force apresentam, mas não têm direito a alguns dos 

benefícios Dragon Force que os restantes alunos possuem 

 

2.5. Definição e construção do plantel 

Nas primeiras semanas da época desportiva é realizada uma avaliação diagnóstico da 

equipa através da observação dos treinos e posteriormente é preenchido um documento criado 

para registar a avaliação. Se algum aluno novo entrar, entretanto no clube, é realizado uma 

observação e de seguida é preenchido um documento de avaliação do novo aluno nos mais 

diversos aspetos que ajudam a classificar o aluno em relação à turma/equipa para saber se o 

seu nível é acima, de acordo ou abaixo do nível da turma/equipa. Tal permite avaliar se o 

jogador irá continuar na equipa ou se é necessário mudar de turma/equipa. Se algum aluno 

mudar de turma/equipa, não é necessário realizar uma avaliação diagnóstica pois já está feita 

pelos treinadores da anterior turma/equipa. De referir que as fichas de avaliação diagnóstica 
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dos jogadores que já se encontravam no clube na época anterior foram feitas no inicio da 

época desportiva passada e foram analisadas pela equipa técnica, concluindo-se que não era 

necessária qualquer alteração. 

Para uma equipa do escalão de infantis procuramos ter entre 14 a 17 jogadores, 

pensamos que mais do que esse número iria retirar muito tempo de jogo aos alunos, o que 

nesta idade é algo impensável, pois queríamos que todos conseguissem somar o maior tempo 

de jogo possível. Procuramos também ter jogadores que se enquadram no perfil de jogador à 

FC Porto, ou seja, queríamos ter jogadores que não tivessem medo de ter a bola, determinados, 

dotados tecnicamente, fortes fisicamente, criativos, capazes de trabalhar em equipa, que 

dessem tudo o que tinham em todos os treinos e em todos os jogos. Sabemos que é muito 

complicado ter uma equipa somente destes jogadores, mas queríamos ter o maior número de 

jogadores com este perfil na equipa e sabíamos que se conseguíssemos, consequentemente 

estes jogadores também iriam ajudar os jogadores menos fortes a evoluir, o que mais tarde se 

poderiam tornar uma mais valia. 

Este perfil de jogador seria o ideal para encaixar na cultura de jogo que a Dragon Force 

gosta de apresentar: um estilo dominador em todos os momentos do jogo, um futebol bonito 

de se ver, um jogo coletivo em que todos são importantes, todos defendem e todos atacam 

com a criação de várias dinâmicas de jogo, ou seja, uma cultura de jogo que seja possível ver 

um jogo e que se diga que é uma equipa da Dragon Force que está a jogar só pelo que a equipa 

apresenta. 

Para a turma de Básico B1, a escolha dos alunos já não era feita pelo treinador, pois 

até alcançarem a idade de competição ou demonstrarem qualidade técnica e táctica para 

enquadrar numa equipa de competição, estes alunos eram enquadrados em turmas conforme 

a sua idade e/ou nível de qualidade de forma a poderem estar num contexto adequado e 

potenciador de uma melhor evolução. 

 

2.6. Análise das Strengths, Weknesses, Oportunities and Threats (SWOT) 

Como qualquer clube, o ADC Aveleda tem as suas forças e fraquezas e importa referir 

algumas para que possamos perceber o que o clube tem de bom para oferecer e o que tem de 

mau para tentar corrigir. Esta análise também poderá ajudar a contextualizar o clube como 

referência nos campeonatos da associação de futebol de Braga. 
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Por isso é necessário realizar uma Análise SWOT [o termo SWOT é uma sigla inglesa 

para Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças), que consiste, basicamente, num modelo de análise do ambiente interno e externo 

de uma organização para criar fórmulas de sucesso no mercado. 

 

 

 

Forças 

✓ Cultura vencedora do clube 

✓ Treinadores qualificados 

✓ Rede de scouting 

✓ Ideias de jogo do FC Porto 

Fraquezas 

✓ Capacidade financeira 

✓ Planteis com poucas soluções 

✓ Pouco apoio das pessoas que 

vivem na freguesia 

Oportunidades 

✓ Subida da equipa de Iniciados aos 

campeonatos nacionais 

✓ Criação de equipas FC Porto para 

competir nos campeonatos distritais de 

Braga 

Ameaças 

✓ Concorrência de clubes de maior 

nome no distrito de Braga 

✓ Falta de condições nas instalações 

devido ao rápido crescimento do clube 

 

Em relação às forças tenho que destacar a aposta em treinadores qualificados para 

todas as equipas. O clube gosta e aposta em treinadores formados academicamente e 

interessados na aprendizagem constante o que é um aspeto muito positivo, pois permite, não 

só, a implementação do estilo do jogo do FC Porto de uma forma mais rápida, como também, 

permite criar uma cultura vencedora no clube o que permite o seu crescimento de uma forma 

exponencial. 

No que toca às fraquezas é de elevada importância referir a falta de soluções em 

variados planteis do clube, pois é notória a falta de profundidade nas equipas o que prejudica 

Quadro 6 – Análise SWOT 
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de certa forma as suas performances nos campeonatos nalgumas épocas. Todavia, felizmente, 

isso não impede de ter equipas campeãs em vários escalões. 

Nas oportunidades é impossível não referir a subida ao campeonato nacional de 

infantis por parte da Dragon Force de Braga, um feito inédito por partes das escolas Dragon 

Force fora do distrito do Porto. Com esta subida, o clube irá ganhar notoriedade, mais 

patrocínios, mais crianças irão querer juntar-se ao clube, que, irá proporcionar uma 

oportunidade fantástica a todos os níveis para o clube e para a freguesia onde se encontra. 

Em relação às ameaças, receio que o atraso nas instalações poderá ser a maior 

preocupação, pois com a subida ao campeonato nacional as exigências são outras e o clube 

terá de proporcionar outro tipo de qualidade a nível das instalações e também no material de 

treino, para que não seja uma passagem rápida neste campeonato. Como tal, considero que o 

clube não pode dar um passo maior do que a perna e terá de gerir toda a situação de forma 

eximia para que esta oportunidade única seja aproveitada da melhor forma. 

 

2.7. Definição de objetivos 

A definição de objetivos é um momento fundamental para o sucesso em todos os 

processos desportivos. Temos de ter em atenção, no entanto, que nestas idades o facto de 

propormos objetivos muito fechados/específicos pode ser algo prejudicial pois cada aluno é 

um individuo diferente e por isso vão evoluir de forma diferente. Assim, para conseguirmos 

potenciar o máximo os nossos alunos temos de ter em conta a sua individualidade.  

O facto de realizarmos uma avaliação no final de cada trimestre, permite-nos verificar 

a evolução do aluno e definir objetivos específicos para esse aluno ao mesmo tempo que 

conseguimos definir também objetivos para a equipa. A base do sucesso da equipa são os 

jogadores e a ideia de jogo e os comportamentos que pretendemos ver dessa ideia. Para isso, 

temos de ter em atenção o nível individual de cada aluno, temos de propor objetivos flexíveis, 

realistas e de curto prazo, pois não conseguimos prever como os alunos irão evoluir, e para 

dar coerência e solidez ao nosso processo é necessário fazer uma avaliação diária da nossa 

equipa e ajustar o que achamos necessário para de ir ao encontro ao que pretendemos. 

O crescimento desportivo dos nossos alunos é fundamental, assim como o crescimento 

pessoal, o qual integra o acompanhamento escolar de todos os nossos alunos, sendo este talvez 

a parte mais importante para nós, em que queremos que eles tenham mais sucesso a nível 
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desportivo e talvez seja essa a grande diferença do ADC Aveleda em relação a muitos clubes, 

pretendendo a evolução dos alunos em todos os aspetos. 

 

3. Fundamentos Metodológicos 

3.1. O jogador 

Como a filosofia das Escolas Dragon Force – FC Porto visa o crescimento do aluno, 

tanto como jogador e como pessoa, é espectável que os seus alunos correspondam a 

determinados critérios para cada característica referida, sendo eles (Dragon Force, n.d.): 

• Enquanto jogador, pretende-se que o aluno Dragon Force manifeste de uma 

forma consistente os comportamentos de jogo estabelecidos no modelo de 

jogo, em cada um dos 4 momentos desse mesmo modelo; 

• Enquanto pessoa, o aluno Dragon Force deve cumprir 5 requisitos essenciais 

ao seu salutar desenvolvimento humano: 

o Disciplina – Manter uma conduta de permanente respeito, obediência aos 

seus responsáveis, tolerância à diferença e cordialidade nas suas ações e 

na comunicação verbal e não verbal que estabelece com os treinadores, 

colegas, adversários e restantes membros da Escola de Futebol e do FC 

Porto; 

o Empenhamento – Implica uma conduta de permanente procura da 

superação dos seus próprios limites em todas as dimensões da sua 

participação nas atividades; 

o Relacionamento – Visa a capacidade do aluno para se relacionar de forma 

empática com todos os intervenientes nas atividades resultando daí uma 

maior eficiência no processo de aprendizagem; 
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o Autonomia – Contempla o esforço individual de cada aluno por liderar as 

suas próprias ações no sentido das 3 dimensões supracitadas e sem 

necessidade permanente de intervenção direta do treinador, dos colegas ou 

de outros; 

o Assiduidade – A assiduidade é um requisito fundamental para a evolução 

nas aprendizagens. Por esse motivo o registo do número de faltas é um 

parâmetro a registar na avaliação. Reflete, de igual forma, o grau de 

comprometimento do aluno/encarregado de educação com o processo e 

pode ser um dado essencial na compreensão do grau de evolução do aluno. 

 

Estes critérios visam o crescimento dos alunos Dragon Force a nível desportivo e 

pessoal, pois se os alunos demonstrarem disciplina, empenho, capacidade de se relacionar, 

autonomia e assiduidade podem crescer, especialmente como pessoas, pois estes valores irão 

estar presentes durante todo o seu percurso na vida.  

 

3.2. O treinador 

O desempenho de funções de treinador nas Escolas Dragon Force – FC Porto, implica 

alguns requisitos fundamentais e em vários domínios (Dragon Force, n.d.): 

• Lealdade institucional 

o A imagem Futebol Clube do Porto e da Escola de Futebol Dragon Force 

prevalecem sempre sobre todo e qualquer interesse individual do 

treinador, jogador ou Encarregado de Educação; 

o Dever de agir tendo como princípio a coesão interna. 

• Conhecimento do jogo 

o Conhecimento sobre o jogo; 

o Conhecimentos didático-metodológicos; 

o Conhecimento sobre as faixas etárias dos alunos. 

• Capacidade de organização 

o Imagem 

▪ Cumprimento rigoroso dos horários; 

▪ Credibilidade (apresentação de um visual cuidado e 

cumprimento do código de vestuário). 

o Documentação do trabalho 
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▪ Ficha de planeamento trimestral; 

▪ Ficha de registo de treino; 

▪ Ficha de registo de presenças; 

▪ Registo de convocatória para competição; 

▪ Registo de participação em competição; 

▪ Relatório de jogo (equipas de competição). 

o Avaliação dos alunos 

▪ Ficha de avaliação do aluno; 

▪ Ficha de perfil do aluno; 

▪ Recrutamento de jogadores para seleções e equipas de 

competição. 

 

3.3. O treino 

Sabíamos desde o inicio da época que iriamos ter 3 treinos por semana com a duração 

de 1 hora cada sessão de treino e essas sessões de treino iriam ser planeadas no dia de treino 

conforme o que pretendíamos trabalhar com a equipa nesse dia, que englobava o processo 

estratégico que iriamos adotar conforme a equipa que iriamos defrontar no fim de semana. 

Cada exercício, cada momento do treino era pensado com cuidado, com um propósito, para 

que pudéssemos retirar máximo proveito do tempo de treino e dos jogadores e reduzirmos a 

probabilidade de algo não correr como esperado. 

Sendo uma escola Dragon Force, o planeamento e operacionalização dos treinos 

devem cumprir com alguns princípios metodológicos, apresentados de seguida (Dragon 

Force, n.d.): 

• Disciplina – Os treinadores são figuras que comportam uma autoridade e que, 

por esse motivo, devem merecer sempre o máximo respeito. Cabe aos 

treinadores fazer valer esse respeito. 

• Propensão – Cada exercício de treino deve ter uma configuração, em termos 

de regras, espaço, tempo, e intervenção do treinador, que promova o 

aparecimento frequente dos comportamentos específicos do Modelo de Jogo 

delineados para cada momento do treino. 
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• Densidade – O treino deve caracterizar-se por um alto nível de densidade 

motor especifica, dentro dos objetivos pretendidos, de modo a cumprir a 

necessária repetição sistemática e permitir aprendizagens sólidas e duradouras. 

• Desafio – Todas as situações de treino devem sofrer um ajustamento do nível 

de dificuldade em função do nível de capacidade de quem as irá executar. Esse 

ajustamento deve ser realizado a vários níveis: equipa, grupo e individuo. 

• Intervenção – Todo o feedback do treinador deve surgir no sentido de tornar o 

processo de treino o mais aquisitivo possível respeitando para isso o modo 

como a aprendizagem se processa ao nível das crianças e adolescentes 

Cada semana de treino era planeada conforme o adversário que iriamos defrontar, 

onde iriamos jogar (casa ou fora), aspetos a melhorar em relação ao jogo anterior, hora do 

jogo, entre outros fatores. Para a melhor compreensão deste ponto demonstro, no quadro 7 

(ver Quadro 7), um exemplo de uns dos nossos microciclos, referente à jornada 17 do 

campeonato distrital de futebol de infantis, onde iriamos defrontar a equipa que se encontrava 

no lugar acima de nós na tabela classificativa e uma vitória poderia permitir-nos ascender ao 

3º lugar. 

 

Segunda Quarta Quinta Sábado 

Conteúdos a 

trabalhar: 

• Capacidade 

técnica 

individual 

• Organização 

Ofensiva: 3º 

e 4º sub-

momentos 

 

Exercícios: 

• Relação com 

bola: Grupos 

de 2 (1x1; 

toques) 

• Capacidade 

técnica 

individual 

(1x1 com 

GR) 

• 6x6+GR 

Conteúdos a 

trabalhar: 

• Organização 

Ofensiva: 4º 

sub-

momento 

 

 

 

Exercícios: 

• Relação com 

bola: Grupos 

de 2 (1x1; 

passe e 

receção) 

• 1x1/1x1+GR 

• Situação de 

finalização 

• 5x5+5 

apoios 

Conteúdos a 

trabalhar: 

• Organização 

ofensiva: 

Grandes 

princípios 

 

 

 

Exercícios: 

• Meinho 4x2 

• 6x6+GR 

• 3x3+3 

apoios 

 

Jogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD Celeirós vs 

ADC Aveleda 

Quadro 7 – Exemplo de uma semana de treino/exercícios 
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Este jogo era referente à segunda volta do campeonato e no primeiro jogo havíamos 

perdido por 3-1 e, apesar dos erros defensivos, tínhamos notado que o 2º sub-momento não 

havia funcionado como pretendido o que por consequência fez com que o 3º e 4º raramente 

aparecessem e isto, aliado com a pobre capacidade de tomada de decisão da parte dos nossos 

jogadores a nível ofensivo, fez com que decidíssemos apostar mais onde falhamos, que foi na 

vertente ofensiva do nosso jogo.  

Com o foco do nosso processo de treino virado para o 3º e 4º sub-momentos da 

organização ofensiva aliado a uma estratégia de jogo, planeada pela equipa técnica, diferente 

do que a própria equipa estava habituada, fez com que conseguíssemos vencer o jogo, com 

alguma dificuldade, tendo sucesso nos aspetos trabalhados durante a semana de treinos. 

Após o final do microciclo e de conforme decorreu a semana de trabalho e como 

correram os exercícios, ajustamos o próximo microciclo para melhorar o que correu mal e 

para preparar o próximo jogo. Após cada sessão de treino, a equipa técnica reúne-se e debate 

se os objetivos a trabalhar no treino foram atingidos ou não. Com isto pretendemos que o 

nosso método de treino seja ajustado o máximo possível à forma como jogamos, para que as 

ideias de jogo, os processos de jogo possam aparecer de forma natural e eficaz. 

 

3.4. O jogo 

Sendo uma equipa Dragon Force facilmente se percebe que a ideia de jogo passa por 

um jogo de posse, um jogo bonito, com qualidade de passe, qualidade na individualidade 

técnica, com capacidade de pressão em todo o campo, transições fortes, constantes formações 

de triângulos entre os jogadores. O que muda de equipa para equipa são as dinâmicas que 

cada treinador gosta de implementar nas suas equipas, sendo que o treinador tinha as suas 

ideias e com o decorrer da época fomos percebendo que os jogadores não conseguiam 

interiorizar essas ideias e tivemos de colocar novas ideias em prática que se adequassem da 

melhor forma á nossa equipa. Isso verificou-se na mudança disposição táctica da equipa, onde 

começamos a época com um 1-2-3-1 e tivemos de modificar as dinâmicas de jogo e 

consequentemente a disposição táctica alterando para 1-3-2-1 com mais dinâmicas 

defensivas. 

Sempre que possível o treinador principal iria observar as equipas adversárias que se 

encontravam no nosso campeonato e antes do início da semana de treinos, debatíamos o que 
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deveríamos trabalhar durante a semana e qual a estratégia a adotar para o jogo, com base no 

que o treinador haveria observado no jogo do nosso adversário. As alterações à nossa forma 

de jogar eram mínimas mesmo sabendo que iriamos defrontar equipas mais fortes fisicamente 

e que estavam à nossa frente na tabela classificativa. 

Sabíamos à partida quais eram as equipas que iriam lutar pelo titulo e sabíamos das 

equipas que iriam ter bons jogadores, mas também sabíamos da nossa qualidade coletiva e no 

início da época foi discutido entre a equipa técnica que se tudo corresse bem poderíamos fazer 

uma surpresa no campeonato, mas decidimos não elevar em demasia o objetivo e pensamos 

ser melhor definir um objetivo de curto prazo e irmos ajustando conforme o andar do 

campeonato. Também tínhamos sempre em atenção a classificação das equipas que iriamos 

defrontar para termos uma ideia de alguns números e da forma das equipas conforme as íamos 

defrontando, mas sabíamos que muitas das vezes isso não tinha qualquer influência pois um 

dos objetivos de muitas equipas da AF Braga é ganhar à Dragon Force devido à grande 

rivalidade que se foi criando com essas equipas ao longo dos anos. 

3.5. Outros temas de estudo 

3.5.1. Futebol para a criança/jovem 

O futebol de formação está cada vez mais “fechado” no sentido de orientarmos as 

crianças e jovens para um futebol muito previsível, quase que se estivéssemos com um 

comando de PlayStation na mão a dizer o que devem ou não de fazer. Wien (2004) propõe 

que numa etapa inicial (crianças entre 5 a 7 anos), os clubes, devem de criar uma escola de 

iniciação desportiva em que essas crianças sejam expostas, de forma lúdica, a uma ampla 

gama de atividades motoras com o propósito de compensar as suas debilidades motoras e as 

dificuldades que têm na manipulação do seu corpo, espaço e do tempo. O mesmo autor refere 

ainda que estas escolas poderiam substituir o “futebol de rua” que as outras gerações tanto 

gostavam, de forma a diminuir os efeitos negativos da sociedade “moderna” que os atrai com 

novas tecnologias mantendo-os fora de um ambiente natural. Segundo Soares (2011) a 

“ausência de imaginação, fantasia e criatividade por parte das nossas crianças são 

consequência desse cada vez menor prazer em que estas têm em praticar desporto”. Wein 

(2004) reforça a ideia referindo que o abandono desportivo de muitos jovens pode ser 

explicado, em grande parte, pela utilização de métodos inadequados, tanto a nível de treino 

como na competição. Para Samulski, Noce e Costa (2001) a “criatividade manifesta-se no 

sentido de algo inesperado, inovativo ou fora dos padrões normais de ação que o atleta 
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consegue realizar na modalidade me que ele está inserido”. Wein (2005) diz que todos nós 

nascemos com a habilidade de sermos criativos, mas iremos diferenciar-nos no grau de 

desenvolvimento dessa habilidade dependendo da área que é mais fácil para cada uma 

exprimir essa criatividade. O mesmo autor refere ainda que “todo nós somos mais criativos 

em crianças do que na adolescência ou enquanto adultos, pois existem mais possibilidades de 

jogar nesta etapa”. Para Teixeira (2007) a “criatividade parece estar então relacionada com a 

capacidade de adaptação constante às situações de jogo e à capacidade de criar dificuldades 

aos adversários”. Samulski e colaboradores (2001) reforçam mesmo esta ideia dizendo que 

contar com jogadores criativos, capazes de solucionar problemas de ordem técnico-tácticas e 

criar jogadas novas, é o sonho de qualquer clube e de qualquer treinador. 

Rodrigues (2005) refere que em “contextos em constante mutação implicam o ato de 

perceção (inteligência) seja criativo, por forma a categorizar o contexto a partir dos novos 

conjuntos de semelhanças e diferenças. As categorias emergem do “jogo livre da mente”, em 

que novas formas são percebidas e categorizadas através da ação criativa da inteligência”. 

Para Sternberg (1997) a inteligência “compreende as habilidades mentais necessárias para a 

adaptação a, assim como a modelação e seleção, de qualquer contexto de meio ambiente 

estiver inserido”. O mesmo autor refere ainda que a inteligência não é apenas reagir ao meio 

ambiente, mas sermos ativos e formarmos o nosso próprio meio.  Para um jogador poder 

responder a um problema criado pelo meio ambiente tem de ter em consideração: 1) o que 

está a ocorrer à sua volta; 2) o que fazer perante essas circunstâncias; 3) estabelecer um projeto 

para a ação, 4) executar a ação motora; 5) verificar que alterações ocorreram no novo contexto 

situacional; 6) continuar a influenciar e, ser influenciado pela nova contextualidade 

situacional (Castelo, 2013). O autor refere ainda que “esta visão puramente analítica, não deve 

ser encarada como uma sucessão hierarquizada de conhecimentos e de ação motora, que 

corresponderia ao facto de o jogador não poder aceder a um outro estádio, sem primeiro ter 

atingido o anterior”, (Castelo, 2013). 

Claramente que, na mente do treinador, tem de estar o jogador enquanto criança, 

percebendo o seu estado físico, psicológico, fisiológico e motor. Se conseguir ter tudo isso 

em conta e analisar o contexto em que está, então irá tirar o máximo do potencial da criança 

ou jovem como jogador, como tal, um bom treinador tem de conseguir adaptar o jogo à criança 

e não ao contrário, com métodos de treino que sejam educativos e divertidos, senão irá retirar 

a alegria e a energia da criança e irá torna-los apáticos e desanimados (Wein, 2004).  
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3.5.2. Preparação Desportiva a Longo Prazo 

A Preparação Desportiva a Longo Prazo (PDLP) ou Long-Term Athlete Development 

(LTAD), em inglês, centra-se, de forma resumida, na necessidade dos atletas  em cada uma 

das suas etapas de desenvolvimento e providencia um ponto de referência para os treinadores, 

cientistas desportivos, pais e outros envolvidos, para apoiar a entrega ao desporto em todos 

os níveis. Este modelo reconhece tanto o caminho orientado para a performance como o 

caminho para a participação no desporto e da atividade física, precedido pelo 

desenvolvimento divertido da literacia física nas crianças (Balyi, Way & Higgs, 2013). Balyi 

e Hamilton (2003) referem que existem “janelas ótimas de desenvolvimento” para o 

aperfeiçoamento de diferentes capacidades. Os desportos podem ser caracterizados como 

desporto de especialização precoce ou desporto de especialização tardia (Balyi & Hamilton, 

2003). Segundo estes autores, os desportos de especialização precoce possuem 4 etapas: 1) 

treinar para treinar; 2) treinar para competir; 3) treinar para ganhar; 4) reforma/manutenção. 

Sendo que os desportos de especialização tardia possuem um modelo de 6 etapas: 1) 

fundamentos; 2) aprender a treinar; 3) treinar para treinar; 4) treinar para competir; 5) treinar 

para ganhar; 6) reforma/manutenção. Para Wein (2004), existem 5 níveis de formação 

apresentados no seu modelo: 1º nível – 7 anos (jogos de habilidades e capacidades básicas); 

2º nível – 8 anos (mini futebol, 3x3, 4x4); 3º nível – 10 anos (futebol de 7); 4º nível – 12 anos 

(futebol de 8); 5º nível – 14 anos (futebol de 11).  Já no modelo de Pacheco (2001, citado por 

Soares, 2011) estão definidas 5 etapas no ensino de jogo de futebol: 1ª etapa – construção do 

jogo a 3 (6-7 anos); 2ª etapa – construção do jogo a 5 (7-9 anos); 3ª etapa – construção do 

jogo a 7 (9-10 anos); 4ª etapa – construção do jogo a 9 (10-12 anos); 5ª etapa – construção do 

jogo a 11 (+12 anos). Mais tarde, Balyi et al. (2013), apresentam um modelo de PDLP com 7 

etapas que ajudam a guiar a participação, treino, competição e a recuperação tanto no desporto 

como na atividade física, desde a infância até à fase adulta. Sendo as 7 etapas as seguintes: 1) 

início ativo; 2) fundamentos; 3) aprender a treinar; 4) treinar para treinar; 5) treinar para 

competir; 6) treinar para ganhar; 7) ativo para a vida. Sendo que este modelo de 7 etapas tem 

como base os seguintes 10 fatores: 1) Literacia; 2) Especialização; 3) Idade; 4) Treino; 5) 

Desenvolvimento intelectual, moral e emocional; 6) Excelência demora o seu tempo; 7) 

Periodização; 8) Competição; 9) Integração e alinhamento do sistema; 10) Melhoria 

constante. 

Com já foi referido anteriormente, a Dragon Force, a fim de inserir cada aluno no 

contexto certo, tanto a nível etário como a nível de jogo, criou 5 níveis de ensino do jogo de 
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futebol em que em cada um desses níveis existem conteúdos e preocupações específicas a 

desenvolver numa lógica sustentada (Dragon Force, n.d.*): 

• Iniciação – nascidos em 2012 e 2011 (sub-5 e sub-6) 

• Básico – nascidos em 2010 e 2009 (sub-7 e sub-8) 

• Intermédio – nascidos 2008 e 2007 (sub-9 e sub-10) 

• Avançado – nascidos em 2006 e 2005 (sub-11 e sub-12) 

• Expert – nascidos em 2004 e 2003 (sub-13 e sub-14) 

 

3.5.3. Tomada de Decisão 

A tomada de decisão segundo Oliveira (2004, citado por Sousa, 2013), é “a conversão 

das informações analisadas em ação. Os desafios levam os gestores a irem buscar informações 

que espelham fielmente a real situações das organizações, para que o processo de decisão seja 

efetuado de uma forma eficaz, e assim alcançar os resultados pretendidos”. 

Cunha e Rego (2003, citado por Sousa, 2013) definem tomada de decisão “como um 

processo de identificação e resolução de problemas, multifacetado e omnipresente nas 

organizações a nível individual, grupal e organizacional”. 

Sousa (2013) explica que “a tomada de decisão envolve inúmeros aspetos, que direta 

ou indiretamente, podem influenciar a decisão do líder, tais como a incerteza, mas também a 

quantidade insuficiente de informação necessárias ao processo de decisão”. O mesmo autor 

afirma ainda não só a incerteza e a falta de informação e5stão envolvidas na tomada de 

decisão, mas também a intuição, emoção e improvisação, certezas e frustrações, erros do 

passado, realização pessoal e profissional estão igualmente envolvidos (Sousa, 2013). 

Gréhaigne, Godbout, e Bouthier (2001) referem que em alguns casos, a escolha poderá 

ser simples, baseada num contexto de sim ou não, mas que em contextos mais complexos 

poderá haver a necessidade de, não só, decidir de agir ou não, como também, a necessidade 

de escolher diferentes ações possíveis. Os mesmos autores afirmam que “entre os diferentes 

tipos de atividades que os seres humanos se dedicam, o desporto oferece um contexto 

particular: quer seja por lazer ou como profissão, eles competem entre si ou contra outros com 

a intenção de vencer. Nos desportos individuais, as decisões serão tomadas garantindo que 

com que eles vão mais rápido, saltem mais alto e lançam mais longe. (…) Nos jogos coletivos 

                                                           
5 *Dragon Force (n.d) – Documento interno 
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os participantes têm de “jogar” contra outras pessoas e têm de ter uma melhor performance, 

sabendo que os outros estão a tentar fazer o mesmo.”, (Gréhaigne, et. al., 2001).  

Kaya (2014) afirma que “a tomada de decisão pode ser observada como o processo 

intelectual resultante da seleção de uma crença ou de um curso de ação entre diferentes 

opções. Todo processo de tomada de decisão produz uma escolha final que poderá estar ou 

não apta para ação. Em geral, a tomada de decisão é o estudo da identificação e escolha de 

alternativas baseadas nos valores e referências de quem toma a decisão.” O mesmo autor 

refere ainda que “o desporto oferece uma ocasião excecional para o estudo da tomada de 

decisão por diversas razões. No campo da tomada de decisão no desporto, existe um diferente 

número de agentes que decidem (treinadores, árbitros, jogadores, espectadores, etc.), tarefas 

(escolher uma jogada e colocar a bola num determinado sítio), e as circunstâncias (durante o 

jogo e intervalo).”, (Kaya, 2014).  

Embora não existam decisões “standard” no desporto, podemos identificar algumas 

características que são gerais o suficiente (Johnson, 2006). São três as características que 

Johnson (2006) descreve: A primeira é que as decisões no desporto são naturais, isto é, os 

agentes que tomam as decisões, tais como treinadores, jogadores e árbitros, encontram a 

decisão num ambiente desportivo com algum grau de familiaridade com a tarefa; a segunda é 

que a maioria das decisões no desporto são dinâmicas, ou seja, existem dinâmicas internas e 

externas [a dinâmica interna está relacionada com a informação que é recolhida, isto é, a 

informação recolhida pelo agente não é processada no momento, requer tempo para ser 

analisada e durante esse tempo o agente poderá recolher mais informação o que requer mais 

tempo para analisar depois; a dinâmica externa está relacionada com a constante modificação 

da situação. Em determinado momento a informação está disponível (ex: posição do defesa; 

jogador vai entrar para o ataque quando equipa está a perder) e de seguida essa informação já 

não está disponível (por exemplo, defesa deslocou-se; equipa empata antes do jogador 

entrar)]. Estas dinâmicas fazem com que os agentes estejam concentrados e decidam 

conforma a situação surge. A terceira característica remete-se para o facto de as decisões no 

desporto são muitas vezes feitas “online”, isto significa que, os agentes tomam as decisões 

durante a competição.  

O autor refere ainda que apesar de o desporto são tarefas dinâmicas, as decisões 

tomada em determinadas situações podem ser feitas durante a tarefa ou de uma forma 

refletiva, isto é, apesar de as decisões serem tomada maioritariamente durante a tarefa, durante 

momentos de pressão e stress, posteriormente também poderão analisar a decisão tomada em 
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determinada situação e analisar o positivo e negativo da decisão e referir diferentes escolhas 

que poderiam ter sido selecionadas e oferecer ao agente diferentes formas de ver a situação 

(Johnson, 2006). 

Alves e Araújo (1996, citados por Guia, 2009) afirmam que “a tomada de decisão é 

um processo humano, que deve equacionar três fatores: a situação onde terá lugar a decisão; 

o individuo que vai tomar a decisão; e a decisão propriamente dita” (p.13). 

 

 

 

 

Na figura 4 (c.f. Figura4), podemos observar a complexidade em que os desportos 

coletivos estão envolvidos. Numa breve análise, no centro da figura temos os valores culturais 

e motivações pessoais do sujeito que irá influenciar a decisão a ser tomada numa determinada 

situação. Também podemos observar a escolha de soluções pertinentes – tomada de decisão, 

cabendo ao individuo selecionar a melhor solução para uma determinada situação, um 

determinado problema que surge à sua frente. Podemos, igualmente, verificar a execução 

eficiente de soluções individuais e coletivas, isto é, o individuo não só tem de tomar decisões 

que o irão afetar, mas também tem de selecionar decisões que afetarão toda a equipa e em 

desportos coletivos o todo é sempre mais importante que o individual. De seguida temos a 

gestão económica dos potenciais atléticos, que pressupõe que temos de saber gerir da melhor 

forma o potencial demonstrado de cada atleta. Por fim temos o autocontrolo e concentração, 

um aspeto igualmente importante nos desportos coletivos e que potencia a melhor tomada de 

decisão possível. Após uma breve análise desta complexidade podemos destacar a ligação 

Figura 4. Análise da complexidade dos desportos coletivos (Bouthier, 1993, citado por Gréhaigne, 

Godbout, & Bouthier, 2001) 
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existente entre cada ponto, cada um está ligado com os restantes e toda esta conjunção de 

diferentes características resultará em diferentes contextos, diferentes decisões, diferentes 

ambientes criados dependendo da forma que cada uma destas características afetam uma 

determinada pessoa (Gréhaigne et al., 2001). 

Com base na figura 5 (c.f. Figura 5), criada por Gréhaigne e colegas (2001), podemos 

verificar que a tomada de decisão de um jogador dependerá de vários fatores. Como 

demonstrado na figura, a tomada de decisão parece ser desencadeada por uma determinada 

ação de jogo, sendo esta ação percecionada e interpretada de formas diferentes pelos 

jogadores envolvidos na ação. A perceção e a tomada de decisão poderão ser influenciadas 

por diferentes elementos, elementos esses que podem ser coletivos (estratégia coletiva, 

relação da força, redes de competência) e individuais (estratégia individual, mapas cognitivos, 

conhecimento tático, recursos, localização e postura do jogador). Tudo isto levará à escolha 

de uma solução perante uma determinada solução/problemas que consequentemente criará  

novas ações que vão requerer de novo o funcionamento deste processo. 

 

 

 

Como podemos analisar pela figura 5, as ações de um jogo coletivo são bastante 

complexas e requerem, da parte do jogador, a “leitura” constante do que está a ocorrer no 

momento. Devido a esta complexidade Konzag (1983, citado por Miragaia, 2001) afirma que 

o atleta fica dependente das suas capacidades cognitivas: 1) capacidade percetiva; 2) 

capacidade de raciocínio e imaginação; 3) capacidade de memorização. Estas capacidades são 

fundamentais para um jogador poder tomar a melhor decisão numa determinada situação de 

Figura 5. Alguns elementos do processo de tomada de decisão em desportos coletivos (Gréhaigne, 

Godbout & Bouthier, 2001) 
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jogo, pois mesmo que o treinador possa delinear algumas estratégias para o jogo 

antecipadamente, a resolução de uma determinada situação do jogo será sempre diferente, por 

mais semelhante que seja a uma ação que o jogador já tenha experienciado. Esta realidade é 

mais evidente quando constatamos que os jogadores previsíveis (que “programam” ou 

“mecanizam” as suas ações) não são os que constituem maior perigo para a equipa adversária. 

Pelo contrário, os jogadores criativos que resolvem autonomamente as situações numa lógica 

coletiva são os que mais problemas criam aos adversários (Araújo, Passos & Esteves, 2011). 

Alguns treinadores possuem alguns automatismos, algumas jogadas “padrão”, tanto a nível 

ofensivo como defensivo e que podem ser observáveis e parados pelos adversários. O facto 

de ter em jogo um jogador com um nível de criatividade acima da média dificulta ao 

adversário parar as jogadas dessa equipa e eleva o grau de imprevisibilidade do jogador, sendo 

muito complicado fazer frente a uma equipa com jogadores dessas características. 

Na figura 6 (c.f. Figura 6), temos presente as capacidades fundamentais das situações 

táticas de jogo e podemos observar as diferentes capacidades individuais de um jogador, 

sendo elas necessárias para apresentar uma solução inesperada para uma determinada 

situação, tais como a capacidade sensorial, cognitiva, psíquica, volitiva e carácter e motora. 

Dentro destas capacidades estão distinguidas algumas características das mesmas e quanto 

mais estas características estiverem apuradas, mas o jogador será capaz de obter um vasto 

leque de opções/soluções para tomar a melhor decisão possível, uma decisão que os 

adversários não estão à espera e por isso poderá ser mais eficaz (Castelo 1996a). 

 

Figura 6. Capacidades fundamentais para a resolução das situações tácticas de jogo (Bauer e Ueberle, 

1982, adaptado por Castelo, 1996a) 
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No futebol moderno o que faz a diferença é a capacidade cognitiva de um jogador e 

não a capacidade física. Nos tempos mais recentes são mais valorizados os jogadores 

inteligentes, que são capazes de alienar a capacidade cognitiva com a capacidade técnica.  

Vickers (2007), enfatizou 7 habilidades cognitivas críticas no desporto: resolução de 

problemas, tomada de decisão, antecipação, atenção, concentração, memória e 

reconhecimento de padrões. O mesmo autor descrimina algumas destas habilidades como: 

• Atenção – Explica como selecionamos a informação para um maior processamento 

em limiares de vão entre 120 a 200 ms dependendo da modalidade sensorial – visão, 

audição, tato, olfato e paladar; 

• Memória – Descreve como a informação é guardada no cérebro, como temo acesso à 

mesma, como a apresenta como conhecimento e como a utilizamos para guiar as 

nossas ações; 

• Resolução de problemas – Explica como utilizamos a perceção, atenção e outras 

habilidades cognitivas para termos soluções tanto para situações recentes como 

situações mais antigas; 

• Tomada de decisão – Explica como escolhemos a solução entre diferentes alternativas 

que estão disponíveis; 

Podemos verificar que as capacidades cognitivas do jogador têm de ser evoluídas o 

máximo possível pois isso fará a diferença entre um jogador normal e um jogador criativo e 

decisivo. Importa também perceber como podemos treinar a tomada de decisão e a 

inteligência dos jogadores para determinada modalidade desportiva e neste âmbito entram 

dentro de “campo” os Teaching Games for Understanding (Bunker & Thorpe, 1982). 

 

3.5.4. Teaching Games for Understanding 

O apelo constante à tomada de decisão em situações representativas de condições reais 

esperadas nos momentos de competição, é algo que, a meu ver, é crucial na conceção dos 

exercícios de treino. Enquanto treinador em aprendizagem, é a minha opinião de que não 

devemos ser treinadores de PlayStation, isto é, não devemos de dizer o que fazer em 

determinada situação de jogo, mas devemos ser apologistas da tomada de decisão por parte 

dos nossos jogadores, seja essa decisão correta ou menos correta. Temos de ajudar os 

jogadores o porquê da decisão tomada num determinado contexto e fazer com que ele perceba 

que outras soluções haviam, recriando o contexto em treino. Neste âmbito é impossível não 
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abordar o modelo de ensino desenvolvido por Bunker e Thorpe (1982) designada de Teaching 

Games for Undertanding (TGfU), onde os autores referem que este modelo é direcionado para 

o “desenvolvimento do conhecimento táctico e da tomada de decisão a partir de situações de 

jogo reduzido em detrimento da aquisição exaustiva das técnicas”. Para Griffin e Butler 

(2005) os TGfU são um modelo centrado no aprendiz e no jogo tendo uma abordagem mais 

construtivista sobre a aprendizagem. Já Almond (2015) afirma que “os TGfU são uma 

abordagem centrada no jogo que enfatizava a compreensão do jogo e em como permitir que 

os jogadores se tornassem mais inteligentes no jogo”. Para Clemente (2014) nos TGfU “o 

aluno é o agente principal, incumbindo ao professor programar a sua prática no sentido de 

direcionar os alunos para os conteúdos de aprendizagem desejados. Para este processo de 

convergência em relação aos conteúdos de ensino, revela-se importante a capacidade de o 

professor promover a reflexão dos alunos sobre determinado acontecimento. Este processo 

apenas será possível através da adequação das questões efetuados pelo professor. Assim, o 

questionamento revela-se como um dos fatores pedagógicos para a aprendizagem do aluno”.  

Na figura 7 (c.f. Figura 7), podemos observar o modelo dos Teaching Games for 

Understanting de Bunker e Thorpe (1982) que é assente em 6 etapas, sendo que o “aprendiz” 

está no centro do modelo: 1ª – O jogo; 2ª- Apreciação do jogo; 3ª – Conhecimento táctico; 4ª 

– Tomada de decisão; 5ª – Execução motora; 6ª – Performance. 

 

 

Webb, Pearson e Forrest (2006) apresentam uma definição para cada uma dessas 

etapas: 

• Jogo – Como o próprio modelo indica, a aprendizagem é baseada em jogo para 

que existe sempre oposição. Os alunos devem, primeiramente, de ser capazes 

Figura 7. Modelo dos Teaching Games for Understanding (Bunker & Thorpe, 1982). 
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de compreender um determinado jogo e de seguida irão reconhecer os 

problemas que têm de ser resolvidos, que são únicos para cada jogo. 

• Apreciação do jogo – No que toca a reconhecer o objetivo do jogo, deve-se dar 

tempo aos atletas para que eles saibam como funciona o jogo. De forma 

gradual os alunos devem de começar a compreender as principais regras que 

envolvem o jogo. 

• Conhecimento táctico – A resolução de problemas é um tema crítico do modelo 

dos TGfU. Os autores deste modelo defendem que assim como as skills, se 

transferem através do jogo, com o conhecimento táctico o mesmo acontecerá. 

• Tomada de decisão – O que fazer, como fazer e quando o fazer – com o 

aumento do conhecimento sobre o jogo e conhecimento táctico, os alunos irão 

mostrar melhor compreensão de quando passar/rematar/fintar e irão 

compreender os fatores que influenciam a tomada de decisão relativamente à 

execução de certos movimentos técnicos, como a posição dos colegas de 

equipa e dos adversários conforme o tempo o espaço disponível. 

• Execução motora e Performance – Este modelo também enfatiza a execução 

de movimentos técnicos e da performance em jogo, mas só apenas depois de 

os alunos reconhecerem a necessidade da realização de um determinado 

movimento. São avaliados de forma separada. 

 

Para Xavier (2013) os TGfU são “um programa cíclico do modelo táctico, que 

pretende assegurar o ensino dos jogos através do conhecimento em contexto, asseverando que 

é este que justifica o aparecimento da técnica (que nunca deverá ser vista num plano 

secundário), torna-se agora importante atender ao desenho que o exercício de treino terá de 

sujeitar-se para que tudo isto se operacionalize”. Para que isto aconteça, Butler, Hopper e 

Mandigo (2007), referem quatro princípios pedagógicos que se encaixam muito bem neste 

modelo: 

• O primeiro princípio é a amostragem. Esta técnica é utilizada para facilitar a 

compreensão de como é que soluções tácticas, regras e gestos técnicos se 

transferem de jogo para jogo que se insiram na mesma categoria de jogos. 

• O segundo princípio é a modificação por representação onde os 

professores/treinadores criam cenários representativos da competição que 
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demonstram como utilizar uma solução táctica ou técnica em determinado 

contexto de jogo. 

• O terceiro princípio é a representação por exagero, que requer que o 

professor/treinador escolha um objetivo específico e crie, estruture e 

desenvolva um cenário que exagere o aparecimento desse objetivo. 

• O quarto princípio é o da complexidade táctica é baseado na premissa de que 

existe uma progressão no desenvolvimento de solução tácticas, que incluem 

movimentos e gestos técnicos com e sem bola. 

Thorpe, Bunker e Almond (1984, citado por Xavier, 2013) propõem a implementação 

dos princípios pedagógicos no modelo táctico de modo a fortalecer a relação do modelo dos 

TGfU com os seguintes princípios pedagógica: 

 

 

 

Segundo Xavier (2013) as correspondências entre o modelo dos TGfU e os princípios 

pedagógicos vieram auxiliar a aplicação do modelo por parte dos treinadores, encaixando os 

princípios a usar em cada etapa do modelo, facilitando assim o processo ensino-

aprendizagem. O mesmo autor refere ainda que “esta metodologia de ensino encerra-se com 

os ideias de promover ambientes de aprendizagem que apelem à necessidade de decidir e que 

promovam desafios permanentes a essa mesma tomada de decisão”. 

 

 

Figura 8. Integração do modelo táctico com os princípios pedagógicos (Thorpe et al, 1984, citado 

por Xavier, 2013) 
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4. Organização do Processo de Treino 

4.1. Periodização do Treino 

Antes de entrar no tema da Periodização Táctica, que é seguida pelas Escolas Dragon 

Force – FC Porto e pelo próprio Futebol Clube do Porto, importa percebermos antes o que é 

a Periodização e importa também tocar nas Periodizações que a antecederam. 

Periodização significa dividir em períodos mais ou menos alargados, definidos de uma 

forma estratégica e cronologicamente, com o objetivo de facilitar a construção do processo 

evolutivo do treino e da rentabilidade na competição (Oliveira, 2005). 

Para Salo e Riewald (2008, citados por Afonso & Pinheiro, 2011) definem 

periodização “como um processo cientifico e sistemático do planeamento da temporada 

quebrando-o em diversas fases.” Os mesmos autores referem ainda que “um dos maiores 

benefícios em fazer uma periodização é que o treinador pode planear o treino, determinando 

assim quando ele quer que o atleta atinja o pico de forma. A forma geralmente concentrada 

da preparação dos atletas é a organização do treino através de períodos e etapas.” (Afonso & 

Pinheiro, 2011). 

A periodização é o planeamento geral e detalhado do tempo disponível para o treino, 

de acordo com os objetivos previamente estabelecidos, respeitando os princípios científicos 

do exercício desportivo (Dantas, 2003, citado por Sequeiros, Castanhede & Pinheiro, 2005). 

Segundo Oliveira (2005), a “periodização é entendida como um aspeto particular da 

programação, que está relacionado com: 1) o permanente desenvolvimento das capacidades 

técnico-tácticas individuais e coletivas; 2) Com a lógica evolutiva da dinâmica das cargas 

(treino e jogo) e das subsequentes adaptações do organismo do individuo; 3) das subsequentes 

adaptações do jogador e da equipa a nível técnico-táctico, físico e psicológica.”  

Para Castelo (1996b) a periodização do treino surge devido a condições objetivas e 

necessárias ao aperfeiçoamento e melhoria do rendimento biológico e técnico-táctico. 

4.2. Periodização Convencional 

Para Oliveira (2005), a periodização convencional é caracterizada pelos seguintes 

pontos: 

• Exacerba a componente física relativamente a todas as outras dimensões; 

• Divide (em períodos, fases, fatores, etapas…) uma realidade complexa 

(futebol) na tentativa de controlar e quantificar esses “compartimentos”; 
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• Divide a época em três grandes períodos, um preparatório, um competitivo e 

um de transição; 

• Proclama a necessidade de atingir objetivos relacionados com qualidades ou 

capacidades físicas abstratas (resistência, força, velocidade, etc.), nos diversos 

períodos e fases, de forma a poder passar ás seguintes; 

• Período de preparação longo; 

• Requisita como imprescindível o período preparatório (fundamental) como 

base sólida para toda a época desportiva do futebol; 

• Preparação dividida em duas grandes fases: a geral e a especifica, sendo que a 

primeira serve de alicerce da segunda; 

• O período competitivo que, por sua vez, está dividido em três períodos: i) 

desenvolvimento e conservação da “forma”; ii) reconstrução da forma; iii) 

conservação da forma; 

• Sobrevaloriza a componente volume relativamente à intensidade numa grande 

parte do período preparatório; 

• As componentes volume e intensidade, aparecem aqui numa dimensão 

universal. 

• A intensidade das cargas inicia-se com valores muito baixos, aumentando 

gradualmente, enquanto que o volume, numa primeira fase, vai aumentando 

até um valor máximo e numa segunda fase vai descendo até valores 

intermédios; 

• Transporta a noção de que não é possível manter a “forma” durante toda a 

época competitiva. Originando a procura de “picos de forma”, com base nos 

efeitos retardados das cargas. 

• Numa primeira fase existe uma elevada incidência na preparação/treino geral 

em detrimento do específico. Numa segunda fase acontece o oposto. 

 

Como podemos ver através da figura 9 (c.f. Figura 9), existiram alguns modelos de 

periodização que antecederam a periodização táctica. Através do quadro podemos verificar 

as diferentes características dos modelos de periodização estudados pelos autores e as 

diferenças que esses modelos apresentavam no período preparatório (Morais, Santos, 

Beckemkamp & Bruges, 2014). 
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4.3. Periodização Táctica 

A Periodização Táctica serve como metodologia aplicada para periodizarmos o nosso 

treino. O professor Vítor Frade tem sido referenciado como o principal impulsionador desta 

metodologia, propondo uma nova forma de pensar e abordar o treino. 

A Periodização Táctica “é uma conceção de treino que tem uma Matriz Conceptual – 

o jogar, a intencionalidade coletiva, o tático, sustentada pelos Grandes Princípios de Jogo; e 

é operacionalizada com base numa outra matriz, a Metodológica que é suportada por 

Princípios Metodológicos próprios, no respeito por um morfociclo padrão em construir um 

jogar específico” (Carvalhal, Lage & Oliveira, 2014). Os mesmos autores dividem e explicam 

a periodização e a táctica. “Periodização, porque existe um espaço temporal para a criação de 

um jogar. Em termos gerais é a época desportiva, em termos estruturais, operacionais e 

funcionais, é o padrão semanal que designamos de Morfociclo. Táctica, entendida como 

organização, em virtude de esta dimensão ser a coordenadora e modeladora de todo o processo 

Figura 9. Sinopse das características e tempo do período preparatório dos diferentes modelos (Morais 

et.al., 2014) 
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de treino” (Carvalhal et.al., 2014). Clemente e Mendes (2015), referem que a Periodização 

Táctica é orientada pelo processo tático, sendo que, o objetivo primordial é manter a 

integridade do jogo em cada momento do treino.  

Ao contrário das periodizações tradicionais, a Periodização Táctica não procura que 

os jogadores atinjam “picos de forma”, mas que mantenham níveis de desempenho elevado. 

Pretende-se que o volume de qualidade e intencionalidade sejam regulares e que estabilizam 

conforme o decorrer da época (Carvalhal et.al., 2014). A verdade é que as metodologias de 

treino referem que o período preparatório terá de ser longo e o período competitivo curto de 

modo a criar os “picos de forma” para a máxima performance dos atletas no período 

competitivo, mas será esse o caso das equipas de futebol? Onde temos o período preparatório 

que dura cerca de um mês, um mês e meio no máximo e temos um período competitivo com 

cerca de 10 meses. Penso que não faz sentido estar a preparar a equipa para um “pico de 

forma” porque o que pretendemos é a estabilização da performance e a rentabilização do 

rendimento dos nossos jogadores durante o período competitivo e queremos evitar ao máximo 

as oscilações de rendimento. A Periodização Táctica defende a rentabilização máxima como 

sendo um nível ótimo de desempenho, tanto a nível coletivo como individual, ao contrário 

das restantes metodologias. Sendo que para Carvalhal et.al. (2014), a Periodização Táctica 

“defende o Princípio da Estabilidade. Não uma estabilização entendida como cristalização, 

mas sim de uma estabilização dinâmica com avanções e recuos. Durante o processo ganham-

se e perdem-se dinâmicas em função da interação dos elementos constituintes do sistema 

(jogadores, treinadores, médicos, dirigentes, etc) como também com o meio ambiente”. 

Assim para manter esta regularidade é realizado o “Morfociclo Padrão”, que se 

mantém praticamente ao longo da época, tanto ao nível dos princípios e objetivos que 

queremos trabalhar, como também a nível físico. O que poderá alterar são os aspetos técnico-

táticos em função das dificuldades sentidas no jogo anterior e no que queremos potenciar para 

o próximo jogo. A tática, como já referi, é o centro da organização da equipa, regula todo o 

processo de treino, enquanto que as outras componentes, física, técnica e psicológica inserem-

se no processo quase que por “arrasto”, mas não são isoladas, agindo, antes, em conjunto entre 

si (Carvalhal et.al., 2014). Estes autores referem ainda que “a operacionalização do 

morfociclo padrão possibilita a habituação a um padrão semanal que contempla a dialética 

Esforço/Desempenho e não hipoteca a evolução do nosso jogar” (Carvalhal et.al., 2014). 

Assim sendo para operacionalizarmos o nosso modelo de jogo devemos treinar os 

princípios e os sub-princípios da nossa forma de jogar (padrões de comportamento tático 
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colético, setorial e individual que queremos que a equipa apresente nos quatro momentos de 

jogo) e a sua interação nos diferentes momentos do jogo (organização ofensiva e defensiva, 

transição ataque-defesa e defesa-ataque) tendo como base os princípios metodológicos da 

Periodização Táctica referidos por Carvalhal e colaboradores (2014), que serão apresentados 

de seguida: 

• Princípio da Especificidade – O modo como queremos que a nossa equipa 

jogue nasce no treino, através de exercícios específicos, inventados para 

modelar a equipa e jogadores, no sentido de haver coerência entre os 

princípios/comportamentos pretendidos e as interpretações/decisões do 

jogador; 

• Princípio de Progressão Complexa – Está relacionado com a distribuição dos 

grandes princípios, dos subprincípios durante o morfociclo e ao longo dos 

morfociclos, consoante os problemas que a equipa levanta no seu 

funcionamento e respetiva evolução. “(...), por este ou por aquele motivo 

algum principio perde eficácia e voltamos a reforçar durante a(s) semana(s) 

esta sub-dinâmica, a progressão é complexa, mas não linear.” (Carvalhal et.al., 

2014). 

• Princípio da Alternância Horizontal em Especificidade – Com o objetivo 

de induzir adaptações ao longo de um morfociclo nas diferentes escalas 

(individual, sectorial, intersectorial e coletiva) e respetivas interações, através 

de uma lógica processual de forma a fazer emergir os padrões de jogo 

específicos. Assim não sobrecarregamos as estruturas solicitadas no Jogar 

(relação e interação entre grandes princípios e sub-princípios), da mesma 

forma nos diferentes dias do morfociclo – relação entre o tipo de esforço e 

recuperação. As contrações musculares podem caracterizar-se da seguinte 

forma: tensão, duração e velocidade da contração. No jogo de futebol elas 

interagem criando uma dinâmica que lhe é característica. Um exercício de 

futebol relacionado com a nossa ideia faz emergir uma interação entre estas 

contrações musculares e podemos direcionar os exercícios para potenciar um 

tipo de contração criando sub-dinâmicas de esforço diferentes. 

• Princípio das Propensões – Este principio tem como objetivo criar contextos 

em que a densidade do ou dos princípios que pretendemos treinar apareçam 
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com regularidade, de forma a fazer emergir o jogo que desejamos para a 

equipa. 

Para a melhor compreensão deste tipo de metodologia a Dragon Force disponibiliza 

variados documentos, assim como vários textos do Professor Vítor Frade, ao longo das épocas 

para que o treinador possa expandir os seus conhecimentos, crescer como treinador e 

especialmente que o façam pensar e questionar as coisas pois não basta ler e tirar notas, é 

necessário questionar e perceber o porque das coisas serem como são e isso é que faz a 

diferença. 

4.4. Morfociclo Padrão 

Após uma abordagem à Periodização Táctica importa agora perceber como é que esta 

metodologia será aplicada na construção no nosso Jogar da equipa. Para isso é importante a 

realização de um Morfociclo Padrão para a equipa de acordo com o número de treinos (3 

vezes por semana) e a competição (1 vez por semana). 

 

 

O Morfociclo é a forma de construir a nossa forma de jogar, que dá “vida”, por assim 

dizer, às nossas ideias de jogo. Existe um simbolismo subjacente às cores do Morfociclo 

Padrão. Segundo Maciel (2010), a cor verde corresponde ao jogo (competição). O emergir do 

verde, resulta do que esta dimensão comporta, o azul e o amarelo, que devidamente 

Figura 10.  Morfociclo Padrão de José Mourinho (citado por Silva, 2008). 
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conjugados e com algumas nuances permitem a expressão qualitativa de um Jogar. Assim, 

fraciona-se o Jogar em níveis de organização que se constituem nas partes representadas por: 

branco + verde claro + azul + verde escuro + amarelo + amarelo claro = verde. O mesmo 

autor defende ainda que “a correta calibragem das cores sugeridas, que resulta a devida 

operacionalização do Principio Metodológico da Alternância Horizontal em Especificidade”, 

(Maciel, 2010) já referido anteriormente. 

Importa também escrutinar um pouco o que é trabalhado em cada dia do Morfociclo 

Padrão, segundo Carvalhal et.al., (2014): 

• Dia de jogo (verde) – O jogo assume um papel determinante na configuração do 

Morfociclo. É através dele que perspetivamos o último e é sobre ele, em consonância 

com a dimensão estratégica, que vamos construir e projetar o próximo. 

• 1º dia após o jogo (branco) – No ponto de viste global faz mais sentido que o 

descanso seja no dia seguinte ao jogo, neste dia é concedido folga aos jogadores. 

• 2º dia após o jogo (verde claro) – Entende-se que a melhor forma de recuperar é 

solicitar as mesmas estruturas que o jogo solicita. Como tal, neste dia, são abordados 

alguns sub-principios em situações que sejam descontinuas, com tempo de pausa 

frequentes para os jogadores recuperarem. Redução da velocidade, tensão e duração 

das contrações musculares. 

• 3º dia após o jogo (azul) – Como os jogadores ainda não estão totalmente 

recuperados, em especial em termos de concentração, não interessa sobrecarregar o 

sistema nervoso central. O treino tem algum propósito, mas que entre no domínio do 

subconsciente dos jogadores, que não os faça pensar muito, mas sim agir (i.e. futebol 

de rua). Permanecem os sub-princípios de jogo, mas num regime de contração 

muscular de tensão e velocidade elevada e de duração reduzida. 

• 4º dia após o jogo (verde escuro) – De forma a respeitar o Principio da Alternância 

Horizontal em Especificidade, nesse dia é privilegiado a organização coletiva, num 

padrão de desempenho e esforço mais próximo da competição. As contrações são de 

maior duração e as tensões e velocidade mais reduzidas. É fundamental garantir a 

qualidade de desempenho dos jogadores ao não acentuar a fadiga e acautelando a sua 

recuperação. 

• 5º dia após o jogo (amarelo) – Para estruturar a sessão de treino deste dia tem de se 

ter em atenção a sessão anterior e a proximidade do jogo. Será o dia com menos 
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desgaste mental e emocional, com abordagem aos sub-princípios. A contração 

muscular será de velocidade elevada, curta duração e tensão não máxima. 

• 6º dia após o jogo (amarelo claro) – Relembrar o que foi vivenciado ao longo da 

semana, com forte incidência no lado estratégico, num contexto em que a pouca 

exigência física e mental é prioritária. Um dos objetivos deste dia é a recuperação 

continua dos dois dias anteriores. A velocidade e tensão de contração são elevadas e 

a duração é reduzida. Temos de ter em conta exercícios que abordem o nível de 

organização do jogo da equipa que é pretendido. 

 

4.5. Planificação do Processo de Treino 

A eficácia da preparação dos praticantes e das equipas de competição passa 

inevitavelmente por um planeamento rigoroso, coerente e exaustivo de finalidades e objetivos 

(Castelo et.al., 1996b). Se não for feito um planeamento rigoroso da época a probabilidade 

aumenta de não conseguirmos controlar o rumo dos acontecimentos ao longo da época e se 

não sabemos para onde vamos, com certeza que vamos para a um sitio que não é o desejado.  

Para ajudar ao sucesso de um bom planeamento temo de ter em atenção alguns aspetos: 

• Temos de conhecer o clube onde estamos; 

• Temos de conhecer a equipa e a realidade em que está inserida; 

• Temos de conhecer os jogadores e o nível em que estão; 

• Temos de conhecer a competição em que estamos inseridos; 

• Temos de saber o calendário competitivo; 

• Temos de saber as condições de treino (recursos materiais e humanos) que 

temos disponíveis; 

• Temos de saber quais os objetivos a atingir; 

Consequentemente iremos passar à criação de um modelo de jogo que seja adequado 

aos jogadores do plantel e ao seu nível assim como á criação de um modelo de treino que 

possa tirar o máximo partido dos jogadores. 

Castelo (1996b) distingue 3 níveis de planeamento: o planeamento conceptual, 

estratégico e tático. 

• Planeamento Conceptual – Caracteriza-se pela construção de um modelo de 

jogo, sendo alicerçado em 3 vertentes fundamentais: 

o Das conceções por parte do treinador, isto é, as suas ideias; 
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o Da análise das particularidades e potencialidades dos praticantes ou dos 

jogadores que constituem a equipa; 

o Das tendências evolutivas no presente e no futuro da modalidade 

desportiva em causa; 

Sendo que o planeamento conceptual é, basicamente, a criação de linhas de orientação 

geral e especificas da preparação dos atletas ou equipas para a competição (Castelo, 1996b). 

• Planeamento estratégico – Caracteriza-se pela escolha de estratégias eficazes 

em função de 3 vertentes fundamentais: 

o Conhecimento dos atletas ou da equipa; 

o Conhecimento e estudo das condições objetivas sobre as quais de 

realizará a futura confrontação desportiva. Fazem parte deste, o 

conhecimento dos atletas ou da equipa adversária, e as condições e 

circunstâncias em que esta se vai desenrolar; 

o Adaptações a efetuar, sendo função das duas vertentes anteriores, de 

forma a criar as condições mais favoráveis aos atletas ou à própria equipa 

durante a competição; 

• Planeamento Tático – Caracteriza-se pela aplicação prática, isto é, pelo 

caracter aplicativo e operativo do planeamento conceptual e do planeamento 

estratégico que visa durante o desenrolar da competição e em função de um 

conjunto de fatores, a aplicação de certas medidas especiais tomadas pelo 

treinador 

 

 

Após esta introdução sobre o planeamento importa agora referir o método de treino 

adotado para esta época, mas antes de revelar algo sobre isso penso ser de grande importância 

Figura 11 – Diferentes Níveis do Planeamento de Treino Desportivo (Castelo, 1996) 
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referenciar os métodos de treino conhecidos. Neste sentido, Castelo (2013) estabelece três 

níveis fundamentais no seu edifício de taxionomia de exercícios de futebol: 

• Exercícios de preparação geral – São exercícios que não incluem a utilização 

da bola como centro de decisão mental e ação motora do jogador. Cada 

resposta motora requer diferentes níveis de exigência de força, velocidade, 

resistência e flexibilidade; 

• Exercícios específicos de preparação geral – São todos os exercícios 

realizados em contextos situacionais “rudimentares”, relativamente às 

condições objetivas em que se realiza a competição do jogo de futebol ou do 

modelo de jogo adotado. A bola já se torna o elemento determinante da sua 

ação, mas não envolve a concretização do objetivo fundamental do jogo – o 

golo. 

• Exercícios específicos de preparação – Constituem-se como o núcleo central 

da preparação dos jogadores, tendo sempre em consideração as condições 

estruturais em que as diferentes situações de jogo se verifiquem. É fundamental 

estabelecer níveis de concordância com a realidade competitiva ou do modelo 

de jogo adotado, tendo sempre em atenção o golo. 

Tendo isto em conta, claramente, o nosso foco no treino era exercícios em que a bola 

era o elemento fundamental do jogador, podendo ter ou não dentro do exercício o golo, mas 

era fundamental que os nossos jogadores pudessem ter sempre bola em todos os exercícios e 

tentamos promover essa relação em todos os exercícios do treino. 

Como referido anteriormente ao longo do processo de treino são realizadas avaliações 

trimestrais aos alunos para que possa ser quantificado a sua evolução e se necessário colocar 

o aluno num contexto mais adequado ao seu nível. O planeamento do treino, também referido 

anteriormente, é feito no próprio dia tendo em conta o jogo anterior e o próximo jogo. Queria 

referir, ainda, que no início da época é definido os dias de treino para cada equipa, a hora e o 

espaço que cada equipa tem disponível em cada dia de treino. 

 

5. Controlo e Avaliação do Processo de Treino 

5.1. Equipa de competição sub-12 

No inicio da época a equipa estava perspetivada em jogar em 1-2-3-1 e foi com essa 

estrutura em mente que fomos preparando a época no período preparatório com vários jogos 
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amigáveis. Com o inicio do campeonato a estrutura manteve-se e conseguimos alcançar duas 

vitórias nas duas primeiras jornadas com 23 golos marcados e nenhum sofrido, o que 

perspetivava uma possível época promissora da nossa parte, tal como perspetivava a equipa 

técnica no início da época, como referido anteriormente. A verdade é que rapidamente essas 

espectativas desvaneceram com o decorrer do campeonato, uma vez que sofremos quatro 

derrotas seguidas com equipas semelhantes à nossa (em que era esperado uma vitória da nossa 

parte). 

Após esta série negra de resultados chegamos à conclusão de que teríamos de 

implementar algumas mudanças na nossa forma de jogar e na nossa estrutura. Nesta altura da 

época percebemos que os jogadores não estavam a evoluir como esperado e decidimos mudar 

algumas dinâmicas do nosso jogo, sendo a mais evidente o facto de não querermos a posse de 

bola de uma forma “obcecada”, uma das características mais importantes do jogar de uma 

equipa Dragon Force – FC Porto. Decidimos mudar esse principio, pois verificamos que a 

nossa equipa não possuía os requisitos desejáveis para manter a bola na nossa posse a todo o 

custo e achamos que o que se iria enquadrar melhor na equipa devido à característica dos 

nossos jogadores seria a rápida movimentação dos jogadores com e sem bola, e, sabíamos que 

esta forma de jogar poderia fazer a diferença, pois enquadrava-se de melhor forma com a 

características dos jogadores que tínhamos à nossa disposição. Tendo isto em mente 

decidimos, também, a mudança da nossa estrutura de um 1-2-3-1 para um 1-3-2-1, que com 

a as dinâmicas que pretendíamos de alguns jogadores a estrutura assumia uma forma de 1-1-

4-1. Estas mudanças na nossa forma de jogar foram implementadas num momento em que 

tínhamos duas semanas de treino sem qualquer competição pelo meio devido à desistência de 

uma das equipas do campeonato, o que permitiu que pudéssemos ter mais tempo para 

trabalhar nesta nova estrutura e nas novas dinâmicas da equipa. 

O facto é que estas alterações deram fruto, tendo a equipa alcançado cinco vitórias 

consecutivas dando um salto considerável na tabela levando-nos para uma posição que se 

enquadra mais com a nossa qualidade. 

No final da primeira volta do campeonato estávamos em 5º lugar e achamos que esse 

lugar não era suficientemente bom para a qualidade que a equipa tinha e por isso propusemos 

à equipa o objetivo de melhorar a segunda volta do campeonato. Mais concretamente, 

propusemos ganhar os jogos que havíamos perdido na primeira volta, com a exceção dos 

jogos com os dois primeiros classificados pois apresentavam jogadores mais fortes 

fisicamente e bem preparados psicologicamente e sabíamos que seria extremamente 
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complicado melhorar o resultado contras essas equipas. No entanto, fomos a esses jogos para 

ganhar.  

Após este comprometimento da equipa, jogadores e treinadores, iniciamos a segunda 

volta de mesma forma do que a primeira, com duas vitórias. Infelizmente ao terceiro jogo 

voltamos a perder, mas voltamos a encontrar o bom caminho com quatro vitórias e um empate, 

sendo o empate contra uma das equipas que se encontrava na frente. No jogo referido 

anteriormente, penso que poderíamos ter ganho e que não foi evidente grandes diferenças 

entre as duas equipas. Tal levou a que acreditássemos que poderíamos ter feito uma surpresa 

caso tivéssemos tido mais garra, mais vontade de vencer, mais “nervo” do que as equipas com 

quem perdemos. Depois deste ciclo positivo da nossa parte, o objetivo de melhorar os 

resultados em relação à primeira volta estava em aberto e bem encaminhado e tentamos dar 

moral aos jogadores para concretizarem esse objetivo, que estava perfeitamente ao nosso 

alcance e que se atingido poderia levar-nos a outro objetivo de época, que era ficar no pódio. 

Infelizmente esse objetivo ficou por atingir com três derrotas e apenas uma vitória nos 

quatro jogos finais do campeonato, tendo a equipa finalizado o campeonato apenas no 5º lugar 

(c.f. Figura 12), um pouco abaixo do que era esperado de nós. Tal revelou-se uma desilusão 

para a equipa pois sabíamos que tínhamos qualidade para muito mais, mas por vezes a 

qualidade não suficiente, é preciso querer, vontade de vencer, ter garra, características essas 

que a nossa equipa carecia e que, no meu entender, fez toda a diferença ao longo da época.  

  

 

Figura 12. Classificação final da equipa de Infantis no Campeonato Distrital da Associação de Futebol de 

Braga 
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Em anexo (Anexo 1, 2 e 3) são apresentadas tabelas de registo do que foi trabalhado 

em cada sessão de treino, em cada trimestre, ao longo do ano, assim como o tempo despendido 

para cada tema que o treino pretendia abordar.  

5.1.1. Avaliação individual da equipa de competição sub-12 

A avaliação de cada jogador é feita através da caracterização em quatro pontos: 1) com 

bola; 2) sem bola; 3) relação com bola; 4) perfil comportamental. Dentro de cada um desses 

quatro pontos existem alguns aspetos específicos nos quais devemos de avaliar o aluno. Essa 

avaliação é referenciada ao critério, de acordo com o modelo do aluno, expressa nas seguintes 

categorias (Dragon Force, n.d.): 

• Insatisfatório – Não manifesta a intencionalidade correta em relação aos 

comportamentos pretendidos. 

• Satisfatório – Alterna sistematicamente entre a intencionalidade adequada e 

inadequada em relação aos comportamentos pretendidos. 

• Bom – Evidencia a intencionalidade adequada na maioria dos comportamentos 

pretendidos. 

• Muito Bom – Evidencia a intencionalidade adequada na maioria dos 

comportamentos pretendidos e expressa-a com precisão e variabilidade em 

termos de execução. 

Esta avaliação é realizada no final de cada trimestre da época desportiva. Uma vez que 

foi feita a avaliação de 16 alunos, apenas irei apresentar a avaliação de um aluno que, na 

minha opinião, foi aquele que apresentou uma maior evolução ao longo da época desportiva 

(c.f. Quadro 8). 

 

Aluno: PR (Infantis) 

  1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

 

 

Com posse de 

bola 

Posicionamento B MB MB 

Decisões no jogo S B B 

Capacidade execução B B B 

 

 

Sem posse de 

bola 

Posicionamento S B B 

Decisões no jogo S B B 

Capacidade execução S S S 

Quadro 8. Avaliação trimestral do aluno PR. 
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Relação com 

bola 

Sensibilidade na relação 

corpo-bola 

 

B 

 

B 

 

B 

 

Domínio de ambos os pés 

 

S 

 

S 

 

S 

 

Perfil 

Comportamental 

Disciplina B MB MB 

Empenho B MB MB 

Autonomia B B B 

Relacionamento S B B 

 

Tal como demonstra o quadro 8, na organização ofensiva (com posse de bola), o aluno 

PR no 1º trimestre, apresentava um nível bom no posicionamento e na capacidade de 

execução, sendo que nas decisões no jogo apenas estava no nível suficiente. No final do 2º 

trimestre conseguiu atingir o nível de muito bom no posicionamento e de bom nas decisões 

no jogo, mantendo o nível na capacidade de execução. No final do 3º trimestre, no que toca à 

organização ofensiva, manteve todas as classificações do trimestre anterior. Na organização 

defensiva (sem posse de bola), o aluno PR manteve o nível suficiente na capacidade de 

execução durante toda a época. No posicionamento e nas decisões no jogo, do 1º para o 2º 

trimestre, subiu de suficiente para bom e manteve estes níveis no 3º trimestre. 

Na relação com bola manteve o nível bom na sensibilidade na relação corpo-bola e o 

nível suficiente no domínio de ambos os pés, durante toda a época. 

No perfil comportamental manteve o nível bom na autonomia, conseguiu subir de um 

suficiente para um bom do 1º para o 2º trimestre, mantendo o nível no 3º trimestre. Na 

disciplina e no empenho subiu de um bom para um muito bom, do 1º para o 2º trimestre, 

sendo que conseguiu manter esta classificação no 3º trimestre. 

 

5.2. Turma Básico B1 

A evolução competitiva desta turma desde o início da época até ao final, foi algo 

fantástico de acompanhar. Tendo apenas 2 treinos por semana com 1 hora de duração para 

cada treino, foi realmente notável, ao longo da época, a evolução tanto a nível de jogo como 

a nível comportamental, sendo que os alunos se comportavam de forma exímia em todos os 

torneios que participavam e mais importante, divertiam-se e ficavam alegres por poder jogar 

futebol. 

Esta turma no início do ano, não tinha qualquer noção de posicionamento, tanto 

ofensivo como defensivo, durante os jogos e geralmente tomavam sempre as mesmas decisões 

para situações semelhantes. Conforme o decorrer da época, foi gratificante verificar as 
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mudanças positivas de cada um na compreensão do jogo, na evolução técnica e na coesão de 

grupo. A nível comportamental, no início, era uma tarefa um pouco complicada, pois, afinal, 

eram crianças de 6 e 7 anos, com personalidades e vivências completamente diferentes e visto 

que nunca havia lidado com crianças tão novas, revelou-se um grande desafio assumir a 

liderança desta turma, mas no final creio que foi notória a evolução da equipa, a nível 

individual e coletivo. 

De referir também a “saída” de dois alunos que começaram nesta turma no início da 

época, para duas turmas de um contexto competitivo superior, um foi enquadrado numa outra 

turma de básico mas que jogava num campo maior e com mais jogadores nos torneios APEF, 

o outro aluno foi enquadrado numa equipa de sub-9 o que revela bastante sobre a qualidade 

deste aluno visto que ele só tinha 7 anos e era guarda-redes. 

 

5.2.1. Avaliação individual da turma de Básico B1 

Como exemplo de avaliação do aluno, para a minha turma decidi, também, apresentar 

a avaliação do aluno que, para mim, apresentou um nível de evolução maior do que os 

restantes. 

 

Aluno: TM (Básico B1) 

  1º Trimestre 2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

 

 

Com posse de 

bola 

Posicionamento B MB MB 

Decisões no jogo B MB MB 

Capacidade execução B MB MB 

 

 

Sem posse de 

bola 

Posicionamento B MB MB 

Decisões no jogo S MB MB 

Capacidade execução B B B 

 

 

Relação com 

bola 

Sensibilidade na relação 

corpo-bola 

 

B 

 

B 

 

B 

 

Domínio de ambos os pés 

 

S 

 

S 

 

S 

 

Perfil 

Comportamental 

Disciplina MB MB B 

Empenho MB MB MB 

Autonomia MB MB MB 

Relacionamento MB MB MB 

 

Quadro 9. Avaliação trimestral do aluno TM. 
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Em relação à organização ofensiva (com posse de bola), o aluno TM apresentava um 

nível bom em todos os pontos no final do 1º trimestre. No final do 2º trimestre já evoluiu em 

dois pontos, no posicionamento e nas decisões no jogo, mantendo o nível bom na capacidade 

de execução, mas no final do 3º trimestre já conseguiu elevar o seu nível, para muito bom, no 

último ponto e conseguiu manter o nível muito bom nos outros dois. No que toca à 

organização defensiva (sem a posse da bola), foi onde consegui mostrar um nível de evolução 

fantástico, onde no final do 1º trimestre tinha bom no posicionamento e na capacidade de 

execução e apenas suficiente nas decisões no jogo, mas no final 3º trimestre, o aluno TM, 

conseguiu elevar o nível do posicionamento e das decisões para muito bom e manteve o nível 

na capacidade de execução. 

Na relação com bola o aluno manteve o nível bom na sensibilidade na relação corpo-

bola e suficiente no domínio de ambos os pés. Uma das razões, do aluno TM não ter 

demonstrado evolução neste domínio, pode ser pelo facto de esta ser uma criança baixinha e 

franzina. 

No que toca ao perfil comportamental, o TM manteve o nível muito bom no empenho, 

autonomia e no relacionamento. Na disciplina baixou o nível para bom, no final do 3º 

semestre, pois na ponta final da época desportiva era notório um aumento de distração e 

comportamentos menos corretos durante o treino. 

 

6. Conclusão 

No final da época desportiva 2016/2017, com a finalização do estágio e a elaboração 

deste relatório fica a certeza da importância deste tipo de vivência para qualquer treinador em 

formação. Com a oportunidade de estagiar numa Escola Dragon Force, para além de ser 

sinónimo de condições acima de média, também significa um elevado nível de exigência, 

tanto a nível desportivo como a nível de formação das crianças. 

Ser capaz de organizar, liderar e controlar um processo de treino de equipas de 

modalidades coletivas, obriga a que o treinador seja conhecedor de diferentes conteúdos, não 

só a nível de treino, mas também a nível comunicativo e de liderança pois, no meu caso, lidei 

com crianças com 6-7 anos, sendo esta uma idade de “brincar” e de tentar coisas novas, como 

diferentes modalidades (coletivas ou individuais). Tal leva, a que seja essencial que o 

treinador seja capaz de modelar o processo de treino de forma a que as crianças se sintam bem 

na modalidade e experienciem o sucesso imensas vezes, de forma a ganhar confiança e a 

acreditarem nas suas capacidades. Confesso que no início experienciei algumas dificuldades 
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na comunicação, pois nunca havia lidado com crianças tão jovens e revelou-se um grande 

desafio que enfrentei com imensa vontade de o ultrapassar. 

Um treinador tem de ser capaz de adaptar os seus conteúdos e formas de comunicação 

aos seus jogadores, tornando-se importante perceber as características físicas, fisiológicas e 

psicológicas da faixa etária em que estiver inserido. Tal ideia é reforçada por Wein (2004) 

que afirma que “o jogo deve ser adaptado à criança e não a criança ao jogo”. Acrescentando 

ainda que “tudo está programado para uma ordem natural e sem pressas, pois a natureza não 

dá saltos” (Wein, 2004). A realidade é que muitos treinadores, assim como clubes e pais, 

muitas das vezes preocupam-se apenas e só com os resultados, ou seja, se o jogador “x” ou 

“y” jogou bem ou mal. Raramente procuram perceber se os jogadores se divertiram, se 

aprenderam coisas novas ou até dar uma palavra de apoio independentemente do resultado e 

da exibição. Isso foi uma das coisas que mais notei, e que de certa forma, me causaram alguma 

estranheza durante a realização do estágio. 

No que toca aos conhecimentos de jogo, é de vital importância que o treinador 

evidencie, não só a compreensão de toda a complexidade do jogo, (como um sistema 

dinâmico), como também, seja um bom observador do jogo e dos jogadores de forma a retirar 

informações relevantes e conjeturar um processo de treino que seja especifico para cada 

equipa (Dagon Force, n.d.). 

Com tudo o que foi referido anteriormente e, para além do facto deste estágio ter 

permitido um aumento na minha capacidade de organizar e participar em todo um processo 

de treino em duas faixas etárias completamente diferentes, também possibilitou adquirir 

competências e desenvolver mecanismos para lidar com crianças com idades diferentes 

durante todo o processo desportivo. Apesar dos resultados serem algo importantes, pois 

permite uma visualização da evolução do processo desportivo, creio que mais o importante e 

fundamental é apresentar uma evolução das crianças, tanto como jogadores como pessoas. 

Considero, ainda, de suma importância tentar incentivar e criar contextos favoráveis para as 

crianças que sintam mais dificuldades ao invés de as colocar de parte por não terem “qualidade 

suficiente”, porque, como foi referido anteriormente, nem todas as crianças se desenvolvem 

da mesma forma e ao mesmo tempo e cabe-nos a nós, treinadores, conseguir criar um 

contexto, um ambiente de ensino-aprendizagem que consiga enquadrar toda a equipa e as 

idiossincrasias de cada um dos seus membros. 

 Durante todo o meu percurso académico e, curto percurso como treinador, fui 

“bebendo” toda a informação e conhecimento que me foi transmitido, quer por professores, 



55 

 

 

mentores, formadores e amigos, e fui analisando-a e acima de tudo, refletindo criticamente 

sobre a mesma. Tal permitiu que me tornasse o treinador que sou hoje. Após esta criação da 

minha forma de viver e ensinar o futebol e tenho de ser capaz de adaptar o meu ensino ao 

contexto, ao ambiente, à equipa e ao clube em que estiver inserido e ir descobrindo, como o 

decorrer das próximas épocas que tipo de treinador sou e que tipo de treinador gostaria de ser. 
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