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RESUMO 

 

Atualmente o desporto é um dos maiores fenómenos de sustentação das sociedades atuais. A crescente 

participação da sociedade, em eventos desportivos, exigiu que a área desportiva manifestasse, nos últimos 

tempos, uma evolução muito significativa nas ciências do desporto. Por isso, a profissão de treinador 

exige um conhecimento multidisciplinar (técnicos, táticos, psicológicos, de metodologia do treino, entre 

outros) na modalidade desportiva em que se especializa, bem como, no domínio da pedagogia. Tal 

multiplicidade de requisitos torna imprescindível um sólido capital de competência técnica, de 

personalidade e de inteligência estratégica (Garganta, 2004). 

O nosso tema de investigação enquadra-se na questão “Quais as qualidades, mais valorizadas nos 

treinadores, na perspectiva dos diferentes  atores no processo desportivo?”. Assim, para dar resposta a 

esta questão utilizamos uma amostra de 431 indivíduos, amostra de conveniência, dos quais 264 são do 

género masculino e 167 do género feminino com idades compreendidas entre os 19 e 39 anos (Média = 

31,73).  

A recolha de dados foi efetuada através de um questionário “Perceções sobre qualidades de um Bom 

Treinador” (cf. anexo I), com 20 itens, utilizando uma escala de likert onde: 1 – Discordo Totalmente; 2 – 

Discordo; 3 – Indiferente; 4 – Concordo; 5 – Concordo Totalmente. 

Como principais resultados do estudo, destacam-se a ética profissional, liderança e capacidade 

técnico/tática e a gestão psicológica como as capacidades mais valorizadas. Destas, destacamos como as 

mais pontuadas: tratar de igual forma todos os atletas respeitando as diferenças individuais; Ser 

responsável; ter respeito; ter capacidade de motivar os atletas para o treino e competição, entre outras. 

Podemos concluir que o género feminino, os divorciados/separados, os mais de 39 anos e os que já 

treinaram equipas, são os que mais valorizam cada uma destas capacidades. 

 

Palavras-Chaves: Competências do treinador; Desporto; Formação de treinadores. 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

 

 

  



VIII 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Sport is currently one of the biggest phenomena supports of contemporary societies. The increasing 

involvement of society at sporting events led to a very significant evolution in sports science. 

Subsequently, the coaching profession requires a multidisciplinary knowledge (technical, tactical, 

psychological, methodological training, among others) in the sport modality which is specialized in, as 

well as in the field of pedagogy. Such multiplicity of requirements needs a solid ability expertise as well 

as personality and strategic intelligence (Garganta, 2004). 

Our research topic fits into the question "What are the most valued skills by different stakeholders in the 

sports phenomenon?”. In order to answer to this question we resorted to a convenience sample of 431 

individuals, of which 264 were males and 167 females, aged between 19 and 39 years (average= 31.73). 

Responses were obtained by the filling of an Inquiry Form entitled 'Perceptions about the qualities of a 

Good Coach "(see Annex I) .The survey consisted of 20 questions to which was applied a Likert Scale, 

where: 1 - Strongly Disagree, 2 - Disagree, 3 - Indifferent, 4 - Agree, 5 - Strongly Agree. 

As main results of the study, the most emphasized skills were the work ethic, leadership, technical and 

psychological capacities and management skills. Of these, we highlight the answers with the highest 

scores: Treat all athletes equally by respecting individual differences; To be responsible; To respect; The 

ability to motivate athletes for training and competition, among others. 

After analyzing the surveys we managed to reach the following conclusions: the female gender, divorced 

or separated individuals, people over 39 years and those who have previously coached sport teams, are 

those who most value each one of these essential skills. 

 

Key Words: Coach Skills, Sports, Coaches Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

A mudança e evolução do desporto, retratada por Pierre de Coubertain, foi determinante 

para que o desporto, da forma e com o conteúdo com o qual nós o conhecemos nos dias 

de hoje, de contextos militares, evoluiu para torneios com animação das tropas e 

posteriormente das comunidades. Neste século, o objetivo de obter e superar recordes 

mundiais e conquista de medalhas e troféus com outras competências atribuídas à árdua 

tarefa daqueles que orientam – os treinadores… 

Atualmente, o desporto é uma das maiores empresas de sustentação das sociedades 

atuais, a crescente participação da sociedade em eventos desportivos exigiu que a área 

desportiva manifestasse nos últimos tempos uma evolução muito significativa a qual 

não foi alcançada, por vezes, em áreas das quais dependem as ciências do desporto… 

Como poderemos verificar na abordagem da intervenção pedagógica, a área que se 

apresenta aqui neste trabalho é muito revelante na prática desportiva aos olhos dos 

intervenientes no processo treino, ou seja, todos os fatores que se ditam importantes e se 

conjugam nesta vasta área do Treino Desportivo …  

Nesta evolução é importante frisar as pessoas que lideram essa prática desportiva – 

orientadores/professores/treinadores – eles são de extrema importância. Assim, 

propomo-nos fazer o retrato deste profissional com o nosso projeto de trabalho.  

Ora se transpusermos essa situação para aquela que é a prática jovem do desporto, 

iremos encontrar ainda mais preocupações pertinentes como a questão de quem serão os 

treinadores dos nossos jovens. Podendo ir ainda mais além, e questionarmo-nos, quais 

as qualidades do bom treinador de jovens, na perspetiva dos pais, baseamos o nosso 

estudo num trabalho realizado por Sarmento (2010: 78) a qual permitiu ordenar as 

qualidades do treinador por grau de excelência Conhecimento da Modalidade / Ensinar 

(Importância elevada), Experiência/Motivação (Importância Média Alta), Justo / 

Disciplina / Paciente / Comunicação (Importância Média baixa) e Dar Exemplo / Dar 

valor à vitória (Qualidades de Importância Baixa). 
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A questão de quais as qualidades do bom treinador para os pais é sobretudo um 

levantamento de impressões que cria um clima de bem-estar e as condições necessárias 

para o correto desenvolvimento e participação do jovem atleta. 

Na entrada deste século, um dos pilares fundamentais da estrutura social mundial – é o 

DESPORTO - mantém-se no seu objetivo uno e inequívoco da união dos povos, como 

tem acontecido ao longo da história, como veículo condutor e propiciador de relações 

interpessoais, intergeracionais e interculturais. 

A centralidade da importância do desporto na sociedade atual pode ser 

permanentemente atestada pelo espaço que o mesmo ocupa nas páginas dos jornais, nos 

tempos televisivos ou radiofónicos, ou mesmo nas conversas de circunstância das 

pessoas em todo o mundo. 

Com a sua projeção no mundo científico, o desporto viu aumentada a sua importância 

também enquanto meio privilegiado para promover o desenvolvimento integral de 

crianças e jovens, como testemunha Bento ao referir que “… a capacidade de ação no 

desporto elege como indispensável o seu contributo para a formação do homem…” 

(Bento, 1998:127). 

Afirma Almeida (2001) que, segundo a Classificação Nacional das Profissões de 1994, 

os treinadores, apesar de não terem a sua formação associada de forma sistemática com 

o ensino superior, são considerados, fundamentalmente, “trabalhadores intelectuais”, 

sendo o seu trabalho relativamente valorizado em termos culturais. A razão para esta 

classificação prender-se-á com o fato de, quanto ao nível e tipo de competências 

exigíveis para o exercício da função de treinador, se puder estabelecer uma semelhança 

entre a atividade do professor e do treinador. 

Araújo (1994) refere que a profissão de treinador exige um conhecimento 

multidisciplinar, tornando-se, evidentemente, imprescindíveis os conhecimentos 

inerentes à tática, à técnica e à preparação condicional na modalidade desportiva em que 

se especialize, bem como o domínio da pedagogia e metodologia de ensino e a 

necessidade expressa de ser um especialista no estimular do interesse e a motivação dos 

que com ele aprendem e treinam. A sua função implica a tomada de decisões, 

organizadas com base em indicadores e segundo critérios que obedecem a uma certa 

organização e em diferentes domínios, como a organização do treino, a liderança, o 

estilo e formas de comunicação (com os jogadores, dirigentes, árbitros, jornalistas), 

opções estratégicas e táticas decorrentes da observação e análise do jogo, da gestão das 
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pressões contidas na competição, do controlo da capacidade de concentração e emoções, 

entre outras. 

Para se desempenhar a função de treinador, não é suficiente ter sido jogador/atleta dessa 

modalidade, pois reconhecemos, que fazer como se viu fazer, não é certeza de 

desempenhar com eficiência essa função. Cada vez mais exige conhecimentos 

diversificados e atualizados de diversas áreas de conhecimento, nomeadamente nas 

áreas da metodologia e pedagogia do treino. 

Refere também Araújo (1994) que o treinador tem a obrigação de estar 

permanentemente atualizado, participando em programas/ações de formação, 

investigando e fazendo auto estudo, com o propósito de promover a formação integral 

dos atletas e cumprir o papel de agente promotor de evolução da sua modalidade 

desportiva. A este propósito, afirmou ainda Sweetenham (2002) que com os 

desenvolvimentos ocorridos no sistema de formação de treinadores, aquilo que se 

considerava “ciência pesada” é hoje visto como prática quotidiana do treino. 

O presente trabalho apresenta uma estrutura, quer ao nível da revisão da literatura, quer 

ao nível da metodologia, como também na apresentação e discussão de resultados 

edificada à volta de uma questão:  

“Quais as qualidades, mais valorizadas nos treinadores, na perspectiva dos diferentes  

atores no processo desportivo?”. 
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PARTE I – REVISÃO DA LITERATURA 

 

1. O PROCESSO DE LIDERANÇA 

 

Neste capítulo pretendemos enquadrar uma das principais caraterísticas do treinador 

atual, nos fundamentos teóricos atuais realizando uma análise concreta e atual sobre a 

atuação do nosso treinador, e perante principalmente, sobre o ponto de vista dos pais 

que ao responderam ao nosso questionário orientaram as nossas conclusões sobre a 

importância deste critério no papel do treinador dos nossos tempos…Perante o tema 

propomo-nos a apresentar a definição desta terminologia, e ainda, apresentar as teorias 

que apresentam este critério como uma das peças principais do puzzle do treino 

desportivo … 

 

1.1. DEFINIÇÃO 

 

A palavra líder está associada a poder, um poder formal, o poder de dar ordens, de 

decidir, de exigir, etc., mas trata-se também de um e outro poder informal que se traduz 

na capacidade natural que alguém tem de influenciar os outros. A nível etimológico, 

esta palavra define aquele que vai à frente no processo de conduzir um grupo de 

pessoas, transformando-o numa equipa que gera resultados, emergindo a sua habilidade 

de motivar e influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para que contribuam 

voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipa e da 

organização. Como podemos apreciar o conjunto de citações referenciadas: 

 

“...Capacidade de suscitar a participação voluntária das pessoas ou grupos na 

prossecução de objetivos definidos...” 

     (Pelletier, 1999, citado por Figueiredo, 2013) 
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Uma dimensão piamente influenciadora de grupos, qualquer tipo de grupos. 

 

“...Capacidade de um indivíduo para influenciar, motivar e habilitar outros a 

contribuírem para a eficácia e sucesso das organizações de que são membros...” 

   GLOBE – Global Leadershipand Organizacional Effectiveness 

 

“Entende a liderança como um processo comportamental tendo em vista influenciar 

indivíduos ou grupos no sentido de alcançarem objetivos definidos”. 

     (Barry, 1977, citado por Wilkes, 1998:261)  

 

Estas duas citações anteriores, têm uma visão mais pedagógica quando cita o termo de 

habilitar, pressupõe um processo ensino-aprendizagem porque refere-se à passagem do 

testemunho, do conhecimento. 

“criar e desenvolver um clima em que cada um e todos os membros da equipa tenham 

um máximo de oportunidades para alcançar o sucesso”. 

(Alves, 2000: 125) 

O autor estabelece uma relação estrita entre a liderança, os objetivos e o rendimento na 

alta competição. 

“ A minha liderança toda a gente a sente, mas ninguém a vê.(…)”  

(Lourenço & Ilharco, 2007:184) 

 

Prontamente, assume que a liderança está intimamente ligada com processos que a 

pessoa comum não consegue identificar estando por trás de assumir comandos e a 

gestão em diversas áreas na própria organização das instituições. 

Face às exigências da sociedade, o conceito de treinador foi alvo de uma revolução 

também ativada por alguns profissionais portugueses como José Mourinho, ao qual me 

dirijo, com certo carinho e respeito, dada a importância e responsabilidade com que ele 

encarna este papel de treinador, tendo sido um dos livros dele referência também para 

esta pesquisa onde relembro o meu percurso académico nesta área onde dificilmente 
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conseguíamos ter um treinador à altura das nossas exigências como atletas…Não sendo 

fã, propriamente da modalidade desportiva do Futebol, considero plenamente a sua 

eficácia no campo do treino desportivo e planeamentos que de um certo modo se 

conseguem adequar aos desportos coletivos e até em muitas outras atividades. 

A reflexão realizada neste projeto, com a análise da estrutura que fundamenta, foi 

realmente importante para o projeto de educação físico-motora, que redigi e organizei o 

ano anterior, foi fundamental a estrutura e análise que fiz da consulta sobre este 

treinador. 

Sob o ponto de vista de Pereira (2012) a função de treinador dos nossos dias implica 

decisões organizadas com base em critérios de diferentes domínios no desporto: 

 - Liderança (conceitos e aplicação); Pedagogia do Treino - Periodização do treino 

(planeamento, técnicas de observação, análise e avaliação do jogo); Pedagogia do 

Desporto – Ética Profissional; Comunicação e Marketing, e ainda, Gestão em todas as 

áreas da sua intervenção… 

A responsabilidade do treinador na orientação do treino para jovens atletas, assume uma 

importância, não apenas no que respeita à formação desportiva das crianças e dos 

jovens, mas na transmissão de valores morais, sociais e culturais. 

O reconhecimento desta grande responsabilidade que é assumida pelos treinadores que 

estão junto dos atletas dos escalões mais jovens, implica um cuidado acrescido na sua 

formação, e uma preocupação constante em passar esta mensagem sobre a importância 

do seu empenho, as implicações positivas ou negativas, que estes técnicos têm na 

carreira desportiva, e não só, até mesmo na carreira pessoal, dos jovens que orientam. 

A importância do jogo é determinante na formação da criança, como meio de 

transformar a necessidade de movimento em socialização, em exercício de trabalho 

cooperativo e meio de compreensão (Bento, 1993). A criança só consegue interpretar o 

mundo que a rodeia na presença do jogo. Da interação que este premeia é que se 

promove a compreensão. 

Os desportos coletivos ao promoverem o desenvolvimento de capacidades e habilidades 

motoras, constituem um meio de formação privilegiado, ao mesmo tempo que fomenta 

as relações sociais, base do saber estar em sociedade (Mesquita, 2002). 

Assim, estes desportos são, hoje em dia, a base da comunicação, das relações sociais, e 

principalmente da sanidade mental e física, da nossa comunidade em geral. 
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Frisando o papel dos desportos coletivos na sociedade, será de evidenciar mais uma 

postura que não devemos esquecer porque o desporto atinge facilmente e 

transversalmente todos os âmbitos fundamentais à vida ativa, como refere o autor 

abaixo citado: 

Bento (2004:54-55) «Ora o desporto é pedagógico e educativo quando proporciona 

oportunidades para colocar obstáculos, desafios e exigências, para se experimentar, 

observando regras e lidando corretamente com os outros (…) quando cada um rende 

o mais que pode sem sentir que isso é uma obrigação imposta pelo exterior. (…) É 

educativo quando não invoca as vaidades vãs, mas funde uma moral do esforço e do 

suor, quando socializa crianças e jovens num modelo de pensamento e de vida (…) 

assente no empenhamento e disponibilidade pessoais, o desporto funciona como um 

pólo que realça os valores da cidadania e do trabalho de equipa ao mesmo tempo 

que combate frontalmente fenómenos destrutivos que caracterizam a nossa 

sociedade. Tais como a droga, a violência e a criminalidade. Sobretudo ensina e 

comprova que todos podem fazer alguma coisa por si próprios». 

 

Por isso, mais uma vez gostaria de seguir a minha área de eleição no meu percurso 

académico – Treino Desportivo - revendo-me nos estudos deste trabalho para ajudar 

muitos investigadores, colegas, treinadores, atletas e pais a refutar o nosso trabalho, 

abrindo as portas dos nossos pavilhões para muitos atletas e famílias que se revêm neste 

caminho de eleição que é o desporto na sociedade atual que nos balança diariamente 

com outros valores. 

Hoje em dia, como confirmam constantemente os vastos meios de comunicação, o 

desporto é abordado em diversas perspetivas Sociológica, Sucesso Desportivo a Alto 

Nível, Valorização dos Media, Criação do desporto-espetáculo, e por vezes, justifica a 

adesão dos alunos pelo desporto nas escolas. 

 

 

 

1.2. ESTILOS /QUALIDADES /CAPACIDADES DE LIDERANÇA 

 

Os primeiros modelos de liderança adotados pelos treinadores apresentavam 

características muito claras e muito simples, típicas da liderança reconhecida na época. 
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Geria-se mais pelo medo do que pela persuasão; os líderes eram mais intimidatórios do 

que subtis. Trabalhava-se muito em quantidade. 

Hoje em dia as coisas são diferentes já “… não basta treinar muito; é preciso, cada vez 

mais, não só treinar muito, mas fundamentalmente treinar melhor…” (Mesquita, 

1998:3). 

A importância de uma liderança eficaz no sucesso das organizações é descrita do 

seguinte modo: “… a grandiosidade começa por pessoas grandiosas. Os grandes grupos 

não existem sem grandes líderes…” (Bennis, 2004:272). 

Os autores Billik & Peterson (2001) lembram que a liderança pode ser vista como um 

mosaico e não como um recipiente fixo de características, que a liderança constrói-se 

em função dos contextos e não é constituída por um conjunto bem definido de 

caraterísticas. Algumas caraterísticas, ou qualidades, serão mais importantes que outras 

num determinado contexto mas poderão perder essa importância noutros contextos. 

Tal aspeto, é mais evidente no desporto globalizado dos nossos dias, onde as equipas 

são constituídas por jogadores com personalidades e, sobretudo, com padrões culturais 

bastante diferentes. 

Os três autores acima são citados por Esteves (2009) onde o mesmo destaca e carateriza 

a liderança num processo evolutivo e construtivo consoante as experiências adquiridas 

pelos treinadores. 

Existe um conjunto de qualidades que são associadas a líderes de grande sucesso, 

lideres considerados de excelência em diferentes áreas de atividade. Assim sendo 

existem qualidades associadas à liderança. 

 

 “Liderança é a atividade de influenciar pessoas fazendo-as empenhar-se 

voluntariamente em objetivos de grupo”  

(George R. Terry citado por Robbins, 1999) 

E ainda, afirma que “… a liderança pode ser definida como a vontade de controlar os 

êxitos, a compreensão necessária para marcar um rumo e o poder de levar a cabo uma 

tarefa, utilizando de forma conjunta as aptidões e as capacidades de todas as pessoas…” 

(Villahizán, 2000:39). 

O poder detido por um líder serve de base ao processo de influência que o mesmo 

exerce sobre as pessoas que lidera, é visto pelo novelista inglês numa simples 

afirmação, Trollope (1815) como algo de maravilhoso “… Maravilhoso é o poder que 
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pode ser exercido, quase inconscientemente, sobre uma empresa, ou um indivíduo, ou 

mesmo sobre uma multidão, por uma pessoa de boa índole, boa digestão, bom intelecto 

e bom aspeto…”. 

 Defende-se que os líderes devem ser homens com perfis discretos, reflexivos, 

pragmáticos, que utilizam uma comunicação de sentido ascendente, que motivam pela 

razão e pela inspiração, que se focalizam mais no relacionamento e menos nas tarefas e 

com uma forte auto-consciência (Birkinshaw & Crainer, 2005). De uma forma mais 

pedagógica, será correto ponderar o processo de liderar pela razão. 

“… Ao contrário do que muitos pensam os líderes não nascem líderes. Os líderes 

fazem-se com muito esforço e trabalho duro…” diz Vice Lombardi, treinador dos Green 

Bay Packers (Janssen & Dale, 2002). Por vezes, no nosso dia a dia partilhamos 

experiências de treinadores de sucesso que conhecemos, que se ditam de pessoas 

comuns com enormes sucessos atingidos e grandes líderes humanos, psicológicos e 

técnico-táticos. 

Os autores a seguir indicados falam de três estádios no desenvolvimento profissional de 

um líder (Birkinshaw & Crainer, 2005). Numa primeira fase, quando ainda se é 

aprendiz, o líder procura um mentor e trabalha muito, à espera de palmadinhas nas 

costas. Como essas palmadinhas quase nunca acontecem, numa segunda fase, e depois 

de superada uma certa frustração, o líder fica mais disposto a correr riscos e mais capaz 

de lutar e expressar raiva. Finalmente, começa a aprender a tratar de coisas difíceis 

como conter a raiva para poder ser mais efetivo. 

Os três últimos autores são citados por Esteves (2009) parecendo evidente, o fato de não 

haver um estilo único de liderança, e que o estilo de liderança, deve ser adaptado à 

situação onde ela é exercida. 

O líder tem que se adaptar ao contexto, fazendo aquilo que os académicos designam por 

teoria da contingência que afirma que há diferentes estilos de liderança que são 

adequados a diferentes ocasiões (Esteves, 2009: 29). Este autor, Crainer (2000) divide 

as escolas de pensamento sobre liderança nas categorias: Teoria dos Traços da 

Personalidade, Teoria dos Estilos de Liderança Comportamental. 

A primeira sistematização dos estudos sobre liderança, hoje conhecida como Teoria dos 

Traços da Personalidade, defende que a posse de certos traços de carácter e de 

personalidade permitiria a certos homens, acesso ao poder. Dessa maneira, julgava-se 

ser possível descobrir traços de personalidade universais nos líderes que se 

diferenciavam dos não líderes. 
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Um traço de personalidade é uma qualidade ou caraterística distintiva da personalidade. 

Segundo estas teorias, o líder é aquele que possui alguns traços específicos de 

personalidade que se distinguem das demais pessoas (Gaspar & Portásio, 2009: 17-41). 

Os tipos de traços que a literatura mais aborda são os fatores físicos, as habilidades, 

características e os aspetos de personalidade. O que mais levantava interesse aos 

estudiosos da época era poder escolher em relação a certos atributos, quais os que 

melhor definiriam a personalidade do líder (Bryman, 1992). 

O líder é aquele que possui um ou mais traços específicos que o distingue dos demais 

elementos de um grupo, levando-o a influenciar o comportamento das demais pessoas 

(Robbins, 2002). 

O enfoque dos traços da personalidade teve predomínio até à década de quarenta, tendo 

como grandes colaboradores para o seu êxito as pesquisas desenvolvidas pelos testes 

psicológicos que tiveram grande destaque a partir de 1920 até 1950 (Bergamini, 1994). 

Nos anos de 1904 a 1948, Stogdill e Mann apud Bergamini (1994) serviram-se dos 

resultados das pesquisas disponíveis a respeito de liderança encontrando dessa forma 

aproximadamente 124 projetos voltados a esse tipo de focagem no estudo da liderança. 

Com a revisão desses projetos foi plausível chegar a um resultado que permitiu listar em 

média 34 traços de personalidade considerados como características típicas da 

amostragem dos líderes eficazes. Alguns dos exemplos encontrados dos traços eram a 

autoconfiança, sociabilidade e habilidades interpessoais, ascendência e domínio, 

equilíbrio emocional e controle, busca de responsabilidade, fluência verbal. 

Na opinião de Chiavenat (1983) os traços diferentes de personalidade são essenciais 

para o desempenho de determinado tipo de liderança, entretanto, não garantem o 

sucesso absoluto, uma vez que os traços podem aparecer como sendo de líderes, no 

entanto não garantem necessariamente o sucesso.   

De acordo com Ramos (2004), Chiavenato (2003) e Asanome (2001) os três estilos de 

liderança, que segundo eles definem o comportamento dos líderes em relação aos seus 

subordinados, são os que descrevemos a seguir: 

Estilo autocrático - Líder próprio de ambientes de trabalho repressivos e omissos por 

parte dos atletas; – aplica-se mais a empregados novos (Chiavenato, 2003). E ainda, 

forma autoritária que gera um ambiente de trabalho tenso e sem iniciativa (Asanome, 

2001). 

Estilo Democrático - Grau de controlo exercido sobre os liderados é menor. As normas, 

regras e procedimentos normais mais reduzidos, isso liberta o líder da necessidade de 
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exercer um controle maior sobre o liderado, uma vez que esse tem consciência dos 

limites tolerados pelo contexto social (Ramos, 2004). Neste estilo são de interesses 

mútuos entre a empresa e os liderados, a vontade da equipe resulta na disciplina, utiliza-

se o aconselhamento, dar confiança aos liderados, orientação, educação e motivação 

(Asanome, 2001). 

Estilo Liberal - A definição das tarefas é realizada pelo próprio grupo, porém, é 

importante salientar que para que esse tipo de liderança tenha êxito é imprescindível 

possuir um grupo com profissionais com alto grau de maturidade e responsabilidade, 

uma vez que proporciona liberdade, criatividade e iniciativa, fazendo com que os atletas 

se sintam importantes e normalmente as tarefas a serem desenvolvidas tem que ter prazo 

para serem entregues (Chiavenato, 2003). A cooperação voluntária resulta em 

autoridade, fixação das metas impostas pela própria equipa (inverso ao autocrático). 

O resultado da análise sobre os estilos autocrático, democrático e liberal, aponta que não 

existe um estilo certo para se liderar, pois independente do estilo de cada um, deve ser 

levado em conta a maturidade do grupo, as qualidades pessoais do líder, as 

características dos liderados, como idade, género, nível de capacidade, personalidade, 

experiência, e ainda os fatores situacionais, isto quer dizer, diferentes situações 

requerem diferentes atuações de liderança. Portanto, a flexibilidade e a moderação de 

estilo torna-se a palavra-chave. 

Asanome (2001) colabora acrescentando que o uso do estilo certo no momento certo e 

com a pessoa certa, cria a regra número um da liderança, de que não existe um estilo de 

liderança ideal, e que serão os fundamentos básicos para o exercício desta flexibilidade 

que diferenciará o melhor líder. Na prática, o líder utiliza os três estilos de liderança de 

acordo com a tarefa a ser executada, as pessoas e a situação. 

O desafio consiste em saber quando aplicar cada estilo, com quem e em que 

circunstâncias as tarefas devem ser desenvolvidas. 

De acordo com Levek et al. (2002) são considerados três fatores determinantes de uma 

liderança eficaz o apoio sócio afetivo do líder, preparação dos liderados para atingir os 

objetivos e a supervisão oferecidas pelo líder. 

O tipo de personalidade do líder depende de fatores de contexto com que ele está 

relacionado. Parece impossível, mas os líderes diferem nas qualidades que trazem para 

as suas tarefas de um contexto e de uma determinada vivência. 

Em relação a algumas qualidades importantes para um líder (Crainer, 2000): expõe a 

sua visão sistemática, a autoridade/respeito (direito de mandar e fazer-se obedecer); 
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competência (conhecimento suficiente dos diferentes sectores da ação do líder, para 

organizar um conjunto); o domínio de si mesmo; criar soluções construtivas; Espírito de 

decisão e iniciativa (assumir responsabilidade); disciplina (desenvolve e estimula a 

personalidade); exemplo (o ser humano segue exemplos); fé/paixão (acreditá-la se 

possível); humildade (a força não é maior que a violência) e o Sentido da realidade 

(adaptar-se às novas circunstâncias). 

De uma forma mais generalizada Mesquita (2005), refere no seu compêndio, as 

principais capacidades necessárias ao treinador atual: 

 - Capacidade Conceptual – capacidade de interligar as ciências do desporto, os 

conteúdos de treino e a evolução técnico pedagógica, evolução da modalidade 

desportiva e revelar-se-á cada vez mais importante quanto maior for o nível 

competitivo. 

Como nos desportos coletivos, o nível de exigências é maior e o treinador deverá ter 

uma vigilância maior sobre todos os intervenientes no processo de formação desportiva;  

- Capacidade Comunicativa – aqui faço um breve parêntesis porque raramente se vê 

treinadores qualificados nesta área…até mesmo em modalidades desenvolvidas a nível 

internacional – se nos esforçarmos para nos lembrarmos de ver por referência pessoas 

ligadas ao desporto com esta grande e enorme capacidade que é a comunicação; esta 

sim nos vai trazer um enorme “feedback”. Não existe melhor meio de estimular a 

comunicação como através do jogo que é a interação constante dos seus 

intervenientes… 

É um dos fatores primordiais para se atingir o sucesso no processo ensino aprendizagem 

e em toda a organização e gestão das áreas da comunidade desportiva, e assim se 

conseguem atingir facilmente transversalmente outros objetivos como transmutar 

valores; dominar técnicas de comunicação (OUVIR /FALAR/REFLETIR); estudar o 

atleta a todos os níveis; explorar a comunicação não verbal – o gesto é a linguagem mais 

universal; comunicar em todos os momentos da competição antes (orientar a aplicação 

técnico tática do treino no jogo; durante (comportamentos positivos e cordiais; final 

(realçar o bem e o mal para trabalhar no treino); comunicar com as equipas de 

arbitragem; este fator da comunicação revela-se o elo de ligação entre todos os 

intervenientes neste processo complexo que são os desportos coletivos… 

- Capacidade Técnica – o treinador deve ter capacidade para alterar diretamente a 

organização e condução do processo de treino quando têm como objetivo o rendimento 

das suas equipas. Ele deverá ser exigente na escolha dos processos de orientação de 
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treino relacionados com o rendimento de eficácia…O treinador deve decidir o percurso 

a utilizar no processo de ensino-aprendizagem das habilidades técnicas… 

Na sociedade encontramos indivíduos que demonstram níveis de rendimentos 

superiores em relação aos restantes, fazendo com que se destaquem da maioria. Estes 

indivíduos possuem características excecionais, dotados, talentosos, especiais ou experts 

(Ericsson & Smith, 1991). 

Reforçando a citação anterior, segundo Rosado e Mesquita (2009) “uma das 

características dos bons treinadores é o desejo e a capacidade permanente de se 

atualizarem, de saber sempre mais, o que passa por uma formação contínua, através da 

participação em debates e colóquios de treinadores, da leitura de revistas da 

especialidade, da observação e na troca de experiências de método de treino’’. 

De muitas atitudes e capacidades que um treinador bem-sucedido deve ter, segundo 

Bompa (2005), as capacidades para um treinador atingir o sucesso são um caráter firme, 

capacidade de motivar; ser um excelente professor; psicologia; ter um alto nível 

educacional e ser bem informado; liderança e organização e inteligência. 

O comportamento de um treinador vai para além de ser especialista no seu desporto, na 

metodologia de treino e na competição, pois desempenha outras funções, tais como gerir 

recursos humanos, financeiros, relações públicas, elaborar planeamentos e organizar 

atividades (Serpa, 1990). Estes quatro últimos autores citados por Mendes (2009), em 

campos diferentes, mas referem sempre qualidades fundamentais da liderança no 

desempenho do treinador. 

 

 

 

1.3. TEORIAS E MODELOS DE LIDERANÇA 

 

A Teoria dos Estilos de Liderança Comportamental estuda a liderança em termos de 

estilos de comportamento do líder em relação aos seus subordinados. Diz respeito ao 

que o líder faz, bem como referindo-se mais ao estilo propriamente de comportamento 

para liderar. Esta teoria poderia ser contemplada no item acima dos estilos de liderança. 

De acordo com Robbins (2002) esta teoria provém diretamente da Escola das Relações 

Humanas e inclui como integrantes todos os indivíduos que dela recebem incentivos e 
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que trazem contribuições para a sobrevivência da organização. Podemos destacar, a 

Teoria do Caminho /Objetivo que corresponde ao Modelo Cognitivo-Motivacional de 

Liderança de House e Mitchel onde se destacam vários tipos de liderança que se 

adequam a muitos profissionais que atuam nesta área, nomeadamente como atrás 

referimos José Mourinho que ao definir-se com o exemplo no Chelsea se afirmou com 

esta teoria por que fez uma Liderança Diretiva (esclarece do que vão fazer/como 

devem fazer/ orienta execução de tarefa/coordena e planeia); Liderança Apoiante 

(atenção especial às necessidades/bem-estar dos liderados); Liderança Participativa 

(consulta os liderados sobre as suas sugestões, assume o papel de moderador) e a 

Liderança Orientada para o Resultado (define objetivos desafiadores esperando 

elevados desempenhos)… 

Em relação à liderança, não podemos deixar de frisar ainda o “Continuum de 

Liderança” que é um estilo centralizado no líder que vai até onde os subordinados têm 

liberdade máxima… 

Assim, temos que frisar o grande caso carismático de José Mourinho, referido por 

Lourenço & Ilharco, (2007), que caraterizam o treinador com as seguintes caraterísticas: 

 Um caso mediático, 

 Um constante desafio, 

 Só a vitória interessa; 

 Estrelas e Anónimos – todos são um grupo; 

 Interligação da razão e o emocional; 

 O carisma; 

 A imagem pública (disciplina, autoridade, motivação, determinação, 

frontalidade, risco, participação, grupo  confiança, análise, valores, comprometimento, 

“WorKahoolic”, empatia, envolvimento, humor…)… 

Estes autores referem que o treinador Mourinho só se enquadra quando falamos na 

operacionalização da complexidade, ou seja, na complexidade tendo em conta a 

motricidade humana e a intuição que se criou na base do trabalho de José Mourinho 

tomado como exemplo para muitos: 

 O genoma humano e a complexidade; 

 Dois paradigmas – reducionismo e complexidade, 

 Aproximação pela globalidade; 
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 Energia e (des)organização – mundo das probabilidades; 

 Complexidade e ser humano; 

 Operacionalização – o treino do todo; 

 Visão que no fundo se pode adequar a muitos desportos coletivos. 

 Foque a globalidade (pense-o e faça-o de uma forma integrada, antes da sua divisão em 

partes, funções ou áreas);  

 Foque as relações, as ligações, a comunicação, desvie a sua atenção para pessoas e das 

coisas para as relações entre as pessoas e entre as coisas, dentro e fora da organização; 

não se esqueça: as coisas são as relações que têm; 

 Tome nota de pequenas modificações, alterações menores nas condições iniciais de 

qualquer situação pois podem levar a grandes mudanças; 

 Não descontextualize (na prática as coisas surgem sempre num dado contexto, por isso 

quando as analisar faço-o considerando o contexto em causa tanto de tempo como de 

lugar; 

 Tente antecipar o que poderá acontecer (tente moldar os acontecimentos, preparando a 

sua equipa para os possíveis cenários; pense um passo à frente da competição, tentando 

diminuir a imprevisibilidade da sua atividade; 

 Avalie cada profissional globalmente (não aborde aspetos particulares da sua 

capacidade ou desempenho, aceite-o como um todo global, em termos de desempenho 

real para o qual ele contribui; 

 Encoraje o grupo e o indivíduo – é no seio do grupo, apoiado pelo grupo que o 

indivíduo se deve desenvolver e manifestar as suas aptidões ao máximo; 

 Tenha sempre um projeto, uma ambição, um propósito; a liderança eficaz relaciona-se 

com uma direção coletiva que, por sua vez, assenta na energia e no propósito vital que 

qualquer ser vivo é; 

 É vital que os seus colaboradores interpretam, criem e sugiram – é isso que é real para 

eles (não dirija por imposição mas lidere por cocriação e por ação conjunta; 

 O desequilíbrio é bom para as organizações, estas situações desafiam as equipas, 

forçam-nas a melhorar, a organizarem-se, a dedicar-se e a ter melhor desempenho 

(desequilibre-se, desafie os seus profissionais e a si próprio)… 

 Foque o futuro (o futuro é o que proporciona o critério que dá sentido à complexidade 

do dia a dia). 
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Para compreendermos melhor a atuação deste treinador (op.cit., 2007), fazem referência 

também quanto à sua autenticidade e ao futuro, frisando essencialmente: 

 Norma e Singularidade; 

 Ser resoluto – não espera pelas decisões de ninguém toma uma posição; 

 Autêntico… 

No último parâmetro da autenticidade, podemos destacar pequenos  pormenores, que no 

todo, poderão salientar a diferença: 

 Primeiro, honesta e genuinamente questione: 

“Tenho eu vontade de ser autêntico?” 

 Reflita honesta e despretensiosamente sobre o envolvimento no seu 

projeto de vida (o que conta não é o que faz, mas como o faz); 

 Aceite as suas fraquezas e concentre-se nas suas qualidades (a 

autenticidade aumenta a relevância e o impacto das qualidades pessoais; 

 Escolha fazer aquilo que gosta – trabalhe com dedicação e 

esforçadamente e por muito tempo; 

 Seja responsável pelos seus atos, é esta responsabilidade que constrói o 

seu sucesso profissional; 

 Foque o futuro (escolhe hoje de acordo com o amanhã); 

 Assuma, genuinamente, nos pormenores das suas ações e decisões, o que 

a sua equipa tem de melhor e honestamente amplie – o futuro dentro da 

organização; 

 Não se precipite a romper a tradição, inovar por inovar; geralmente é 

uma forma como o fazemos que é decisiva; 

 Trate cada situação, todos os dias, como única (nada é repetido) e todos 

os nossos desafios e projetos devem ter dedicação, o entusiasmo e esforço da 

primeira vez.   

 

Assim, focamos em que qualidades ele se revela criando uma estrutura de grupo, uma 

cultura e um mito baseado: 

 No grupo/TODO – o grupo existe em si como uma entidade não é 

somente o somatório das partes; 
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 A CULTURA DE GRUPO – (importante o ambiente empresarial, os 

valores, os heróis, os mitos e rituais, a rede cultural) – é a cultura do bom senso e 

simplicidade; 

 O seu POTLATCH, Mauss (1954) – “…por Mourinho morreríamos em 

campo se fosse preciso” afirmando o jogador Jorge Costa…; o treinador coloca 

imediatamente os treinados em dívida para com ele – o desafio que ele faz aos 

seus jogadores é muito poderoso…Tudo o que é recebido, tem que ser retribuído, 

sob pena de desonrar, prejudicar ou excluir quem não o faça; assim a obrigação de 

retribuir é a essência do Potlatch – neste caso uma boa parte do sucesso é reflexo 

desta estratégia: 

“Todos os resultados são para o treinador. Ele trabalha muito, ele e a sua equipa. 

No campo, lutamos uns pelos outros mas, no fundo, é para ele. Ele é o maior, 

acreditamos que é o maior, e temos a sorte por o termos connosco.” – Potlatch 

Puro –  (Barclay, 2005:152). 

 Complexidade do grupo e tipos de grupo – o treinador age, interage e reage de 

uma forma muito própria e peculiar em função do estudo do grupo em causa: 

o Dimensão do grupo; 

o Formalização (Tipo Formal e Tipo Informal); 

o Composição (Grau de semelhança entre os elementos); 

o Intimidade (Intimidade Primária e Secundária – por Goldstein, a 

intimidade primária/contato direto – de Mourinho é muito invejável). 

 Formação do Grupo – (Obert, 1979), propõe as seguintes fases para a formação e 

desenvolvimento de um grupo equipa: 

i. Filiação – momento inicial; 

ii. Subagrupamento – laços entre os elementos do grupo; 

iii. Confrontação (lutas por poder por causa da líderes dos subgrupos); 

iv. Diferenciação Individual – aceitação das diferenças; 

v. Colaboração – são os poucos grupos que chegam a esta fase, momento de 

relações autênticas, as críticas são realizadas num ambiente construtivo com 

o objetivo de promover a eficácia de grupo - surge o PENSAMENTO 

GRUPAL o que pode confundir os atuantes perante o que é realmente 

essencial – o q pode levar o grupo a tomar decisões que tê consequências 

desastrosas porque perde-se a noção da realidade que exige uma capacidade 

de decisão não estando o grupo apto para afirmar essa capacidade ficará 
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digamos exposto ao destino, às probabilidades que se deveriam eliminar por 

certo (stress, tempo…) – um dos melhores exemplos destes casos é o caso 

do vaivém Challenger e como a dúvida de Mourinho, depois da vitória na 

Taça UEFA, Taça de Portugal e Liga Portuguesa e Liga Portuguesa, em 

2003: “Será que o sucesso fez mal aos jogadores do FC Porto, agora 

profissionais famosos com muitos títulos e também com muito dinheiro?” – 

no caso deste treinador as duas fases que mais se destacam é a filiação e esta 

última da colaboração – fase da maturidade plena do grupo – é aqui nesta 

estabilidade que podem ocorrer mais perigos – a exigência deste treinador 

equilibra o grupo nas suas diferentes fases, esta exigência não é imposta é 

proposta… 

 Papéis no Grupo – é um fator de relevo no funcionamento e na eficácia 

do grupo- compreender/prever/antecipar o futuro – os membros do grupo 

interagem entre si conhecendo as suas possíveis respostas face a determinados 

estímulos que por vezes, ajudam a diferenciar os membros do grupo; o indivíduo 

será mais apreciado quanto mais se identificar com as necessidades do 

grupo…Para Cohen (2003), perante as finalidades distinguem-se vários papéis 

num grupo:  

i) Papéis orientados para a tarefas – distingue-se o lançador de ideias, o 

coletor de informações, o fornecedor de informações e esclarecedor de 

problemas, o resumidor (sistematiza as ideias e fornece conclusões) e sonda 

consensos (questiona o grupo sobre as suas próprias decisões)… 

ii) Papéis socialmente orientados – existe o harmonizador (com sentido de 

humor apurado), o vigia (promove o equilíbrio), o protetor (cimenta amizades), 

o transigente (procura compromisso), o monitor padrão ( procura enquadrar os 

caminhos percorridos pela equipa)… 

iii)  Papéis auto-orientados (não estão de acordo com os objetivos do 

grupo…) – são os papéis disfuncionais que podem levar um grupo afastar-se dos 

seus objetivos fundamentais (como o papel de palhaço)… 

 Conflito no Grupo – Vala e Monteiro (2004:431) no âmbito da psicologia 

social propõe a definição do conflito no grupo: “a revisão da investigação 

empírica e experimental mais recente conclui sem margem para dúvidas que a 

agressão, o conflito não são fenómenos gerados internamente, ou 

intrapsíquicos…São estados de relacionamento que emergem como consequência 
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de transações entre pessoas, em situações que promovem ou bloqueiam os 

objetivos que perseguem”… 

Na resolução positiva, prevê-se um determinado tipo de comportamento:  

i) Aceitar a realidade do conflito; 

ii) Abertura para o diálogo – pré disposição para a auto análise e aceitação de 

erros próprios); 

iii) Disponibilidade para a mudança; 

iv) Intervenção do mediador quando existem posições extremas… 

No caso de Mourinho, revemos o caso de Vítor Baía que, o que revelou ser um 

delicado problema, perspetivou um delicioso tónico para todos os jogadores da 

equipa… 

 

 Princípios e noções centrais do jogo – segue um conjunto de indicações dadas 

por o treinador mencionado que deveremos focar e prestar a verdadeira atenção, 

quando estamos em situação de jogo, como por exemplo, uma doutrina, a 

Legitimidade Moral, o Comando, o Terreno, a Meteorologia, a Melhor Estratégia, a 

Concentração de Força (serem todos fortes nos momentos decisivos), a Surpresa 

(surpreender o inimigo, o segredo, a rapidez e perspicácia são fatores que geram 

surpresa), o Estratagema (obriga o inimigo subitamente a enfrentar uma surpresa 

desfavorável), a Economia da Força (atuar todos juntos é a ação destrói a ação do 

inimigo), a Superioridade da Defesa (defesa forte – ataque forte é mais fácil do que 

o ataque porque não cede terreno), Conhecer o Inimigo (o conhecimento altera a 

ação sobre o adversário evitando as surpresas e desenvolve assim uma performance 

mais certeira… 

 

Logo  aferimos que a contextualização da liderança de Mourinho (op.cit., 2007) se 

traduz na dinâmica de grupo. Assim, registamos alguns conselhos para este tipo de 

liderança: 

 “A parte está no todo” – você é o primeiro e derradeiro exemplo para o grupo – 

DESAFIE-OS – com um delicado “POTLATCH”; 

 Escolher um elemento tipo – a homogeneidade é importante e tente não se afastar muito 

dele, 

 Esteja presente e atento nos pequenos detalhes que fazem grandes diferenças – Fase de 

formação do grupo de trabalho; 
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 Crie laços entre o grupo (cultura do grupo, autenticidade, honestidade, solidariedade, 

união) – legitimidade moral; 

 O grupo atingiu o máximo – redobre a atenção – questione e faça com que o 

questionem; 

 O grupo é um complexo composto por partes e deve ser tudo canalizado para o grupo; 

 Deve-se ter em conta a razão e a emoção, na tomada de decisão do líder porque é a 

realidade, tem que se saber viver com a inter-relação permanente das duas nas nossas 

vidas não as podemos dissociar… 

 Conheça-se a si próprio só assim conseguirá conhecer os outros; 

 Coerência e confiança senão não haverá liderança; 

 Foque o futuro – projeto único e virado para o futuro; 

 Coragem – muitas decisões têm efeitos imprevisíveis use o poder e assuma as 

consequências; 

 Os resultados é que contam mas foque a sua relação com os elementos e com o grupo – 

integração dos resultados e relacionamento vital na sua liderança; 

 Líder sempre presente – O que vai à frente. 

 Atua à líder – para haver eficácia o poder do líder tem que ser exibido, 

 Ter sempre a imagem global da organização – não são os únicos a trabalhar consigo só 

aqueles que o fazem diretamente; 

 Estimule intelectualmente os elementos do grupo – mas é importante que se questionem 

e que o questionem a si; 

 Não se incomode de tomar atitudes pouco convencionais eles marcam a diferença; 

 Seja decidido, tenaz e paciente – TEMPO / COMPETÊNCIA/ DEDICAÇÃO E 

AMBIÇÃO; 

 União na organização – na equipa, recursos, forças psicológicas e emocionais para 

enfrentar os conflitos – pratique o trabalho conjunto… 

 Metáfora de guerra – é um apelo radical – use-a quando não pode vencer motivando, 

incentivando e puxando ao limite a ambição de todos os seus colaboradores; 

 Não force as circunstâncias, tire partido das situações que vive – a evolução das 

circunstâncias constitui o maior triunfo do líder permitindo renovar o potencial e 

eficácia da equipa… 

Em (op.cit., 2007), José Mourinho refere-se ao seu livro não sendo respetivamente para 

a liderança no futebol, mas sim a liderança de qualquer desporto ou área que necessite 
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de liderança…Por isso, será importante frisar esta experiência na formação destes 

profissionais e enquadrar parâmetros a realidades diferentes. 

A sua liderança assume a interligação da perspetiva paradigmática da complexidade 

com a linha de Morin e de Prigogine (partes/todo, todo/partes). 

Assim como, interage com o estudo das emoções e ação da dinâmica de grupo, as teorias de 

liderança à autenticidade Heideggeriana, às teorias de guerra de Clausewitz e de Sun Tzu… 

Em torno da notável globalidade francamente operam e interagem a coragem, a 

competência e a coerência à líder. Para terminar, saliento as palavras de José Mourinho, 

no Jornal Correio da Manhã salientadas pelos autores (op.cit, 2007) : “ O sucesso não 

caiu do céu, (…) consequência de um longo processo de formação e muito estudo. 

Mantém-se estável, não desapareceu num ápice, faz parte da minha vida…Como fará, 

também, como é natural, o insucesso pontual, que é consequência lógica do mundo 

onde trabalho…E se depois de ganhar 4 campeonatos seguidos, perder um, a 

tranquilidade que sinto será exatamente a mesma…” 

Não posso deixar de frisar, a expressão marcante “…exatamente a mesma…”. 

Podemos referir as Teorias Neocarismáticas, nas quais se enquadram perfeitamente 

muitos treinadores com carreiras de sucesso, grandes exemplos de compromisso a nível 

nacional da maior parte das modalidades de desportos coletivos como individuais. 

 

 

Figura 1 - Teoria Neocarismática na visão de Klein e House (1995) 

Outro ponto de vista, que considera mais três vertentes intervenientes no processo desta 

teoria, sobre a visão de Conger e Kanugo (1998) onde estes autores interligam a visão 

ambiciosa, um risco pessoal, o que nalgumas escolhas lhes dá um carisma próprio aos 

treinadores que fazem essas escolhas, a sensibilidade ao ambiente e aos próprios atletas, 

e ainda, um comportamento pouco convencional o que se revela carismático, ou seja, de 

caraterísticas muito próprias… 
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Figura 2 - Teoria Neocarismática na visão de Conger e Kanugo (1998) 

Ele, Mourinho, conseguiu dignificar a profissão, assumiu e assume sempre perante 

todos, o grande e o enorme desafio que é nos tempos de hoje, ter a profissão de 

treinador mergulhada na visão dos autores acima citados com a sua complexidade de 

funções e tarefas…E cada vez mais, porque a competitividade tem a tendência a 

aumentar, só se distingue quem assume verdadeiramente na sua plenitude esta 

abrangente e complexa virtude de ser treinador. 

Ainda não devemos deixar de mencionar, Weinberg e Gould (1995) que enfatizam a 

necessidade de interligação das quatro componentes do processo (Fatores Situacionais, 

Qualidades do Líder, Estilos de Liderança e Qualidades do Liderado) nunca podendo 

ser elas entendidas isoladamente, todas fornecem um contributo importante para a 

compreensão do que pode ser um processo de liderança eficaz. 
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Figura 3 - Componentes de Liderança Eficaz de Martens (1987) (adaptado de Dosil, 2004) 

 

No âmbito da liderança, o psicólogo do desporto pode assessorar e ajudar os treinadores 

e dirigentes a realizar uma análise das situações de modo a que tenham outra visão dos 

problemas e tomem decisões eficazes. Porém, dois fatores são fundamentais, para ter 

êxito como treinador/líder é necessário ser bom comunicador e ter uma boa coesão de 

grupo (Dosil, 2004). Também reforça este ponto Martens (1987), treinar as 

competências de comunicação e melhorar as relações interpessoais são as pedras 

basilares para o sucesso da liderança no desporto. 

Em suma, no modelo multidimensional, o desempenho e a satisfação dos atletas/grupo 

são a consequência de uma harmonia entre três estados de comportamento do treinador 

(líder), que são influenciados pelas suas próprias características, da situação e da dos 

membros (Chelladurai, 1990). Segundo Alves (2000), a ideia fundamental que sobressai 

é que quanto maior for a congruência entre o que é pedido ao treinador (tanto pelos 

atletas, como pela situação) e as suas características, maior será a probabilidade de se 

obter um clima favorável ao rendimento e à satisfação dos membros do grupo. 

Não deixamos de referir o Modelo Dinâmico de Coaching, mais direcionado para a 

relação treinador/atleta desenvolvido por Côté & Salmela (Serpa, 1995). No ponto de 

vista de Serpa, este modelo tem 3 componentes centrais no processo de treino 

desportivo que são a competição, o treino e a organização e as componentes periféricas 

(perfil do treinador, perfil do atleta e fatores contextuais) que interagem com as centrais. 

E como refere Casanova (2003:45), este modelo e o anterior citado, ainda não foram 

utilizados em muitos estudos daí a bibliografia ser muito escassa sobre os mesmos no 
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âmbito da GAM e GAF – Desportos Individuais no contexto de Desporto Escolar versus 

Desporto Federado em Portugal… 

Por isso, apresentamos os modelos a título de comparação, análise, reflexão 

sistematização com outros modelos que no fundo contemplam formas diferentes das 

variáveis que influenciam a liderança neste vasto campo e área do treino desportivo… 

Para terminar esta tentativa de simplificar a explicação do processo complexo que é a 

liderança no desporto, deixamos uma reflexão final que de uma forma sumária relaciona 

e interliga complexamente a competência estudada – Alves (2000:133) - "a liderança 

eficaz passa por uma grande flexibilidade na adoção do estilo adequado a cada situação 

e pelo desenvolvimento de uma cultura própria do grupo que una todos os seus 

membros à volta dos mesmos objetivos…" – não se conseguindo definir, ou até mesmo 

mensurar, quais qualidades do treinador que exigem os diversos e inúmeros momentos, 

que poderá vivenciar na organização desportiva. 

Com o apurar da sua experiência, o treinador poderá sempre vivenciar melhor os 

problemas que surgem dado ter um maior leque de estratégias para a sua atuação 

optimizando comportamentos, qualidades, relacionamentos, teorias e modelos de 

atuação. 

 

 

 

 

1.4. O PAPEL DO TREINADOR 

No treinador dos nossos dias, emerge como fundamental a base da gestão tanto da sua 

equipa como de diversos fatores que interagem direta e indiretamente com ela. A equipa 

constitui a sua unidade de ação, a sua ferramenta de trabalho. Com a equipa, o gestor 

alcança metas e produz resultados. Portanto, ele precisa de organizar a equipa, delinear 

funções para as diferentes competências existentes, gerir o emocional/psicológico e 

avaliar o desempenho para melhorá-lo cada vez mais recompensando para reforçar e 

reconhecer o seu valor (Chiavenato, 2004). 

Araújo (1997) define o treinador como um gestor de pessoas, onde lhe cumpre ter uma 

ação decisiva em tudo o que diga respeito ao rendimento e à qualidade de intervenção 

dos componentes que a integram, decorrendo num ambiente em constante mutação e a 
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que tem de se adaptar permanentemente, antecipando o futuro na medida do possível, 

aqui e agora e no espaço e no tempo. 

Peter Drucker (1973) definiu cinco tarefas básicas no trabalho de um gestor: a) fixar 

objetivos; determiná-los; definir que ações são prioritárias e que meios, técnicos e 

humanos são necessários para os atingir; b) organizar, analisar o trabalho, dividi-lo em 

processos e em tarefas, recrutar as pessoas certas para o realizar; c) comunicar, motivar 

as pessoas e delegar responsabilidades; d) gerir o desempenho da empresa e dos 

indivíduos e; e) desenvolver o talento e as competências das pessoas (incluindo as suas). 

No Desporto, o treinador é uma figura central, dele sendo exigidas tomadas de decisão 

nos momentos mais críticos. Decidir bem pode significar o sucesso; fazê-lo mal conduz 

quase sempre ao fracasso (Araújo, 1994).  

O papel do treinador não deve ser entendido nos limites restritos do “técnico”, do 

instrutor, pois dele se espera que seja capaz de liderar o processo global de evolução dos 

atletas a seu cargo, introduzindo a transformação e o refinamento dos comportamentos e 

atitudes, na procura do rendimento desportivo. A função do treinador é, pois, ampla e 

muito suscetível, porquanto sujeita a flutuações de humor, quebras psicológicas, 

depressões, fadiga, acompanhados de uma sensação de isolamento, embora, em 

contrapartida, temperada com uma dose de exaltação e de heroicidade. O treinador 

deverá conhecer a modalidade em todas as suas facetas, sabendo que será chamado, a 

cada momento, a tomar decisões, sobre questões técnicas, táticas, logística e a assumir as 

respetivas consequências. Tal multiplicidade de requisitos torna imprescindível um 

sólido capital de competência técnica, de personalidade e de inteligência estratégica 

(Garganta, 2004). 

Tradicionalmente, tem-se entendido que as funções do gestor são: planear (definição de 

metas e estratégias); organizar (determinar o que/quem/como/para quem/onde); liderança 

(motivar, dirigir, resolver conflitos) e controlar (monitorizar o desempenho em relação 

ao planeamento). Isto significa que, na prática, são atribuídas ao gestor as funções 

genéricas de todo o administrador (Pires, 2005). 

É evidente que ser treinador exige um conhecimento multidisciplinar, uma vez que o 

treinador deve ter uma ação decisiva em todo o processo evolutivo da equipa, aplicando 

diretamente um conjunto de conhecimentos que vai adquirindo, fruto da evolução, do 

treino, da competição, das ciências que os apoiam e da sociedade (Silva, 2007). 
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Mas para resumir este capítulo, sugerimos a referência de Araújo (1997) que enfatiza a 

complexidade que é ser treinador, podendo até afirmar que não existem treinadores 

ideais, nem mesmo no domínio da utopia poderá ser descrito, não existindo um perfil 

único de treinador, mas sim uma série infindável deles, consoante as circunstâncias e 

respetivas necessidades e contextos de intervenção. 

A atuação do treinador deverá ter em conta o estudo pormenorizado de toda a teoria, 

levando consigo bons exemplos para a sua futura atuação, para quando conseguir 

aplicá-la, rever e refletir com antecipação estudando, preparando e antevendo os 

momentos de decisão em todos os setores conseguir fazer as suas melhores atuações 

sendo sempre estas com um fundamento de estudo, partilha e articulação de 

experiências para atingir um o nível pretendido que será o de alta competição.  

Na apresentação realizada por Sequeira e Figueiredo (2012), focou as ciências que não 

podem ser esquecidas na carreira de um treinador como a Pedagogia do Desporto, 

Didática do Desporto, Teoria e Metodologia do Treino, Ciências Anatomo-Fisiológias, 

Ciências Anatomo-Mecânicas, Ciências Neuro-Psicológicas, Ciências do 

Comportamento Psicológico (controle emocional), e ainda, as Ciências Sociais…  

“Se a criança não é um adulto em miniatura, o que é que isto quer dizer para a formação 

de treinadores de jovens? “…Elogio das competências multi-dimensionais olhando de 

forma própria o ser humano jovem aos níveis bio-psico-sociais”... 

O modelo biopsicossocial moderno foi proposto por George Engel, “estabelecendo a 

base para planos de pesquisa, estruturas de ensino e linhas de ação no mundo real dos 

cuidados de saúde” num claro desafio à “biomedicina” (Engel, 1977)… 

Sílvio Lima (1904-1993) inclui uma quarta dimensão transversal de análise que é a 

axiológica, bio-psico-socio–axiológica. 

Nos tempos de hoje, podemos afirmar na nossa sociedade, o papel do treinador passou 

de uma versão simplista, para uma versão de sociedade da informação expondo com 

maior facilidade o seu papel de responsabilidade de maior competência. Podemos 

comparar os dois quadros pelos autores acima citados… 
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Figura 4 - Visão Simplista do Treino Desportivo 

 

E para estabelecer a comparação, colocamos a perspetiva de atuação do nosso treinador 

vista na sociedade atual da informação na seguinte figura, para compararmos a interação 

nos nossos tempos, com a competência do treinador. 

 

 

Figura 5 - Figueiredo (1992) citado pelos autores acima mencionados. 

 

 

Na década de 1980 e 1990, a era da competência revelou-se com uma mudança 

tecnológica e reorganização no trabalho profissional. 

A própria mudança tecnológica implica criteriosamente uma reorganização em todo o 

mundo do trabalho. 
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Esta revolução vem reorganizar competências e formação em novas áreas em 

desenvolvimento, nomeadamente a que é foco de estudo neste nosso trabalho, o papel e 

função do treinador. 

Esta função difícil de avaliar, sendo necessário estandardizar e gerir as suas 

competências que deveriam estar na orientação dada pelas federações das modalidades 

desportivas. Assim, estas instituições deveriam debruçar-se sobre estes modelos atuais 

de competências para orientar a definição e avaliação de novas competências. 

A definição da formação e qualificação contínua, para as instituições, também despertou 

com esta nova era orientando assim para novos estudos, novas funções, novos cursos e 

estudos na sociedade dos tempos de hoje… 

Na sociedade competitiva, destacam-se as competências do treinador que revela entrar 

nesta onda de mudança destacando vários treinadores em notáveis e recentes carreiras 

em ascensão no mundo atual. 

Com o mundo em mutação, surge a necessidade de compreender a competência, e mais 

especificamente o queremos estudar no campo do treino desportivo – treinador. Assim, 

referimos: 

“Independentemente de se tratar do poder formal, o que é o equivalente da autoridade 

legitimidade pela posição hierárquica do seu detentor, ou do poder informal, o que se 

liga com a competência ou com o carisma de quem o exerce como é o caso de José 

Mourinho. A definição de poder liga-se quer com a capacidade de influenciar quer com 

a capacidade de alcançar ou de modificar resultados ou efeitos organizacionais 

Mintzberg (1986) referido em (Neves et al., 2006:268). Também Lourenço & Ilharco 

(2007) refere esta perspetiva acima mencionada partilhando e baseando os seus estudos 

na mesma. 

Este poder pode ser entendido e estudado sobre diversos fatores e diferentes modelos e 

influências, e até, pela sua origem. 

Para usar esse poder deve ter-se em conta diversas táticas como a razão, coligação, 

simpatia, negociação, assertividade, autoridade, coerção… No âmbito organizacional, o 

treinador dos dias de hoje, deverá ter em conta, para atuar no seu dia a dia como as 

acima indicadas (Kipnis et al., 1984; Dosier et al., 1988; Hinkin & Shriesheim, 1990; 

Yuki & Falbe, 1990; citadas em Neves, 2006:273). 

Estas caraterísticas vão sendo pequenas defesas para o treinador se adequar a uma 

determinada época ou geração porque deverá ser um observador atento para alternar 
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atitudes e estratégias, não deixando, que certos valores e atitudes se sobreponham ao 

valor real do desporto. Durante este primeira parte, refletiu-se sobre diversos autores e 

os seus divergentes pontos de vista sobre Liderança que, de uma certa forma, 

convergem todos para a mesma direção frisando todos detalhes e pormenores 

importantes que não podem falhar no ato de liderar. Assim, propomos ao treinador do 

próximo século fazer uma reflexão sobre o seu papel e os objetivos que pretende atingir 

perante os autores aqui citados melhorando, registando e propondo também outras 

atuações… 
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2. GESTÃO PSICOLÓGICA 

 

Há 20 anos que a investigação tem suportado a importância da participação parental – a 

participação efetiva dos pais, indireta ou diretamente, no decorrer do percurso 

desportivo da criança. Esta participação formou um objeto de estudo difícil de 

mensurar, ou seja, de se conseguir medir porque como podemos ver no modelo de 

envolvimento parental apresentado no estudo existem demasiadas variáveis psicológicas 

que estão associadas ao sucesso da criança no desporto. Assim, propomos este trabalho 

para conseguirmos detetar perante os pais as necessidades das crianças para serem 

colmatadas pelos seus treinadores, continuando assim a propor novos caminhos para o 

sucesso do treino desportivo atendendo à perceção das necessidades pelos responsáveis 

das nossas crianças que nos podem nortear até ao perfil esperado pelos pais para a 

formação dos seus filhos. 

Neste capítulo referimos Mesquita (2005) sentenciando como o treino é um processo 

ensino/aprendizagem - um conjunto de situações técnico-pedagógicas - proporcionando 

ao atleta um conjunto de situações que o levam a superar variadas e diversas situações  

novas. Neste processo pressupõe-se uma interação entre o treinador, o atleta e os 

conteúdos específicos da modalidade em questão, onde estes devem estar sempre 

adequados ao desenvolvimento psico-anatomo-fisiológico dos escalões etários em 

questão aumentando sempre os níveis de auto estima e responsabilidade individual… 

Quanto à gestão psicológica no desporto, de acordo com a revisão literária, apercebemo-

nos da vasta abrangência e desenvolvimento que tem esta área nos dias de hoje…Por 

isso, analisamos os vários setores que este domínio pode influenciar no processo de 

treino entrando no domínio da psicopedagogia do desporto… 

 Podemos analisar ainda a envolvência da criança como parte integrante da família, 

dependerá dela psicologicamente, para conseguir atingir objetivos a todos os 

níveis…Assim, o treinador tem que prever como poderá chamar as famílias a participar 

positivamente.  
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Ao dominar esta área existe um plano de atuação que fará com que os objetivos sejam 

mais facilmente atingidos. Por isso, o nosso profissional deverá documentar-se o 

suficiente fazendo-se valer principalmente do conhecimento, partilha e articulação de 

experiências para se fazer sobressair principalmente na eficácia das dinâmicas de grupo, 

tanto para com os jovens como para com os adultos… 

Na parte estatística, realçaremos o valor real dado pelos atores do desporto a esta área 

que nós consideramos pertinente. 

No próximo ponto, vamos realçar os fatores que podem interagir a nível psicológico 

neste processo do treino desportivo em jovens atletas e demonstrar o seu grau de 

complexidade que está a ser estudado cientificamente nos nossos tempos. 

 

 

 

2.1. IMPORTÂNCIA DOS PAIS NO EMPENHO DOS FILHOS 

 

O treinador deve desempenhar as diferentes tarefas, ações tais como Dirigir /Orientar; 

Ensinar; Aprovar/Corrigir; Demonstrar e Concretizar; Estimular, Motivar/Incentivar 

entre muitas outras para ir ao encontro dos jovens. 

O treinador, na sua atuação junto dos jovens, exerce influências sobre a formação 

desportiva e na estrutura de base da personalidade dos jovens, cujo alcance e 

consequências deve ser devidamente valorizado em todos os fundamentos pelas famílias 

que os acompanham no seu percurso desportivo, como refere Diogo (1998) na sua 

descrição da relação desta dupla imbatível escola e família, ou mesmo até conseguir ser 

uma tripla imbatível com o clube. 

Para isso, segundo Lourenço & Ilharco (s/d) o treinador necessita de ter conhecimentos 

na vasta e complexa área desportiva (técnica, táticas, regras, história, processos e 

métodos de treino físico, psicologia desportiva, etc.) e também na área da pedagogia. 

Contudo, esses conhecimentos não podem esgotar-se perante o desejo de aprender cada 

vez mais e a aspiração de fazer melhor e de progredir que caraterizam os jovens 

praticantes. Isto significa que o desejo de evoluir e a procura de conhecimentos por 

parte de um treinador deve ser uma constante durante toda a sua carreira. O papel do 
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treinador no desenvolvimento da criança e do jovem tem de atender ao comportamento, 

ao desenvolvimento de capacidades e de qualidades, à formação da personalidade, aos 

traços do carácter, etc. 

O treinador cria condições para elaborar um código ético de valores, atitudes, 

comportamentos e condutas, que se aplica a todos e que ele ministra com justiça e com 

“coração” quando ele cria uma atitude exemplar para com os atletas e sua envolvência. 

O treinador como um exemplo para os jovens que orienta, só essa atitude lhe dá 

autoridade genuína para poder salientar a importância que no treino se deve atribuir a 

aspetos fundamentais como Educação, Respeito, Correção, Aplicação, Empenho, 

Persistência, Esforço Individual, Pontualidade, Disciplina, Organização, Justiça,  

Honestidade e Auto Controlo. 

Além disso, o treinador deve mostrar pela sua conduta que se interessa pelo equilíbrio, 

bem-estar e êxito do aprendiz ao ponto de querer que dentro da plenitude da sua 

execução seja sempre ele próprio na sua autenticidade, vivenciando a plenitude da sua 

felicidade. 

O treinador deve ter presente regras de conduta essenciais como aceitar, cumprir e 

respeitar os regulamentos, as regras e as decisões dos juízes e dos dirigentes; ser 

honesto, sincero, leal, firme e respeitar a personalidade, a saúde e a integridade física 

dos praticantes, e assim, evitar riscos e excessos na atividade desportiva; ser imparcial 

nos juízos de valor e nos julgamentos dos casos de indisciplina; conhecer a 

superioridade momentânea dos opositores em competição e vê-los sempre como 

adversários (inimigos); proporcionar uma igualdade a todos os jovens que orienta; 

desenvolver o gosto pela prática desportiva num ambiente de satisfação e de alegria; 

desenvolver a cooperação, a amizade, o companheirismo, a estima e a solidariedade 

entre todos os elementos do grupo; ser comedido nas manifestações individuais e 

coletivas (no êxito e/ou) no insucesso focado por (Mesquita, 1993). 

É através da observação da conduta do seu treinador, (op.cit., 1993) que os jovens 

aprendem e adquirem as condutas e as atitudes que mais se ajustam ao relacionamento 

com todos os outros intervenientes no fenómeno desportivo. As responsabilidades do 

treinador, como educador, e como exemplo, não se extinguem quando as suas 

intervenções na atividade desportiva terminam. 

Por vezes, a competição infantil pouco difere da competição dos adultos promovendo 

assim uma especialização precoce estimulando a criança, em sentido contrário, do 

prazer pelo jogo lúdico sendo obrigada a vencer e atingir metas a qualquer custo criando 
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um desajustamento cronológico e biológico como refere (Sarmento, 2012). Neste 

estádio da sua vida, a criança pode passar do lúdico à seriedade e da plena diversão ao 

“stress” principalmente por excesso de cargas de treino desportivo neste último 

parâmetro… 

O profissional deve promover a prática desportiva dirigida à criança criando atividades 

positivas para que seja uma prática adequada e propícia para uma tranquila 

aprendizagem…Assim como refere (op. cit., 2012) com uma atuação muito ponderada 

aborda o correto enquadramento das crianças, de acordo com o seu desenvolvimento 

motor e psicológico nos quadros do desporto nos dias de hoje. Ao qual aufere ao 

treinador uma responsabilidade acrescida para posicionar a criança não num quadro de 

competição mas sim num quadro de valores da educação desportiva no qual sobressai os 

bens da personalidade da criança, a competência da interação e estimulando ambientes 

de equilíbrio, cooperação e autonomia.  

E ainda, considero ser de extrema importância a igualdade de oportunidades para os 

jovens estabelecendo grandes laços de trabalho de grupo e espíritos de equipa que 

trabalham os valores das relações humanas numa sintonia perfeita para uma boa atuação 

como um futuro adulto …  

 

Figura 61 - Sessão de bom humor para diferenciar duas palavras educar de adestrar 

 

A prática desportiva, não devendo partir do pressuposto de uma adestração como indica 

a figura, mas deve sim, satisfazer simplesmente necessidades e vontades da criança, de 

                                                           
1
 Prof. Dr. Pedro Sarmento apresentou esta sessão de bom humor para diferenciar duas palavras educar de adestrar, e por 

conseguinte, acho que depois de observarmos conseguimos notar a diferença  entre os dois conceitos confundidos na nossa era … 
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modo que, ao ser transformada num desporto possa constituir e concretizar vários 

significados de acordo com o seu contexto social e histórico. 

O desporto deve criar oportunidades para criar hábitos de ensino e de prazer para o 

jovem conseguir registar a sua atividade física de uma forma autónoma e consciente.  

No futuro, considerando sempre a preocupação com as fases de aprendizagem 

cultivaremos jovens mais despertos e perspicazes para a aquisição das habilidades 

motoras propostas se adequarmos a nossa atitude e valores fundamentais. 

Assim, determinamos o nosso claro fundamento, seguindo as pegadas e os propósitos 

propostos pelo seguinte autor: 

 “Procura ser não tanto um indivíduo de sucesso, mas sobretudo uma pessoa de 

Valor…” (Albert Einstein, 1879-1955). 

Os pais apostam cada vez mais no desporto como forma de ocupação dos tempos livres 

dos seus filhos, como focam Pinheiro et al. (2008),  pois reconhecem que este veicula 

um conjunto de valores e virtudes. Assim como Carr et al. (2000), levantaram um ponto 

importante relacionado à participação dos pais no sucesso dos filhos – “Será que 

melhora o alcance de metas e crenças no desporto?” 

Num estudo longitudinal com jovens talentosos Csikszentmihalyi e colaboradores 

(1993), identificaram a integração harmónica total da pessoa com a atividade 

introduzindo também o conceito de complexo familiar para descrever as famílias que 

promoveram os melhores estímulos para o desenvolvimento de seus filhos em diferentes 

áreas, de entre elas o desporto. 

Salmela e Moraes (2003) descreveram o papel específico do futebol para a cultura 

brasileira e os papéis que, tanto o treinador quanto os pais, representam nesse desporto 

ao longo dos estágios de desenvolvimento de suas carreiras. Os autores verificaram 

também os estágios de desenvolvimento dos atletas de diferentes desportos da classe 

média, verificando que havia semelhanças em relação aos modelos de desenvolvimento 

na América do Norte e Europa (Bloom, 1985). Em contraste, as características de 

desenvolvimento de atletas no futebol brasileiro diferem das dos modelos americanos e 

europeus, pelo fato desse desporto envolver uma grande massa de participantes 

oriundos de diferentes classes sociais. 

Também no futebol, jovens atletas encontraram  na presença dos pais, um fator 

relacionado ao prazer para a prática desse desporto (Ommundsen e Vaglum, 1991). O 
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apoio dos pais no futebol, assim como em outros desportos, tem papel fundamental na 

performance do filho. 

 

Quanto aos estudos, a atitude dos pais parece estar ligada à preocupação com o futuro 

dos filhos, caso não fossem bem sucedidos no desporto (Jambor,1999). 

O prazer dos filhos na prática desportiva tem alta relação com o envolvimento dos pais, 

o que, segundo Ommundsen e Vaglum (1991), no futebol, parece estar relacionado 

também ao comportamento e às interações emocionais. 

Segundo Bloom (1985), os pais servem de exemplo para os seus filhos nos anos iniciais, 

nas diversas áreas do conhecimento. 

Yang e colaboradores (1996) ressaltam sobre os pais que praticam desportos, 

influenciam a inscrição futura dos filhos na prática desportiva. Entretanto, Os pais não 

parecem ter sido praticantes exemplares nesta investigação, apesar de acreditar que, no 

futebol, os pais podem atuar como responsáveis pela introdução de seus filhos no 

desporto (Jambor, 1999). 

No que respeita ao desporto, quer seja na escola ou no clube, haverá sempre por trás, 

uma grande orientação dos pais para a vertente desporto será de uma extrema 

importância porque será sempre um princípio básico de vida que virá com a educação 

do aluno do seu meio familiar principalmente na sua intervenção participativa no seio 

da nossa sociedade. Os participantes normalmente são descendentes de famílias ativas e 

participativas na sociedade não importa em que área se revelem mais. 

A maioria dos pais que pretende o ingresso da criança na área desportiva, primeiramente 

com objetivos de ordem de saúde e lazer, em termos de médio e longo prazo, vai 

incentivar sempre os seus filhos à prática desportiva direcionada para o treino 

desportivo nomeadamente da escola para o clube. 

A primeira expressão o desporto na escola compreendendo parâmetros da ordem da 

saúde física, mental e lúdica e o desporto de rendimento, de treino com o objetivo de 

atingir a máxima performance e altos níveis de rendimento. 

Ambas as definições, assentam em princípios básicos pedagógicos mas na formação 

base dos dirigentes é esta base que os difere uns dos outros – os professores na escola 

têm sempre mais formação pedagógica do que os dirigentes formados nos clubes 

desportivos como lembramos as palavras do autor (Bento, 2004). Por isso,  o interesse 

desta nossa investigação em estudar os itens que diferenciam o treinador do próximo 
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século apostando também nesta área pedagógica que pode emergir do ponto de vista dos 

pais. 

Este autor faz uma referência bastante importante ao triângulo desportivo sendo os 

vértices os seus intervenientes principais. Os pais, o atleta, o treinador e a sua interação 

e equilíbrio revela-se ainda de maior interesse para atingir as melhores competências 

desportivas. Desta base triangular, é que vai emergir o perfil do nosso treinador tendo 

como preocupação fundamental os vários atores do desporto. 

Os pais notam as diferenças, e por vezes, só deixam os filhos participar na escola se for 

com a presença de um professor. Hoje em dia, já só mesmo com um professor 

especializado na área desportiva em questão. Aí se reflete, a menor participação das 

camadas jovens, nas atividades uma fração importante da população ativa que de um 

momento para outro, se tornou sedentária. Nos primeiros anos de vida à custa dos 

media, computadores e vídeo-jogos, retirando outras características individuais de certas 

regiões como o clima que por vezes não incentiva à prática da maior parte das 

atividades desportivas como é o caso da nossa cidade - a Guarda. 

 

 

Figura 7 - Triângulo Desportivo (Bento,2004) 

 

Os pais que encaminham os jovens para o desporto sabem que de certo modo vão de 

encontro  com a natureza humana para atingir principalmente o equilíbrio físico, mental 

e pessoal. 

Os pais devem ter em conta, no ponto de vista de (op.cit., 2004), os seguintes princípios 

para evitar constrangimentos no mundo desportivo: 

i. Evitar pressão excessiva; 
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ii. Evitar entrar em defesa da criança evitando a formação da sua autonomia; 

iii. Provocar o sucesso através do seu orgulho pessoal; 

iv. Revelar naturalidade no decorrer do processo; 

v. Falhar não é nenhuma tragédia… 

 

Só assim será realizado o processo de ensino-aprendizagem com o sucesso completo 

porque, por vezes, existem atletas com desequilíbrios emocionais e comportamentais 

provenientes das relações que estabelecem com os pais. 

No fundo, procuramos no processo de treino desportivo momentos que são únicos, 

autênticos e de pura satisfação e prazer. 

 

 

2.2. MODELO PARENTAL NO DESPORTO 

 

Devido ao estudo a que nos propusemos e de entre várias pesquisas de teses atuais sobre 

este tema sobressaiu a tese de Teques (2009) em que as primeiras abordagens da 

investigação incidiram no estudo acerca da influência dos pais sobre as decisões da 

criança para a participação no desporto ou atividade física, tendo em consideração, 

fundamentalmente, variáveis sociológicas como o género ou a classe social 

(Greendorfer, 1977; Greendorfer & Lewko, 1978; Lewko & Ewing, 1981; Snyder & 

Spritzer, 1973). Desde uma perspetiva conceptual e metodológica, estes estudos eram de 

natureza descritiva e não contemplavam variáveis psicológicas, sendo liderados pela 

ótica sociológica ao focarem unicamente a influência das normas e valores sociais sobre 

os papéis das crianças na prática desportiva. 

Mais recentemente, o estudo acerca da influência parental na participação desportiva 

das crianças e dos jovens tem sido dominado por uma abordagem sócio cognitiva para 

estudar o comportamento motivado (Brustad, 1992). Esta perspetiva partilha a ideia de 

que as diferenças individuais do processo cognitivo de avaliação influenciam os padrões 

de comportamento motivado e de realização. Ou seja, as auto perceções de competência 

e de capacidade, bem como as cognições acerca do significado de realização, são 

elementos do processo de avaliação cognitiva que mais contribuem para influenciar a 

motivação pessoal. 
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As três teorias que mais receberam a atenção por parte dos investigadores, refere Teques 

(2009) foram a teoria da motivação para a competência de Harter (1998), o modelo de 

expectativa-valor de Eccles (Eccles & Harold, 1991; Fredricks & Eccles, 2004), e a 

teoria da motivação para a realização de (Nicholls, 1984). Apesar de terem 

características únicas para compreender o comportamento motivado, estas perspetivas 

apresentam algumas semelhanças. Cada teoria ou modelo implica a importância do 

contexto social, incluindo o suporte social e os fatores situacionais, tais como a 

modalidade desportiva, ou o género. 

Ainda, preconizam as auto perceções, orientações dos objetivos e o valor da tarefa ou a 

importância de ter um rendimento bom num determinado domínio, como fatores 

preponderantes para o processo motivacional. Finalmente, têm uma perspetiva 

desenvolvimentista para a diferenciação dos conceitos de capacidade, valor da tarefa, e 

competência, a preferência por determinados agentes de socialização, e fontes de 

informação acerca da competência física (Weiss & Ferrer-Caja, 2002). 

E ainda, refere Teques (2009) na mais recente revisão sobre o estudo do envolvimento 

parental em desporto, que Horn e Horn (2007) apresentaram o modelo de expectativa-

valor específico ao envolvimento parental desenvolvido por Eccles e colaboradores - 

Fredricks & Eccles (2004) como a alternativa mais credível para o estudo da influência 

parental na participação desportiva de crianças e adolescentes, em comparação com 

outras teorias (e.g., Harter, 1998; Nicholls, 1989:686) que contribuíram com alguma 

informação para o conhecimento do fenómeno, mas que “não são tão claras como o 

modelo de expectativa-valor no delineamento dos mecanismos através dos quais os pais 

influenciam o rendimento e os comportamentos de realização da criança”. Em geral, o 

modelo de expectativa-valor preconiza que os pais influenciam as auto perceções das 

crianças através do feedback que providenciam à criança acerca da sua competência em 

relação a um determinado domínio de realização. Os comportamentos parentais 

favorecem a interpretação por parte da criança acerca da sua própria competência, 

modelando as suas expectativas para a realização. Tal como referem Fredricks et al 

(2005) os pais avaliam as capacidades dos filhos e providenciam níveis diferençados de 

oportunidades, encorajamentos e suporte, tendo em consideração as crenças pessoais. A 

combinação das características das crenças parentais, padrões de suporte social, e 

oportunidades, traduzem-se em níveis diferenciados de competência percebida e de 

expectativas por parte da criança na prática desportiva. Assim, vamos de encontro ao 

nosso estudo dado que a comunicação e o relacionamento do triângulo desportivo será a 
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base mais sustentável para o sucesso de uma equipa. E os pais, fazendo parte dele numa 

relação dupla com o treinador e com os seus filhos, para o treinador igualmente deverão 

saber manter uma relação sã para proveito dos seus filhos/atletas respetivamente. 

No contexto académico, recentemente, Hoover-Dempsey e colaboradores (Hoover- 

Dempsey & Sandler, 1995, 1997, 2005; Hoover-Dempsey, Walker, Sandler, Whetsel, 

Green, Wilkins, & Closson, 2005; Walker, Wilkins, Dallaire, Sandler, & Hoover-

Dempsey, 2005) desenvolveram um modelo com o intuito de determinar as variáveis 

que melhor explicam a participação dos pais, e que poderão ser potenciais elementos de 

intervenção para promover a eficácia do envolvimento. Deste modo, o treinador tendo 

conhecimento da motivação dos pais também melhora a comunicação pai /filho o que é 

de extrema importância em muitas famílias. Assim, o treinador deverá ser estudioso 

nestes modelos de gestão psicológica dos pais e dos atletas prevenindo a sua atuação 

neste triângulo desportivo. 

Este modelo pretende explicar a influência parental sob uma perspetiva integrada, 

através da combinação de variáveis estruturais e dinâmicas. Por conseguinte, interessa 

avaliar porque é que os pais se envolvem e como é que essa participação pode 

influenciar o desenvolvimento desportivo da criança. Assim, mais uma vez 

estabelecemos que este estudo vem ao encontro do trabalho que realizamos porque 

queremos saber que valor padrão atribuem os pais às qualidades do treinador dos seus 

filhos, partindo do pressuposto que querem participar e colaborar na vida desportiva do 

seu filho. 

Assim, apesar de reconhecer os fatores sociais e ecológicos como influentes nas 

interações entre pais, crianças, instituições e comunidade, o modelo baseia-se em 

perspetivas sociais, culturais e psicológicas do envolvimento dos pais na prática 

desportiva de crianças e adolescentes (Brofenbrenner, 1987). Neste sentido, elaboraram 

conceptualmente um modelo a partir do desenvolvimento de três questões 

fundamentais: (1) porque se envolvem os pais, (2) que características apresentam as 

formas de envolvimento, e (3) como influencia o envolvimento o contexto de realização 

da criança na prática desportiva. 

Resumindo o modelo apresentado na Figura 8, os pais podem participar na prática 

desportiva das crianças por diversas razões. Em primeiro lugar, podem ser levados pela 

motivação pessoal, através da construção de um papel parental específico e por um 

sentido de eficácia que passa pela exploração dos pais do que produz eficácia nos seus 

filhos, para apoiar a criança na prática desportiva. Em segundo lugar, podem reagir às 
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invocações para o envolvimento e /ou participação provindas da organização desportiva, 

do treinador e da própria criança. E em terceiro lugar, podem ser influenciados pelo 

contexto vivencial, ou seja, pelo conhecimento e competências para influenciar 

positivamente a criança, e pelo tempo e energia disponibilizados para as atividades de 

envolvimento – Nível 1. 

 

 

 

Figura 8 - Modelo que cita Teques (2009) sobre o envolvimento parental no desporto - adaptado de Hoover-Dempsey e 

Sandler (2005). 

 

Quando os pais decidem empenhar-se na atividade dos filhos, utilizarão quatro tipos de 

mecanismos de influência durante esse envolvimento face à experiência desportiva da 

criança: a modelagem (ações e comportamentos dos pais), a instrução (sugestões dos 

pais), o reforço (comportamento dos pais face a manter a participação positiva e o 

encorajamento (suporte afetivo à experiência promovendo ânimo, estimulação e 

motivação) – Nível 2. 

Em outra medida, as perceções das crianças relativamente aos mecanismos de 

envolvimento dos pais poderão influenciar a sua experiência desportiva, concretamente, 

nas respostas afetivas e no comportamento. O princípio da conceção deste nível, parte 
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da adaptação das dimensões psicológicas do nível inferior, baseando-se nas mesmas 

variáveis teóricas – Nível 3. 

Existe ainda um conjunto de variáveis psicológicas proximais à criança no desporto, 

influenciadas pelo envolvimento parental, tendo em conta que existe uma relação 

mediadora entre o desenvolvimento de atributos psicológicos da criança na prática 

desportiva, e o envolvimento parental. Tais atributos são a auto-eficácia, a motivação 

intrínseca, a estratégias de auto regulação e a auto-eficácia relacional com os 

treinadores – Nível 4. 

Por fim, o Nível 5 do modelo identifica a auto realização da criança na prática 

desportiva como um produto do processo e, momentaneamente, um construto distal ao 

envolvimento parental. 

O modelo apresenta uma estrutura multidimensional, e para além de poder dar uma 

potencial explicação acerca do processo de envolvimento e das suas influências, poderá 

apresentar vantagens para a promoção do envolvimento parental eficaz no desporto. 

Assim como é objetivo e a meta deste estudo, conseguir um ponto de equilíbrio para 

que os nossos atletas tenham um suporte e base psicológica e emocional mais elevada 

conseguindo atingir melhor as competências desportivas a que nos propomos tanto na 

escola como nos nossos clubes. Neste sentido, baseada na revisão de investigação 

acerca da influência parental nos últimos anos, seguidamente desenvolver-se-á uma 

adaptação conceptual e metodológica do modelo de Hoover-Dempsey e Sander (2005) 

ao contexto desportivo, delineando as variáveis capazes de explicar porque os pais se 

envolvem, quais as formas de envolvimento e como o envolvimento influenciam a auto 

realização das crianças e adolescentes na formação desportiva. 

Após a decisão da criança em praticar uma modalidade desportiva, Smoll (2001) afirma 

que os pais devem assumir um contíguo de responsabilidades e desafios, como, por 

exemplo, compreender os motivos da criança na prática desportiva, fomentar o 

divertimento, não pressionar, e conhecer as regras do jogo. Por outro lado, o autor refere 

a reversão da armadilha da dependência, relativamente à tentação dos pais em serem, 

também, perdedores ou ganhadores no desporto, devido à identificação excessiva com a 

prática desportiva do filho, que transformam na sua própria extensão.  

Neste contexto, (op.cit., 2001) o envolvimento dos pais no desporto poderá emergir em 

função de três dimensões internas ou externas:  
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 Motivação Pessoal (Construção do papel parental e Eficácia Parental); 

 Invocações da criança / Jovem atleta / do Treinador / Organização; 

 Contexto Vivencial dos Pais (Conhecimentos e Competências, e Tempo e 

Energia)… 

Neste sentido, o autor acima citado contextualiza os traços problemáticos dos pais em 

cinco tipos, cada um deles caracterizado por um conjunto de comportamentos e 

atividades de participação e colaboração: os desinteressados, os excessivamente críticos, 

os vociferantes, os treinadores de bancada, e os super protetores. De certa forma, este 

fato constituirá a tal reciprocidade instituída nos papéis sociais porque a caraterização 

dos pais servirá para que os outros responsáveis pela participação desportiva da criança 

(e.g., treinadores) possam identificá-los e através da interação com eles, promovam 

formas de modificação de comportamento (Brofenbrenner, 1987). 

Sugerem que os pais apresentam uma eficácia pessoal espontânea acerca das suas 

capacidades para ajudarem os filhos nos contextos educativos, a qual influencia as 

decisões acerca dos comportamentos e esforços que deverão ser aplicados na educação 

da criança e, inclusive, poderão ser decisivas no desenvolvimento da auto-eficácia 

académica da criança (Bandura et al., 2001). 

Uma das variáveis que melhor prediz a decisão e as formas de envolvimento dos pais 

em contexto académico é a perceção das chamadas de atenção, ou seja, o modo como a 

criança, os professores e a escola os procuram e valorizam, quer em termos gerais, quer 

específicos (Eccles & Harold, 1993; Hoover-Dempsey & Sandler, 2005). 

Esta dimensão definida para o contexto desportivo, preconiza que determinadas 

necessidades provindas da criança são hoje o suporte atual para o desenvolvimento de 

muitos desportos coletivos, como por exemplo, transporte para os treinos, equipamento 

desportivo, esclarecimentos e partilhas de experiências acerca da modalidade poderão 

promover a participação dos pais. 

 (1) Tempo e energia - As perceções da disponibilidade de tempo e energia, 

particularmente relacionadas com as exigências laborais e outras responsabilidades 

familiares, parecem ser ponderadas pelos pais para o envolvimento na educação da 

criança (Hoover- Dempsey & Sandler, 1995). A este propósito, Griffith (1998) concluiu 

que os pais cujo emprego envolve relativa inflexibilidade de horário, com mais do que 

um trabalho, ou que têm um emprego caracterizado pela instabilidade, tendem a 



60 

envolver-se menos na educação da criança, especialmente nas relações com a instituição 

escolar, do que aqueles pais que têm empregos flexíveis e com menos horas de trabalho. 

Smoll (2000) sugere que os pais antes de se envolverem com os filhos na prática 

desportiva deverão assumir determinadas responsabilidades, entre as quais, verificando, 

designadamente, o tempo que têm para apoiar a participação da criança. Neste sentido, 

Jambor (1999), nos EUA, pretendeu averiguar as diferenças entre as características do 

envolvimento dos pais que têm filhos que praticam futebol e pais que têm filhos a 

praticar outras modalidades desportivas. Os resultados evidenciaram que os pais com 

filhos que praticavam futebol percecionavam mais benefícios do que os pais com filhos 

praticantes de outras modalidades (e.g., futebol americano, basquetebol), principalmente 

relacionados com a maior oferta de programas e locais de treinos, e com a maior 

coordenação com os seus horários laborais e familiares. 

Portanto, perante o nosso estudo devemos preparar, segundo os autores apresentados, o 

nosso treinador para uma envolvente experiência com a comunidade desportiva 

principalmente com os que age mais diretamente os filhos e os pais. 

A investigação aplicada ao talento desportivo tem sido bastante esclarecedora neste 

tópico. O tempo e energia despendidos pelos pais são uma característica associada ao 

desenvolvimento do talento desportivo, especialmente, durante a etapa de 

especialização (13-15 anos) onde existe um incremento do tempo e energia dos pais em 

relação à prática desportiva da criança, resultando na principal atividade social da 

família (Côté, 1999; Monsaas, 1985; Sloane, 1985). 

(2) Conhecimentos e Competências - No que respeita à dimensão relativa aos 

conhecimentos e competências, assume-se que os pais estarão mais motivados a 

desenvolve atividades de envolvimento, se acreditarem que possuem as competências 

necessárias para influenciarem positivamente as experiências escolares da criança 

(Hoover-Dempsey & Sandler, 1997). No entanto, para o contexto desportivo, Smoll 

(2001) refere que deverá ser comprometimento dos pais conhecerem as regras da 

modalidade, bem como, terem conhecimento de determinadas estratégias e habilidades 

comportamentais para abordarem a criança antes, durante e depois das competições. De 

facto, se os pais possuírem um determinado conhecimento acerca da modalidade 

desportiva, isso poderá ajudar a tomar algumas decisões em relação ao processo de 

aprendizagem desportiva. Como exemplo, Sloane (1985) afirma que os pais de talentos 
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desportivos tendem a envolver-se na escolha do perfil ideal de treinador para 

determinada etapa da aprendizagem da criança nas modalidades do ténis e da natação. 

No desporto, Power e Woolger (1994) verificaram que os pais são modelos sociais de 

relevo para a prática desportiva das crianças. Os autores descobriram algumas 

correlações entre o comportamento dos pais e das mães e as experiências emocionais 

dos filhos (dos 6 aos 14 anos) na natação. Os autores chegaram à conclusão de que a 

modelagem providenciada pelas mães estava positivamente associada ao entusiasmo da 

criança em ambos os géneros, mas, a modelagem do pai demonstrou estar 

negativamente associada ao entusiasmo das crianças, unicamente, no género masculino. 

Ainda, os pais de crianças muito comprometidas com a prática desportiva tendem a 

exibir valores relacionados com a importância da realização pessoal, trabalho árduo, 

sucesso e persistência (Monsaas, 1985; Sloane, 1985). 

Reforço - é uma situação satisfatória e gratificante, sendo que a frequência de uma 

resposta pode aumentar ou diminuir se for ou não reforçada positivamente 

(Skinner,2000).  

No contexto desportivo, a instrução parental tem sido relacionada com modelo de  

suporte informacional, definido pela instrução, orientação e aconselhamento que os pais 

providenciam, acerca de possíveis soluções para situações problemáticas que os filhos 

têm durante a sua prática desportiva (Côté & Hay, 2002).  

Num estudo qualitativo com atletas de elite, Rees e Hardy (2000) verificaram que o 

suporte informacional é um aspeto integrante do suporte social, sendo reportado pelos 

inquiridos como importante para lidar com a falta de confiança, lesões, problemas 

interpessoais e de rendimento desportivo em geral. Inerente à instrução parental está o 

conceito de diretividade proposto por Power e Woolger (1994). Os pais que dizem aos 

filhos o que eles devem fazer na sua prática desportiva, mesmo que a criança não lhes 

tenha solicitado, apresentam um nível de diretividade elevado. Os autores demonstraram 

que muita ou pouca direção providenciada pelos pais está associada a uma diminuição 

do nível de divertimento da criança na prática desportiva. 

No contexto académico, este refere-se ao suporte afetivo explícito para a criança se 

envolver nas atividades de aprendizagem promovidas pela escola (Hoover-Dempsey & 

Sandler, 2005). A investigação acerca dos processos de influência parental no desporto, 

sugere que os comportamentos de suporte e encorajamento dos pais estão relacionados 
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com menor experienciação de stress por parte da criança, bem como são fatores 

protetores do abandono desportivo (Hoyle & Leff, 1997). Acrescente-se que as crianças 

que acreditam que os pais e treinadores estão satisfeitos com o seu rendimento, e que 

percecionam um envolvimento baseado no suporte e encorajamento, reportam maiores 

níveis de divertimento na prática desportiva (Leff & Hoyle, 1995). 

Em primeiro lugar, a partir das perceções das crianças sobre as atividades e 

comportamentos do envolvimento dos pais considerando que essas perceções poderão 

influenciar a sua própria experiência desportiva (e.g., Brustad et. al, 2001). Em segundo 

lugar, a investigação académica tem verificado que a influência parental é mais 

determinante no suporte e desenvolvimento dos atributos que poderão levar à realização 

– variáveis psicológicas proximais à criança no desporto. 

Especificamente, os pais poderão influenciar a criança em determinados atributos que 

são responsáveis pelo sucesso em contextos de realização: auto eficácia, motivação 

intrínseca, estratégias de auto regulação e auto-eficácia relacional com os responsáveis 

educativos (Hoover-Dempsey & Sandler, 2005). 

A proposta deste nível do modelo deve-se aos resultados da investigação em contexto 

académico que demonstraram que a perceção do envolvimento parental influencia os 

resultados da aprendizagem da criança, já que tanto os pais, como a criança, parecem 

percecionar e compreender da mesma forma o contexto onde estão inseridos (e.g., 

Grolnick, Ryan & Deci, 1991). 

Concretamente ao estudo dos processos de influência parental, verificamos que (1) as 

perceções da criança relativamente à sua competência desportiva se correlacionam com 

as perceções dos pais (e.g., Eccles & Harold, 1991), que (2) as orientações dos objetivos 

de realização dos pais eram similares às dos filhos (Bergin & Habusta, 2004; Ebbek & 

Becker, 1994; Kimiecik, Horn, & Shurin, 1996; Waldron & Krane, 2005; White, 1998), 

que (3) as avaliações realizadas pelos pais sobre o rendimento desportivo do filho estão 

significativamente relacionadas com as auto avaliações da criança acerca do seu 

rendimento (Amorose, 2003; Bois, Sarrazin, Brustad, Chanal, & Trouilloud, 2005), e 

que (4) as perceções diferenciadas por parte da criança de pressão parental (i.e., 

criticismo, diferenças entre expectativas de rendimento) e suporte parental (i.e., 

encorajamento e reforço para favorecer o divertimento e prazer na prática desportiva) 

estão relacionados com a diferenciação das respostas afetivas da criança, quanto a maior 

ansiedade, menor divertimento, baixa auto estima e abandono precoce no caso de 
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pressão parental, e mais divertimento e entusiasmo promovidas pelo suporte parental 

(e.g., Gould, Tuffey, Udry, & Loehr, 1996; Hellstedt, 1990; Hoyle & Leff, 1997; Leff & 

Hoyle, 1995; Ommundsen, Roberts, Lemyre, & Miller, 2006; Power & Woolger, 1994). 

Contrariamente aquilo que a investigação no contexto académico tinha vindo a fazer, a 

qual se focava na influência parental nos resultados escolares da criança, os autores do 

modelo original do envolvimento parental (Hoover-Dempsey & Sandler, 2005) sugerem 

que o envolvimento parental tem mais influência direta nos atributos que levam a 

criança à realização académica do que nos resultados alcançados. Neste sentido, 

Grolnick e Slowiaczek (1994) ao contradizerem as análises aos processos de influência 

unidimensionais e deterministas no contexto académico, verificaram que a educação 

providenciada pelos pais, através dos seus comportamentos e das suas características 

cognitivas e intelectuais, tinham um efeito indireto na perceção de competência, 

compreensão e estratégias de autorregulação da criança nas atividades académicas. 

Na estrutura do modelo teórico, o desenvolvimento destes atributos poderá ser mediado 

pela relação entre os mecanismos de envolvimento parental e a auto realização da 

criança. 

Considera-se que os pais poderão ter um papel crítico no suporte e desenvolvimento dos 

atributos necessários à experiência desportiva da criança, incluindo o sentimento de 

autoeficácia, motivação intrínseca, estratégia de auto regulação e auto-eficácia 

relacional com os treinadores. 

No entanto, a literatura sugere que os pais podem funcionar como elementos que 

providenciam “contra-informação” entre o atleta e o treinador, influenciando 

negativamente o desenvolvimento desportivo da criança (Smoll, 2001). Da mesma 

forma que o comportamento do treinador deverá ter um efeito modelador na auto-

eficácia coletiva de uma equipa, e que uma postura positiva poderá persuadir os atletas a 

alcançarem os objetivos, os pais poderão ter um efeito similar, ao providenciarem 

confiança nas competências da criança através de um estilo positivo de comunicação e 

na cooperação com o treinador, modelando o comportamento do praticante 

relativamente à relação com o seu treinador (Feltz & Lirgg, 2001). 

O termo “realização académica” é bastante comum na literatura em psicologia 

educacional (Wentzel, 1991). A investigação realizada neste campo normalmente 

correlaciona uma variável, como, por exemplo, a competência social, com a realização 
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académica da criança, designadamente as notas académicas, ou as provas específicas de 

conhecimentos. No que concerne ao contexto desportivo, o produto final está 

fundamentalmente associado ao resultado positivo. E, apesar da constante exortação 

para a compreensão da competição no desporto jovem enquanto um elemento de 

avaliação do desenvolvimento onde se deve fomentar o divertimento e o prazer na 

prática desportiva Smoll (2000) verifica que esta situação, na generalidade, não 

acontece. Independentemente da idade das crianças, da capacidade e do estatuto da 

modalidade desportiva, a competitividade é tipicamente percecionada, por parte dos 

responsáveis, como uma possibilidade de alcançar o sucesso. 

Relativamente ao modelo do envolvimento parental no desporto, a avaliação deste 

modelo, não se apoiará nos resultados desportivos, mas sim, na perceção de sucesso, por 

parte da criança, na prática desportiva. A este propósito, um estudo efetuado por 

Treasure e Roberts (2001) com 96 crianças (50 raparigas e 46 rapazes) com média de 

idades a rondar os 12 anos, investigaram as relações entre as perceções do clima 

motivacional e as crenças acerca das causas do sucesso, a preferência por tarefas 

desafiantes, e a satisfação na educação física. Focando a avaliação nas crenças sobre as 

causas do sucesso, os participantes responderam a um instrumento com três sub escalas: 

motivação ou esforço (e.g., “Eu trabalho no duro”, “Eu quero evoluir”), capacidade 

(e.g., “Eu sou melhor no futebol do que os outros”, “Eu nasci naturalmente um bom 

jogador de futebol”), e deceção (e.g., “Eu sei como enganar o árbitro). De uma forma 

geral, os resultados demonstraram que as crianças que percecionavam um clima 

motivacional orientado para a tarefa julgavam que a motivação e o esforço resultavam 

em sucesso e satisfação. 

Os efeitos que podem resultar deste relacionamento contribuem de um modo concreto 

para o apoio e compreensão dos pais relativamente ao entusiasmo e empenho 

manifestado pelas crianças e pelos jovens em toda a sua participação desportiva. 

Nos dias de hoje, focamos com o devido prestígio de ser descendente de famílias 

portuguesas a atleta de alta competição Michelle de Brito, nomeadamente uma 

referência já no Ténis Mundial pois acabou de cometer um dos seus maiores sonhos 

ganhar a Shaparova na 2º Ronda do Torneio de Wimbledon e como fez questão de 

referenciar publicamente, para registar mais uma vez como é difícil a ascensão ao seu 

percurso desportivo e ranking de vitórias, como todos temos a perceção como é difícil 

entrar no mundo do Ténis e frisar como foi importante quem a acompanhou nesse 
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caminho frisamos uma reflexão de Brito (2013) que fica com enfâse registado para 

muitos pais que decidam acompanhar os seus filhos: “A tenista portuguesa, radicada na 

Florida, afirmou ter estado a “trabalhar no duro”, ter estado a dar “120” por cento nos 

treinos, afirmando que o seu pai, António, a tem incentivado muito. Quando eu tinha 16 

anos, estava no top-100 e todos começaram a comparar-me com a Martina Higgins, 

esperando que ganhasse um torneio do Grand Slam com aquela idade. Mas isso nunca 

acontece, ganhar Grand Slams com aquela idade. O Ténis está tão competitivo e tão 

forte que é “muito duro conseguir manter-me dentro” sublinhou. Michelle de Brito não 

dispensou elogios a seu pai, afirmando que a “ajudou imenso” afirmando que é muito 

fácil perder a motivação. Eu não sou daquelas jogadoras que começa a arranjar 

desculpas, como a doença ou as lesões não é o caso. Eu só não estava a jogar bem. Não 

tinha motivação. Não vou mentir “estava a ficar um bocadinho fora do radar” admitiu. A 

tenista admitiu que teve a sorte de ter os seus pais próximos de si, a darem-lhe apoio e a 

incentivarem-na, até porque “era muito duro” enfrentar uma determinada fase da 

carreira. “É justamente por isso que esta vitória ainda é mais saborosa e fico feliz por 

estar aqui” salientou.  

Realçamos com este exemplo a importância do relacionamento com os pais dos atletas, 

pois é fundamental que eles estejam completamente a par de toda a atividade dos seus 

filhos, sendo muito importante que a compreendam, que a aceitem e que a incentivem. 

Os pais devem ser sempre um precioso aliado do treinador na formação dos jovens, e 

nunca um elemento prejudicial, ou por falta de interesse, ou por uma intervenção 

abusiva em áreas específicas do treinador. 

O treinador deverá estabelecer um relacionamento estrito com os pais dos jovens 

fundamentalmente, no que diz respeito, a estabelecer uma relação social contribuindo 

para o esclarecimento dos pais sobre os objetivos e o alcance formativo (natureza e os 

aspetos específicos) do desporto. Ele deve manifestar compreensão para a preocupação 

dos pais propondo momentos de reflexão sobre a prática desportiva da 

criança/jovens...Poderá ainda, explorar campos de ação como refere Mesquita (2005) 

por exemplo escrever uma carta aos pais; uma reunião de apresentação; organizar uma 

sessão prática/demonstração; sugerir constituição de um grupo de apoio; programar 

reuniões periódicas, entre outras que o contexto envolvente o assim posso sugerir… 

Resumindo, o nosso treinador deverá ter um papel muito atento e estudioso em relação 

aos pais porque é da família que parte a base psicológica e emocional que intercede 
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como suporte fundamental à vida desportiva da criança. Assim, os treinadores dos 

nossos tempos devem atuar com muito saber para conseguir encaminhar não só o atleta 

mas também a sua família para nos propormos atingir níveis ótimos de rendimento 

desportivo. E a nossa proposta para análise de um treinador atento, aos tempos de hoje 

em dia, vai para  os autores citados desde (Bento, 2004; Sarmento, 2012; Brustad, 1992; 

Smoll,  2001) e o (Modelo Parental de Hoover-Dempsey e Sandler, 2005). Neste 

âmbito, os investigadores, notam que existem várias caraterísticas e pertinências que 

interagem nesta gestão psicológica, e cada autor exprime, da melhor forma, como 

interpreta e interliga essa gestão, que pode de um momento para o outro, interferir com 

objetos do treino. No fundo, se conseguimos controlar e gerir a parte psicológica será 

basicamente prevenir o insucesso. Renovando, o nosso dia a dia, com o treino 

desportivo sustentado para o sucesso. 
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3. PEDAGOGIAS 

 

Nesta parte, pretendemos estudar a formação de treinadores e sua relação com as áreas 

pedagógicas sendo um fundamento teórico do treino e cultura desportiva para o correto 

desenvolvimento de pedagogias e metodologias de base no ensino do treino desportivo. 

A pedagogia é a base e a sustentação do desenvolvimento para todas as metodologias 

nas ciências do desporto. 

O treinador deverá enquadrar perfeitamente a área da pedagogia do treino adequado à 

modalidade em questão. Por isso, não deixamos de fazer referência a esta área que 

deverá dominar e aplicar em toda a sua integridade e dimensão porque esta reflete sobre 

o que é uma boa educação desportiva e como obtê-la pelo caminho mais adequado. 

Assim, propomos um pequeno estudo da sua evolução para ponderarmos com os dados 

estatísticos a sua real importância para os atores do desporto. 

 

 

3.1. EVOLUÇÃO DA PEDAGOGIA DO DESPORTO  

 

No exemplar partilhado pelos autores, Tani et al (2006), a pedagogia do desporto foi 

galardoada com as melhores compilações lusófonas de todos os autores nela 

mencionados que referem os seguintes pontos fundamentais na evolução desta 

pedagogia: 

1. Este termo foi introduzido no Brasil, através do título da obra  publicada em 

Portugal e divulgada no Brasil (Coelho, 1988). O seu uso provocou e suscitou 

alguns constrangimentos entre autores da área do desporto. 

2. Em 1300, na Inglaterra, “disporter”(com a apócope da primeira sílaba) aparece a 

palavra “sport” utilizada pela primeira vez por (Petiot, 1982 p.v.), e a nível 

oficial por James I, 1917 na Declaration of Sport. 
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3. Em Portugal, a aplicação do termo desporto iniciou-se a partir de 1910 num 

dicionário de Língua Portuguesa. 

4. Desporto é segundo Brohm (1976:45) um sistema de competições físicas 

generalizadas, universais, aberto a todos por princípio, que se estende 

espacialmente ou temporalmente e cujo objetivo é medir, comparar 

performances do ser humano concebido como potência perfetível. 

5. É um sistema cultural que regista o progresso corporal humano objetivo, é o 

positivismo incondicional do corpo. 

6. Com mais uma publicação de Bento (1999), deu-se a ruptura paradigmática da 

visão da pedagogia do desporto com o modelo germânico. Ele insiste abrindo os 

conceitos e horizontes, principalmente insistindo na sua cientificidade. 

7. Todos os autores, referem a pedagogia do desporto implicada em todos os 

setores da vida ativa do indíviduo fazendo relatos, livros e trabalhos científicos 

que melhorem a compreensão do novo conceito. 

8. Juntaram nesta obra para despreconceitualizar a área da Pedagogia do Desporto. 

9. A formação que está em causa neste trabalho, deseja fundir-se num todo o saber 

e a emoção, a razão e a paixão, os desejos pessoais e as obrigações e 

competências universais. 

10. Pretende assim, servir a razão e afirmar liberdade no universo moral sendo esta 

obra nossa – a mais livre e inteligente e exaltante criação da humanidade. 

11. A formação desportiva visa articular a sedução de desejos, com o acumular da 

dignidade – sendo os dois o centro da ética – os dois são também a finalidade do 

desporto universal. 

 

“O desporto é uma atividade antropológica essencial e é nas suas atividades que o 

homem se revela sem sofismas, em toda a sua plenitude e transparência” (Bento, 

2006:26). O que pretendemos saber com o nosso trabalho é se realmente os atores do 

desporto também são portadores desta una e magnífica mensagem desportiva. 

O desporto é uma arte performática que nos pode influenciar a base da maior parte da 

nossa atividade inteletual. 

O desporto é um ato de celebrar a vida desde tempos antigos. 

Ele provoca ações, reações, como assinala Bento (2006) “ …perder é uma forma de 

aprender.  E ganhar – pode ser – uma forma de se esquecer o que se aprendeu”. 

O desporto interage unamente refletindo a sociedade de uma nação. 
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A função dos pedagogos do desporto é o ofício ininterrupto e incluso de configurar 

beleza ao movimento e há ação dos atos da humanidade. 

Os educadores/professores/treinadores cuidam da pessoa de fora para aumentar a 

medida, a grandeza, a elegância e a expressão da pessoa de dentro, como referem Tani  

et al (2006), o que chamamos de condição humana, um templo de luz e razão 

implantado em cima da natureza. O desporto, entre vários sentidos dados pelos autores 

(op.cit., 2006), é uma oportunidade para instalar no corpo a razão de um espírito. Assim 

como, a ordem espiritual, rege a exercitação, o treino e a competição. 

O desporto vincula-se ao corpo e à alma logo o professor/treinador são educadores do 

homem todo, por meio da corporalidade, em nome e a mando do seu espírito. 

Logo a alma de um povo não pode desligar-se da sua cultura. Estes conceitos bem 

arrojados não podem dissociar-se da pedagogia do desporto como afirmam (op.cit., 

2006). 

A pedagogia do desporto desperta como um ponto de vigilância pedagógica para várias 

áreas direcionadas para o desporto. Como a economia, medicina, filosofia, biomecânica, 

história, etc…No fundo ela aborda o teor moral da prática desportiva. Sendo também 

uma área voltada para a reflexão, conhecimento e prescrição didática e metodológica 

perante a diversidade desportiva. 

O clube desportivo é uma instituição pedagógica que sofre com as correntes 

desportivas, ora por vezes, positivas e outrora negativas. Hoje em dia, deveríamos 

melhorar a sua versão e renovar porque com a sua derrocada sofrem também os valores 

sociais, humanos e culturais que se perdem no tempo. 

O que é importante frisar, é que o adulto, aposentado e/ou idoso não revê a sua prática 

desportiva no clube, o que por vezes estas correntes afastam os mais jovens dos clubes 

em desvalorização porque a prática advém principalmente de hábitos e conceitos 

familiares.  

As diretrizes deveriam debruçar-se mais nos seus papéis futuros. 

Neste campo professores/treinadores e a sua formação futura, existem numa 

complexidade de funções por definir que poderão conduzir a nossa atuação em termos 

futuros. 

Na realidade, o treinador não assume o seu grande papel de pedagogo (op.cit., 2006). 
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Em termos de formação contínua, as funções da pedagogia do desporto são menos 

preparadas no que se refere à formação de treinadores sendo necessariamente evidente a 

implicação desta área na real função do treinador desportivo. 

O treinador é o meio essencial para a aplicação do conhecimento da pedagogia do 

desporto. 

Com a fragilidade dos clubes, esses papéis são cada vez mais observados e avaliados 

pela nossa sociedade científica melhorando e efetivando a orientação dos profissionais 

envolvidos no desporto. 

Só com a formação objetivada em competências sociais, culturais, pedagógicas e 

metodológicas é que os treinadores conseguem melhorar a sua intervenção no campo 

profissional porque a sociedade hoje consegue avaliar a enorme discrepância entre a 

formação exibida e a competência requerida. 

Acima de tudo, convida-se o treinador ao estudo como revela mais uma vez o notável 

caso de José Mourinho “ muito estudo aplicado à sua prática revela-se facilmente em 

sucesso permanente” (Lourenço&Ilharco, 2007). 

E assim, todos deviam acuidar a sua atuação como refere Bento (2006:51) “Os defeitos 

que vemos nos outros, são por ventura as virtudes que nos faltam”. 

É emergente a reconfiguração antropológica da pedagogia do desporto, à luz do ideal do 

humano. 

A pedagogia do desporto assume grandes funções durante o seu percurso definindo para 

o homem o destino da transcendência e da superação (Bento,  2006). E porque não 

existe mais nenhum como terceiro do dilema, a vida ou se orienta para o chão ou se 

eleva para o alto e para o céu. O desporto provoca a permuta e troca que encerram 

sentidos opostos de conceitos de educação, do desporto da função comum de 

professores e treinadores. 

Muitos deles esquecem-se das bases como “sou o que é obrigado a ultrapassar-se a si 

próprio até ao infinito” (Nietzsche, 1974). 

Estas perspetivas da pedagogia do desporto renovam o voto de confiança do homem na 

educação e formação do homem (Bento, 2006). Esses valores precisam ser traduzidos 

em novas palavras capazes de afastar a instrumentalização do desporto e acordam as 

forças éticas. Assim, a pedagogia do desporto define-se, em (op.cit, 2006) como sendo 

essencial tratá-la convenientemente em português, para ela mostrar a sua renovada 

imagem na lusofonia perante os seus seguidores, sempre receptiva na alegria de dar e 

repartir o pão e vinho, que é sim o sentido cultural do seu país. Formula uma questão 
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pertinente intimamente ligada ao nosso estudo “Poderão as virtualidades da formação 

ser identificadas como conteúdos internos ou como intenções externas ao desporto?” 

(op.cit., 2006). 

 

Perante o seu ciclo de vida, o homem vivencia experiências nas quais necessita a 

ação/reação que promove o desporto. 

Nestas vivências, das quais todos nós fazemos parte, no nosso dia-a-dia devemos refletir 

ponderando sobre o objetivo da formação perante aqueles que nos rodeiam desde os 

mais novos aos mais velhos. 

Por isso mesmo, fizemos questão de mais uma vez proporcionar a todos nós um 

momento de reflexão sobre a formação no desporto distribuindo os nossos questionários 

para futuramente discutirmos e orientarmos a nossa formação para melhorar o alcance 

de objetivos. 

Em primeiro lugar Tani et al. (2006) revela conceitos básicos inerentes à formação , a 

teoria da formação de Humboldt reflete uma forte conotação antropológica, esboçados 

na filosofia iluminista, a formação é entendida com um duplo sentido a formação como 

processo e como resultado. 

Em segundo lugar, a formação é referenciada como a competência para a auto 

determinação sendo adquirida no confronto direto com o mundo ativo e de mutações 

constantes. 

Em terceiro lugar, temos um conceito proveniente do mundo em que coexistem vários 

mundos um deles é o mundo do próprio desporto que interage constantemente com 

outros mundos fazendo face a novos desafios e exigências. 

Em quarto lugar, a formação é considerada um acontecimento dinâmico sempre por 

concluir. Ela não é um processo que se adquire de uma só vez, é um esforço e resultado 

de todos os dias. 

O quinto conceito da formação aborda-a como a transformação positiva de elementos da 

nossa personalidade como a violência e a fúria em determinação e coragem. 

O sexto elemento determina que a formação é um processo intrínseco, em cada um de 

nós existe uma pessoa à espera de ser construída através do trabalho, do suor e da 

persistência. E cada um de nós é responsável por esse feito. 

Em sétimo, Hegel acrescenta outro conceito à formação a liberdade e à vontade - “a 

mais livre relação de reciprocidade entre eu e o meu mundo” comungando a expressão 
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de Humboldt…”A liberdade como possibilidade de escolher o bom, o melhor, a razão, a 

justiça, o prazer, a democracia, a cidadania”. 

O oitavo conceito aponta para a coerência e competência dos comportamentos…Na 

formação se funde o teórico e o prático, a ação e a praxis. 

A formação é um ato de formação moral e de moralidade. 

E assim, devemos procurar e ansiar, como refere Tani et al. (2006:69) por uma estátua 

simbólica que celebre e exalte a necessidade e o anseio do homem em estar sempre a 

procurar uma forma nova e superior.  

Os elementos apresentados assumem um papel importante quando é preciso rever o 

conceito da formação de uma perspetiva pedagógica. Assim, pensamos que estão 

presentes na maioria das perguntas que fazem parte do nosso questionário, 

nomeadamente no anexo 1. 

Em torno do nosso ponto fulcral, resumimos mais uma vez com o autor em cima 

referenciado que o tema da formação a todos nos toca até a história chegar ao fim - 

“Estamos todos longe de ser saudáveis e temos disso saudade” (op.cit., 2006). 

É urgente a renovação do conceito de formação, imprimindo ao pensamento pedagógico 

a ampla visão das ciências do desporto. 

A origem da pedagogia do desporto foi na república federal da Alemanhã, quando 

sucessivamente entre em declínio a Teoria da Educação Física. 

A pedagogia do desporto é considerada um campo teórico das ciências do desporto mas 

raramente utilizada na língua inglesa. 

Mesmo na Alemanhã, este conceito é estruturada e definido, e num âmbito geral, 

considerado sempre ambivalente a vários conceitos ligados á área do desporto. 

A alteração do conceito so atualiza a mudança dos problemas da educação física, e 

principalmente escolar, aumentando a sua dimensão pedagógica. 

Em 1960, existe a necessidade de um discurso científico e o seu próprio alargamento, e 

na educação física, existe a discussão acerca do campo de ação da disciplina. 

Em 1964, nos Estados Unidos Da América, lançam-se os novos fundamentos de uma 

disciplina científica para a Educação Física. 

Nos anos 70 e 80, realizaram várias propostas par o nome da disciplina, domínio do 

objeto, metodoliogias e nomenclaturas. 

Nos anos 80, questiona-se a fragmentação do conhecimento e a possibilidade da 

interdisciplinaridade. 
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Nas universidades houve alteração do nome das disciplinas, Cinesiologia e Ciências do 

Desporto, mas mesmo assim seriam necessários mais esforços para unificar com a 

ciência. 

No início do século XX,  muitas retóricas e perspetivas  ajudaram à desunião no vasto 

campo desta área. 

Em 1975, a educação física entra para as universidades e a alteração faz-se urgente: 

 

 

 

 

Em continuação em Portugal, vingam dois conceitos acima apresentados que separam 

teorias internacionais. 

A evolução do panorama mundial dos desporto revelou-se bastante nesta adaptação à 

cientificação do conceito. 

A nível mundial, houve um esforço para conseguir provar as diferenças entre a 

pedagogia do desporto e a Educação Física. 

 

MOVIMENTO DE CIENTIFICAÇÃO 

Leibeserzichung 

Physical Education 

Educação Física 

Human Movements Studies / Physical Ativities Studies 

Human kinetics 

Kinantropology 

Kinesiology 

Sportwissenschaft 



74 

 

 

 

O seu duplo significado reflete por um lado a praxis, o concreto, a prática, e por outro, a 

educação e a prática pedagógica que se atinge através da ação do jogo.Em relação à 

pedagogia do desporto, formulava-se uma teoria com sentido de uma ciência. Meinberg 

(1992), designa duas facetas ao conceito, uma significa a praxis pedagógica concreta, no 

e através do desporto, no qual intervém o professor de educação física, e por vezes, o 

treinador. Ela é uma disciplina que significa uma ciência que é tratada como uma das 

numerosas disciplinas do cosmo da ciência. A interrelação dos dois  conceitos na 

pedagogia do desporto é de uma vital importância para a sua própria definição. 

Elas interagem, de tal forma, autodefinindo a pedagogia do desporto. 

Sendo a teoria e a praxis entidades distintas existem consequências importantes a nível 

da formação de professores e treinadores, e todo e qualquer educador motor do próximo 

século… 

A pedagogia do desporto para Bento (2006:176) é uma teoria que se debruça sobre uma 

praxis determinada – praxis lúdico-desportiva, e que se organiza a partir de critérios de 

natureza pedagógica. 

De acordo com a opinião de Bento e Meinberg (1991) poderá projetar-se a pedagogia do 

desporto à luz da ciência mas será necessário caraterísticas científicas, a considerar e a 

não esquecer… Como por exemplo, a dependência do período histórico, social, 

considerando o valor do desporto na sociedade, e outras políticas que o podem 

condicionar. O apoio de fatores externos as ciências precisam de apoio financeiro, 

reconhecimento político, reconhecimento público e disponibilidade de meios que 

proporcionan o desnvolvimento sistemático. Por vezes, o próprio reconhecimento da 

ciência impede a sua justificação teórica. 

E de extrema importância que a pedagogia do desporto para sua evolução seja discutida 

em todo o tipo de vertentes da sociedade. 

Ciências do Desporto 

Motricidade Humana 

Em Portugal 
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O objeto de estudo da ciência é mutável influenciado por o que o rodeia, e também, ele 

é adaptável aos próprios meios de conceção e expressão. Assim Tani et al. (1990:188), 

“cada disciplina só acede ao estatuto de ciência quando constrói o seu objeto próprio, 

quando delimitado um conjunto de problemas solucionáveis, abandona as questões cuja 

abordagem se poderia fazer apenas no registo da filosofia, da religião ou da ideologiae, 

se situa a um nível de abstração e generalidade, que lhe permite ilucidar regularidades, 

formular leis, construir modelos interpretativos. A pedagogia do desporto surge 

emergente , tanto do desporto escolar , como do desporto extra escolar… 

Refere que podemos concluir Tani et al. (2006) que o âmbito do objeto está todo na 

ação de movimento corporal que se manifesta em termos desportivos e lúdicos com ou 

contra outras pessoas ativas, dentro e fora de instituições e cujas motivações têm a ver 

com processos educativos, formativos, desenvolvimento e aprendizagem. 

Recordamos também a evolução desta área na perspetiva do desenvolvimento no clube 

desportivo como instituição pedagógica como nos indica (Bento, 1999). 

Em relação à pedagogia do treino, não deixo de frisar a intervenção do  Rodrigues J. in 

Seminário “Treino Desportivo em Jovens atletas”, 19 de novembro de 2012 – IPG – 

Guarda que frisou ser de extrema importância considerar na área da intervenção 

pedagógica na competição os seguintes parâmetros: a competição como contexto 

específico de treino, os processos pedagógicos, os processos educativos, a organização e 

a suas dinâmicas, o planeamento da competição. E assim, fez referência a Lima, 

(1999/2000) com a seguinte expressão “ Os atletas têm que ser autónomos e criativos 

face à multiplicidade de situações que ocorrem em competição.” 

Na reunião de preparação para a competição segundo Lourenço & Ilharco (2007), o 

treinador deve transmitir segurança incisiva com diferentes entoações de voz, segundo 

as necessidades apresentadas. A prestação deve ser clara, verdadeira, redundante  

centrada num parâmetro de cada vez, e ainda, consistente, específica e com a devida 

competência. Deverá ser orientada para valorizar o jogo no sentido lato e atividade 

lúdica da criança e evitar a especialização precoce que prejudica o atleta 

principalmente… A comunicação deve ser prescritiva clara e direcionada sendo estas 

comunicações pré e pós ativas. E sempre que não acha dúvidas, deverá preparar e 

antecipar, como também cita Lourenço & Ilharco (2007), o planeamento do treino… 
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Uma questão proposta pelo professor acima referido que acho de extrema importância “ 

Como manter os atletas no desporto?  Com uma resposta muito sensata – o equílibrio 

que é de extrema importância para os profissionais que orientam a prática … 

Comumente, no mesmo seminário, também tivemos a intervenção de Sarmento (2006) 

que de entre estudos, obras e preleções, deixou alguns conselhos para os jovens 

treinadores. Em primeiro lugar, frisou o trio já mencionando noutro capítulo da grande 

dinâmica da prática desportiva para jovens que é a criança – EDUCAÇÃO –  o 

treinador – PRÁTICA – os pais – ÉTICA só através desta dinâmica se acredita que 

principalmente o atleta atinga facilmente as competências que lhe são propostas – “É o 

jogo permite á criança despertar o seu conhecimento cognitivo” sendo a prática 

desportiva de diferente contexto do jogo infantil. 

Em segundo, afirmou com persistência que conhecer a modalidade, entregar o filho, 

respeitar o treinador, apoiar a prática do filho e conversar em privado com os seus filhos 

é a base fundamental do treino. 

Todas as relações que se estabelecem a nível da prática desportiva favorece a 

maturidade da personalidade comprovado pela cientificação. Para a criança é importante 

ganhar mas o prazer de jogar é ainda mais importante do que ganhar seguindo um 

conjunto de regras eticamente corretas saboreando a interação do jogo…Considerando 

Kant, “Agir de forma que possas querer que se tudo se transforme numa lei universal. 

No ensino, devemos adequar os objetivos educativos e pedagógicos. Estes por aspetos 

educativos e pedagógicos têm sido objeto de muita confusão a nível científico (Santos, 

1982). E realmente, temos que diferenciar bem a inteligência da sabedoria. 

O treinador deve ser o único responsável de pôr todo o processo em prática. 

A prática desportiva é nefasta para indíviduos que o fígado e o baço ainda não está 

devidamente desenvolvido. Assim , a prática deve ser direcionada para crianças maiores 

de 12 anos, aí sim o seu corpo fisiológico estará pronto para o necessário esforço físico 

para atingir objetivos. 

O treinador tem que definir objetivo tanto no processo informativo, considerando 

sempre possíveis dificuldades, como no formativo para ir de acordo com a educação do 

atleta. As correções do objetivo deverão ser realizadas de forma consistente tanto de um 

processo como de outro considerando-se em primeiro lugar a escola como um veículo 

de virtudes, extraindo por completo comportamentos e atitudes inadequadas ao contexto 

desportivo em todas as suas vertentes de atuação… 
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Por vezes, deverá ter-se uma atenção redobrada porque nesta faixa etária existem muitas 

ruturas na aprendizagem porque é quando a criança tem outros desenvolvimentos a 

nível morfológico. 

Então, será de extrema importância estas considerações, para os treinadores 

responsáveis por jovens atletas porque no contexto infanto juvenil, o que resulta na 

realidade, é a forma como pensam e atuam os seus responsáveis que vão de encontro à 

nossa reflexão… 

“Não se deixem levar por motivos que não estão minimamente ligados ao desporto…” 

(Sarmento, 2012). 

Portanto, a prática desportiva de jovens não atende às necessidades das crianças e 

jovens principalmente em desportos coletivos que se denominam de serem os mais 

atualizados. 

A formação dada aos jovens inverte e interpreta incorretamento os valores que deveriam 

seguir, ou seja , os comportamentos são contrários à formação humana. Estas más 

atitudes e comportamentos advêm principalmente dos seus responsáveis que não 

pretendem encontrar o equilíbrio principalmente biológico e humano nos seus atletas. 

 

 

3.2. ENQUADRAMENTO DA PEDAGOGIA DO TREINO 

 

Sem deixar de ter presente que a atividade do treinador é multifacetada, devido às 

variadas tarefas que lhe são reclamadas, quando nos referimos em particular à condução 

e orientação do processo de treino enquanto processo de ensino-aprendizagem a sua 

atuação centraliza-se em três momentos essenciais (antes, durante e após a sessão de 

treino) os quais, por sua vez, exigem por parte do treinador o cumprimento de três 

tarefas: Planear (fixação de objetivos e conteúdos do treino), Realizar (Pedagogia do 

Treino, Gestão de treino e Comunicação com os atletas) e Avaliar (análise e 

comparação dos resultados de formação e de competição) (Mesquita, 2006). 

Segundo Mesquita (2005), planear consiste em delinear antecipadamente aquilo que tem 

de ser realizado, como deve ser feito e quem é que o deve efetuar. O planeamento deve 

obviamente ser efetuado com base na análise de situação, ou seja, efetuando-se o 

diagnóstico. Para que o planeamento seja eficaz, o treinador deverá dar, 
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sequencialmente, cumprimento a três tarefas a primeira será determinar metas; a 

segunda escolher a metodologia e os meios no processo; a terceira contemplar a 

possibilidade de ter que efetuar adaptações), e por último, sistematizar do plano 

(escrever o plano). 

O cumprimento destas tarefas passa necessariamente pela identificação dos objetivos 

que se pretendem alcançar. Eles constituem as metas referenciadas de toda a atividade. 

A definição dos objetivos deverá realizar de acordo com os seguintes parâmetros as 

capacidades dos atletas e do escalão etário; análise pormenorizada das estratégias e 

material; estabelecer objetivos (geral/específico) relacionados às capacidades dos atletas 

em causa; selecionar previamente conteúdos de treino de acordo com progressões 

pedagógicas de aprendizagem, definir meios de controlo/avaliação referenciados aos 

objetivos estabelecidos e à operacionalização dos conteúdos de treino. O treinador 

depois planificar deverá definir meios de controlo para os seus objetivos, no sentido de 

supervisionar/aferir se os atletas estão a maximizar as suas capacidades e se o processo 

decorre em progressão pedagógica, ou seja, estratégias adequadas de avaliação de 

parâmetros de treino.  

Deste modo, é possível supervisionar se as etapas do plano estão a seguir o rumo 

desejado e avaliar se as estratégias utilizadas são apropriadas, efetuando ajustamentos, 

caso seja necessário.  

A aprendizagem técnica constitui um dos aspetos fundamentais ao longo de toda a etapa 

de formação do jovem atleta, constituindo mesmo um aspeto determinante ao longo de 

toda a sua carreira desportiva pois é sobre a aquisição das técnicas elementares e dos 

respetivos hábitos motores que ficarão registados para o futuro. 

A aprendizagem das técnicas é fundamental na infância e na puberdade, geralmente 

entre os 8/9 anos e os 13/14 anos, período em que a capacidade de assimilar novos 

hábitos motores é consideravelmente muito elevada.  

Assim, significa que o ensino das técnicas elementares deve constituir preocupação 

mais importante do treinador quando trabalha com crianças e jovens. 

É importante o treinador saber que os jovens praticantes são perturbados na sua 

aprendizagem, e podem inclusive ganhar aversão à prática desportiva, principalmente 

quando confrontados com os fatos apresentados pela autora já referida (op.cit., 2005): 

  Pressões exageradas e constantes gerando níveis de ansiedade; 
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  Frustração com metas irrealistas definidas pelos jovens, pelas famílias, por 

vezes até pelo treinador; 

  Desencorajamento por estilo inadequado de liderança (rudeza, intolerância, 

insensibilidade); 

  Treinos e metodologias desenquadradas da realidade (insegurança); 

  Competições com níveis de exigência superior ao nível técnico… 

 

A aprendizagem de uma técnica não se traduz normalmente no seu domínio imediato, os 

movimentos apresentam-se de início de forma insegura, pouco precisa e sem a 

necessária coordenação. Com exercitação adequadamente orientada, os movimentos 

tornam-se progressivamente mais precisos, seguros e coordenados. Finalmente, a 

execução de novos gestos técnicos adquire uma sequência dinâmica constante e uma 

maior segurança face às diferentes influências perturbadoras. 

Contudo, cada criança aprende de uma forma individualizada, num ritmo próprio, 

desenvolvendo assim diferentes curvas de aprendizagem, de acordo com o seu estado de 

crescimento e de maturação. O treinador deve estar atento a cada um dos seus atletas, 

procurando encontrar estratégias que sirvam a cada caso específico. 

A aprendizagem das técnicas exige que as crianças e jovens sejam ensinados, treinem e 

competem num ambiente sereno, acolhedor e descontraído, devendo o treinador 

proporcionar orientação, apoio e encorajamento aos seus atletas. 

A aprendizagem das técnicas está intimamente ligada ao próprio desenvolvimento físico 

dos jovens, principalmente no que diz respeito aos níveis de força e de coordenação 

motora. Muitas vezes, é muito importante frisar, que os jovens não conseguem executar 

uma técnica, não porque não a entendam, mas porque ainda não estão preparados 

fisicamente para a executar corretamente, de acordo com o seu desenvolvimento 

fisiológico. Neste âmbito, é também bastante importante que o treinador revela um 

leque vasto de conhecimentos que se irá refletir sobre a sua atuação. 

Uma condição fundamental para que o treinador consiga criar um ambiente facilitador 

na aprendizagem das técnicas é não valorizar excessivamente a participação em 

competições e os resultados dessas competições.  

Quando o treinador (op.cit., 2005) vê na competição uma questão de afirmação pessoal, 

como muitas vezes acontece, ele vê os seus atletas como uma extensão de si próprio, 
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esta atitude é errada e prejudicial a uma evolução e aprendizagem corretas, e o 

cometendo assim os seguintes erros: 

 Ambiente de pressão; 

 Ambiente crítico e pouco tolerante perante erros e as dificuldades; 

 Parcial (mais atenção aos mais aptos em prejuízo dos menos atos)… 

 

O ambiente do desporto exige três condições essenciais para a prática pedagógica eficaz 

para atingir as técnicas desportivas, o treinador deve dominar três aspetos fundamentais: 

1 – Conhecer bem as técnicas: o treinador deve saber descrever e demonstrar a técnica, 

conseguindo distinguir as várias partes que a constituem, sabendo quais são os 

elementos críticos dessa técnica (erros típicos da execução / as correções essenciais); 

 

2 – Metodologia de ensino - o processo de ensino/aprendizagem deve começar por uma 

“apresentação” da técnica, ou seja por uma explicação e demonstração que permita a 

visualização por parte dos jovens, seguindo-se a “execução” por imitação da técnica 

que foi demonstrada e depois há uma “correção” das deficiências, devendo o treinador 

explicar como o jovem as deve ultrapassar, sabendo quais são os exercícios alternativos 

para a aprendizagem, no caso de haver uma maior dificuldade por parte do praticante. 

3 – Construir um dossier de exercícios: o treinador ao longo da sua carreira deve ir 

construindo um caderno de exercícios onde devem constar para cada técnica três tipos 

de exercícios: 

 Exercícios (forma global da técnica em aprendizagem); 

 Exercícios de simplificação da técnica (isolam e acentuam as partes); 

 Exercícios de execução da técnica em situação competitiva (aumentando a 

intensidade de execução e promovendo no treino situações de competição, 

aumenta a dificuldade de execução e é um excelente teste de verificação de 

consolidação da técnica). 

 

Quando um treinador explica uma nova técnica ou realiza um novo exercício, deve ter 

as seguintes preocupações (Lourenço & Ilharco, 2007): 
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 Planear antecipadamente a explicação, a demonstração, os exercícios escolhidos, 

o material necessário, o número de repetições, o tempo de recuperação e a forma 

de organização do grupo; 

 Dispor o grupo atletas de forma a ser visto/ouvido por todos e colocar-se de 

forma a poder ver e ouvir todos (explicação clara e concisa); 

 Explicação concisa do objetivo e os aspetos fundamentais da técnica e quais, 

mas sem se alongar demasiado; 

 Demonstrar a técnica (forma global à velocidade normal com os pontos 

fundamentais e considerando os melhores ângulos de observação), 

 Se o treinador tiver dificuldade em demonstrar uma técnica, poderá pedir a um 

atleta que a saiba demonstrar com qualidade para o fazer. 

 Durante a fase de execução e de correção o treinador deve permitir que os jovens 

realizem um número razoável de repetições do exercício e começar por fazer 

correções dirigidas a todo o grupo, usando palavras-chave curtas para relembrar 

os aspetos fundamentais e apontando os erros que estão a ser cometidos. 

 Repetir a demonstração da técnica quantas vezes forem necessárias; 

 Individualizar as intervenções (sem perder a perspetiva do grupo). 

 Importante para os jovens é receber os melhores “feedbacks” (realçar os avanços 

alternando as intervenções individuais com as coletivas). 

Na intervenção do treinador será necessário muito estudo prévio de várias áreas da 

pedagogia tanto relacionada com o desporto como com o treino desportivo. 
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5 – ÉTICA PROFISSIONAL 

 

Este item remete-nos para uma área com revelância no mundo do desporto dos nossos 

dias, em que aumenta consideravelmente a competitividade a todos os níveis, de forma 

que as pessoas tendem a camuflar de uma forma surpreendente este nosso último 

critério. Mas enquadro-vos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. ONU, 10 

de Dezembro de 1948 - Artigo 1.º - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos.E ainda, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito de fraternidade. São diversos os documentos e normas 

internacionais (Ex: Carta Olímpica; a Carta Internacional da Educação Física e do 

Desporto; o Código de Ética Desportiva) que nos falam da importância da ética no 

desporto. Apesar das muitas iniciativas políticas e recomendações desportivas 

internacionais a sublinhar o papel da ética no desporto, ainda se encontram muitas 

resistências á sua concretização podendo criar uma entidade que vigiasse os 

comportamentos éticos nos recintos desportivos pois o ser humano tem muita 

dificuldade em interiorizar muitos dos sentimentos provenientes da prática desportiva.  

Por vezes, não são os desportistas a ter dificuldade em agir em conformidade com o 

papel ético mas sim os adeptos dos clubes desportivos como muitas vezes visualizamos 

na televisão principalmente em encontros desportivos da modalidade desportiva daquele 

que se dita ser o desporto rei. Essa imagem na sociedade da comunicação passa 

rapidamente para os nossos filhos, o que dificultará em muito a educação dos próprios 

pais e famílias. 

O treinador deve intervir não só na formação de valores mas também na transformação 

de valores. Que é tirar os caminhos ruins das pessoas boas… é mostrar os caminhos que 

esse cidadão pode seguir de modo a ser um transformador da sua comunidade. Então os 

valores são muito importantes, porque sem isso não se é um cidadão perfeito…só assim 

um atleta pode caminhar para a excelência no jogo” (Oncken, 2011, citado por Pereira, 

2012). 



84 

O apelo vai no sentido em o desporto não abrir mão de alguns dos valores que 

civilizacionalmente o moldaram e que o apresentam como uma expressão de cultura 

com valor formativo (Constantino, 2006). 

 

Figura 9 - Parte da carta escrita ao professor do seu filho (Abraham Lincoln, 1830) 

Ninguém cresce sem modelos, por isso fizemos questão de apresentar a Figura 9, que 

não é só uma simples citação, é uma redação de carta de Abraham Lincoln (1830) a 

pedir ao professor do seu filho que consiga passar-lhe os valores e perfis essenciais para 

a sua futura atuação como sendo o bem mais precioso do mundo. E como conseguirá o 

treinador (professor) transmitir-lhe esses valores perante a competição dos nossos 

tempos? Isso, podemos dizer, que é o estado mais sublime do desporto… 

 Se os adolescentes não tiverem como modelos os adultos (treinadores, professores, 

pais) então irão identificar-se com os modelos propostos por outros agentes da nossa 

sociedade da comunicação em que facilmente a criança ou o jovem arranjam modelos 

de poucos exemplos. 

A terceira parte da investigação dirige-se a um dos fatores do questionário apresentado, 

resume nitidamente o fundamento científico do treino desportivo que é a articulação e a 

ligação que existe com a pedagogia do desporto, ciências do desporto, pedagogia do 

treino e a ética profissional. Esta parte é apresentada desta forma porque pensamos 

existir uma estrita relação entre os quatro campos apresentados culminando na área da 

Ética Profissional. E assim, é importante o treinador sentir com esta mesma importância 

e articulação das áreas de suporte do treino desportivo. 
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Na parte metodológica, vamos tentar apurar a qual destes fatores, correspondem esta 

parte a um desses fatores, os atores do desporto atribuem o papel mais importante, no 

decorrer do processo de treino… 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 

 

Para desenvolver um trabalho de investigação necessitamos de ter presente um método, 

ou seja, um caminho a percorrer para obtenção, classificação, análise e interpretação dos 

dados. Neste sentido propomos o problema, analisar a viabilidade e a relação que 

poderá estabelecer com as diferentes diretrizes fazendo a respetiva análise estatística 

para evidenciar a relação que se procura estabelecer com os objetivos e hipóteses e 

revisão literária apresentada. 

 

 

4 – METODOLOGIA  

 

4.1 PROBLEMA 

 

O problema é entendido como a questão de investigação à qual se procura responder. 

Assim, a nossa pergunta é: “Quais as qualidades, mais valorizadas nos treinadores, na 

perspectiva dos diferentes  atores no processo desportivo?”. Logo, é em função desta 

pergunta de partida que procuramos seguir o nosso “caminho” no trabalho que 

explanamos. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

Com a intenção de perceber quais as competências mais valorizadas num treinador, 

traçamos como objetivo: 

 Identificar as capacidades mais pertinentes nos futuros treinadores; 
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 Compreender as relações entre as diferentes variáveis sociodemográficas e as 

competências percebidas. 

 

 

4.3. HIPÓTESES 

 

De acordo, com os objetivos traçados definimos como hipótese: 

 H1 – Existem diferenças significativas entre as variáveis sociodemográficas, 

definidas no questionário, na perceção das diferentes competências do treinador? 

 

 

4.4. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Foi entregue, aos inquiridos, um questionário onde abordamos várias dimensões socio 

demográficas, tais como: estado civil, habilitações literárias, o papel pelo qual respondia 

ao inquérito, se já treinou alguma equipa e caso a resposta fosse afirmativa à quantos 

anos treina / treinou.  

No presente estudo foram inquiridos 431 indivíduos, amostra de conveniência, dos 

quais 264 são do género masculino e 167 do género feminino. 

 

 

Figura 10 - Sexo 
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Analisando a idade dos inquiridos, verificamos que existe um maior número de 

inquiridos com idades compreendidas entre os 19 e 39 anos, com 49.2%, e maiores que 

39 anos com 29.9%. temos ainda 11.6% dos inquiridos menores de 17 anos sendo que 

os restantes 9.3% têm idades entre os 17 e 18 anos. 

 

Tabela 1 - Dados Sóciodemográficos 

Variável n % 

Idade 

Menor que 17 

17 – 18 

19 – 39 

Maior que 39 

 

50 

40 

212 

129 

 

11.6 

9.3 

49.2 

29.9 

Média = 31.73    Moda = 17     s = 12.347     XMin= 13     XMáx= 74 

   

Escalões Etários 

Menor de 17 anos 

Entre 17 e 18 anos 

Entre 19 e 39 anos 

Maior de 39 anos 

 

74 

20 

208 

129 

 

17.2 

4.6 

48.3 

29.9 

   

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

264 

167 

 

61.3 

38.7 

   

Estado Civil 

Solteiro 

Divorciado/Separado 

Casado/União de Fato 

Viúvo 

 

236 

147 

46 

2 

 

54.8 

34.1 

10.7 

0.5 

 

Variável n % 
Habilitações Literárias 

Até ao 12º Ano 

Licenciatura 

Bacharel 

Outra 

 

216 

35 

54 

126 

 

50.1 

8.1 

12.5 

29.2 

   

Papel 

Atleta 

Pai/Enc. Educação 

Treinador 

Professor 

Espetador 

Dirigente 

Aluno Curso de Desporto 

Outro 

 

133 

190 

35 

18 

18 

1 

32 

4 

 

30.9 

44.1 

8.1 

4.2 

4.2 

0.2 

7.4 

0.9 

   

Já treinou alguma equipa 

Sim 

Não 

 

84 

346 

 

19.5 

80.3 

   

Quantos anos treina ou treinou uma equipa? 

Nunca 

< 3 anos 

Entre 3 e < 5 

>= 5 

 

345 

35 

18 

33 

 

80.0 

8.1 

4.2 

7.7 
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Em termos de escalões etários verificamos que o escalão entre os 19 e 39 anos é o que 

tem maior frequência, sendo constituído por 208 inquiridos, seguido pelo escalão dos 

maiores de 39 anos com 129 inquiridos.  

Relativamente ao estado civil, verificamos que mais de metade dos nosso inquiridos são 

solteiros (54.8%), sendo que existe ainda uma grande percentagem (34.1%) de 

divorciados e/ou separados. O estado civil que menos frequência apresenta é o de viúvo 

com apenas 0.5% dos inquiridos, não sendo este contabilizado para análise dos restantes 

dados por não evidenciar expressão.  

Como podemos verificar, através da tabela 1, metade da nossa amostra afirma que tem 

habilitações escolares apenas até ao 12º ano. Todavia, 29.2% afirma ter outras 

habilitações para além das representadas nas hipóteses de resposta. Verificamos, ainda, 

que existe uma percentagem de inquiridos muito próximos com licenciatura e 

bacharelato, nomeadamente 8.1% e 12.5%.  

No que respeita ao papel que desempenha, dos inquiridos, verificamos que 44.1% é Pai 

e/ou Encarregado de educação e 30.9% são atletas.  

Quando questionados “se já treinaram alguma equipa” verifica-se que a maior parte da 

nossa amostra (80.3%) afirma que não. Dos que afirmaram que já treinaram ou treinam 

uma equipa verificou-se que 8.1% afirma que treina ou treinou durante um período 

inferior a 3 anos, 7.7% que treina ou treinou durante um período superior a 5 anos e, 

apenas, 4.2% que treina ou treinou durante 3 a 5 anos. 

 

 

4.5. INSTRUMENTO 

 

A recolha de dados foi efetuada através de um questionário “Perceções sobre qualidades 

de um Bom Treinador” (cf. anexo I), constituído por uma primeira parte por dados 

sociodemográficos de onde fazem parte as seguintes questões: idade, sexo, habilitações 

literárias, papel pelo qual responde ao questionário, se já treinou alguma equipa e se sim 

por quantos anos. Numa segunda parte, constituída por 20 itens, sobre quais devem ser 

as qualidades de um treinador. A escala utilizada foi a de likert onde: 1 – Discordo 

Totalmente; 2 – Discordo; 3 – Indiferente; 4 – Concordo; 5 – Concordo Totalmente. 
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O questionário foi sujeito a um processo de validação estatística que de seguida 

apresentamos. 

Na tabela 2 apresentamos a média e o desvio padrão de cada questão, encontrando-se a 

média encostada à direita da escala, evidenciando, o desvio padrão, valores 

considerados normais. Os coeficientes de correlação item/total da escala apresentam 

valores significativos de serem considerados para um p= 0.01. 

Tabela 2 - Análise descritiva dos itens do questionário 

Questão  ̅ S Correlação 

Ser responsável 4.84 0.454 0.474** 

Ser pontual 4.77 0.460 0.552** 

Tratar de igual forma todos os atletas respeitando as diferenças individuais 4.86 0.410 0.436** 

Ter capacidade de resolução de problemas 4.68 0.524 0.666** 

Ter respeito 4.81 0.460 0.516** 

Ter conhecimentos técnicos 4.71 0.544 0.617** 

Ter capacidade de motivar os atletas para o treino e competição 4.76 0.512 0.584** 

Revelar conhecimento dos atletas 4.51 0.692 0.704** 

Ser dedicado 4.72 0.531 0.618** 

Ter conhecimentos táticos 4.67 0.552 0.667** 

Atuar de acordo com princípios éticos 4.57 0.609 0.732** 

Saber gerir os conflitos no seio da equipa/clube 4.71 0.551 0.621** 

Saber influenciar positivamente os atletas 4.74 0.500 0.643** 

Ser aplicado 4.73 0.493 0.661** 

Saber fazer a gestão psicológica do treino e da competição 4.62 0.604 0.740** 

Transmitir confiança a atletas e pais 4.67 0.578 0.628** 

Ser compreensivo 4.63 0.576 0.642** 

Primar pela qualidade do trabalho apresentado – inovador e surpreendente 4.62 0.585 0.719** 

Ser organizado 4.71 0.563 0.623** 

Oportuno nas repreensões e chamadas de atenção aos atletas – disciplinador 4.80 0.490 0.630** 

**Correlation is significant at the 0.01 

 

A consistência interna, foi medida através do alpha de Cronbach, onde se obteve o valor 

de (.855), aos 20 itens considerados, sendo o valor apontado na literatura como 

excelente (Hill e Hill, 2002; Maroco, 2003; Pestana e Gageiro, 2003). 
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Tabela 3 - Alpha de Cronbach da amostra 

Alpha de Cronbach  ̅ Variância Nº Itens 

0.855 4.706 1.751 20 

 

De seguida, efetuamos uma análise fatorial da qual resultaram 3 fatores que explicam 

51,8% variância: o fator ética profissional (37.74% de variância), o fator liderança com 

(7.12% de variância) e o fator capacidade técnico/tática e gestão psicológica (6.94% de 

variância). Estes evidenciam que o questionário apresenta valores fidedignos para ser 

utilizado numa investigação (cf. Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Análise Fatorial 

 Questão 
Ética 

Profissional 
Liderança 

Capacidade 

Técnico/Tática e 

Gestão Psicológica 

1 Ser responsável .640 

  

2 Ser pontual .770 

3 
Tratar de igual forma todos os atletas respeitando as 

diferenças individuais 
.621 

5 Ter respeito .572 

4 Ter capacidade de resolução de problemas 

 

.432 

 

8 Revelar conhecimento dos atletas .565 

9 Ser dedicado .490 

11 Atuar de acordo com princípios éticos .577 

14 Ser aplicado .495 

15 Saber fazer a gestão psicológica do treino e da competição .667 

16 Transmitir confiança a atletas e pais .741 

17 Ser compreensivo .664 

18 
Primar pela qualidade do trabalho apresentado – inovador e 

surpreendente 
.676 

19 Ser organizado .464 

6 Ter conhecimentos técnicos 

  

.668 

7 
Ter capacidade de motivar os atletas para o treino e 

competição 
.786 

10 Ter conhecimentos táticos .680 

12 Saber gerir os conflitos no seio da equipa/clube .636 

13 Saber influenciar positivamente os atletas .700 

20 
Oportuno nas repreensões e chamadas de atenção aos atletas 

– disciplinador 
.559 

  
Ética 

Profissional 
Liderança 

Capacidade Técnico/Tática 

e Gestão Psicológica 

 Valor Próprio 7.55 1.43 1.39 

 % Variância Explicada 37.74% 7.12% 6.94% 

 Alpha de Cronbach .86 .83 .71 
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4.6. PROCEDIMENTOS 

 

O questionário foi distribuído nas direções dos clubes associativos do distrito da Guarda 

abaixo mencionados, aos quais foi endereçado um ofício em nome da instituição em 

questão e do meu orientador, com pedido de colaboração no projeto em questão, dos 

quais obtive sempre uma resposta favorável de colaboração – Câmara Municipal da 

Guarda Clube de Natação (50); Guarda 2000 Clube (76); Sena Clube (78); União 

Desportiva «Os Pinhelenses» (56) e Núcleo Desportivo e Social da Guarda (38) o que 

perfaz na sua totalidade 298 dos questionários recolhidos para adicionar à amostra do 

estudo anterior que tinha 133, o que perfaz na sua totalidade como acima referimos uma 

amostra de 431 indíviduos . 

Os questionários foram entregues à responsabilidade dos treinadores de escalões 

iniciados e juvenis, os quais distribuiram e recolheram dos pais e atletas das equipas em 

questão, em reuniões marcadas no decorrer deste projeto. 

 

 

4.7. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a recolha dos dados, introduziram-se os mesmos no programa Microsoft Office 

Excel 2010 (Microsoft Office Professional Plus 2010), passando de seguida os dados 

para o programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - IBM 

SPSS Statistics, v.19.0, Somers, NY, USA) onde se efetuaram as análises estatísticas. 

A análise dos resultados privilegiam a estatística de tendência central (percentagem, 

média e desvio padrão), sendo também utilizados o T-teste e a Anova. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A tabela 5 apresenta os dados da comparação efetuados entre os dois grupos, masculino 

e feminino, nas três dimensões do questionário. Da leitura, da mesma, emerge a 

existência de diferenças, estatisticamente significativas, no fator Liderança (p= .017), 

sendo o género feminino o que mais valoriza esta dimensão ( ̅.= 47.07 e DP= 4.441). 

 

Tabela 5 - Comparação do Género com os 3 fatores - Significância género / factores 

Fatores  N  ̅ DP t df p 

Liderança 

Masculino 264 46.08 3.994 

-2.391 429 .017 

Feminino 167 47.07 4.441 

        

Ética Profissional 

Masculino 264 19.21 1.272 

-1.808 429 .071 

Feminino 167 19.39 1.540 

        

Capacidade 

Técnico/Tática e 

Gestão Psicológica 

Masculino 264 28.14 2.403 

-1.324 429 .186 

Feminino 167 28.77 4.777 

 

Quer a ética profissional quer a capacidade técnico/tática e gestão psicológica com 

valores, respetivamente p=0.071 e p=0.186, superiores a 0.05. 

Na análise do estado civil com as qualidades do treinador, excluíram-se os inquiridos, 

viúvos, uma vez que apenas existiam 2. Após esta exclusão foram feitas as análises em 

baixo representadas, tabela 6, podendo verificar que existem diferenças, estatisticamente 

significativa, entre os grupos, conforme determinado pelo teste da ANOVA na 

Liderança (F = 11.793, p <0.001), Ética Profissional (F= 4.816, p =0.009) e Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão Psicológica (F = 4.704, p =0.010), sendo assim inferior a 0,05. 

Analisando as medidas de tendência central, verificamos que o grupo dos 

divorciados/separados possuiu uma  ̅ mais elevada, na análise da Liderança (47.58) e 

Capacidade Técnico/Tática e Gestão Psicológica (29.01) do que os restantes grupos, 
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nomeadamente solteiros (45.58 e 27.92, respetivamente) e casado/união de fato (47.26 e 

28.76). Assim sendo, podemos referir que o grupo dos divorciados/separados dá mais 

importância à liderança e Capacidade Técnico/Tática e Gestão Psicológica que os 

restantes grupos.  

No que respeita à Ética Profissional, verificamos que tanto os divorciados/separados 

como os casados/união de fato dão igual importância a esta qualidade do treinador uma 

vez que as  ̅ são iguais para ambos os grupos (19.50). 

 

Tabela 6  -Comparação do Estado Civil com os 3 fatores - Significância Estado Civil / factores 

Fatores  N  ̅ DP F Sig 

Liderança 

Solteiro 236 45.58 4.484 

11.793 .000 Divorciado/Separado 147 47.58 3.380 

Casado/União de Fato 46 47.26 4.096 

       

Ética Profissional 

Solteiro 236 19.09 1.618 

4.816 .009 Divorciado/Separado 147 19.50 0.975 

Casado/União de Fato 46 19.50 1.049 

       

Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão 

Psicológica 

Solteiro 236 27.92 2.777 

4.704 .010 Divorciado/Separado 147 29.01 4.719 

Casado/União de Fato 46 28.76 1.900 

 

A amostra foi subdividida em grupos etários para procedermos a um teste comparativo, 

ANOVA, com os fatores liderança, ética profissional e capacidade técnico/tática e 

gestão psicológica. Assim, na tabela 6 estão representados os resultados deste teste 

verificando-se que existe diferenças, estatisticamente significativas, entre os grupos, 

conforme determinado pelo ANOVA na Liderança (F= 5.533, p= 0.001), Ética 

Profissional (F = 4.179, p = 0.006) e Capacidade Técnico/Tática e Gestão Psicológica 

(F = 3.797, p= 0.010), sendo assim inferior a 0,05. Observando as medidas de tendência 

central, verificamos que o grupo dos maiores de 39 anos são quem possuem uma  ̅ mais 

elevada, na análise da Liderança (47.07), ética profissional (19.42) e Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão Psicológica (28.84) do que os restantes grupos, nomeadamente 

menores de 17 anos, entre 17 e 18 anos e entre 19 e 39 anos. Assim sendo, este grupo, 
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maiores de 39 anos, valoriza mais a liderança, ética profissional e Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão Psicológica que os restantes grupos. 

 

Tabela 7 - Comparação das Habilitações literárias com os 3 fatores - - Significância Habilitações literárias / 

factores 

Fatores  N  ̅ DP F p 

Liderança 

Até ao 12º ano 216 46.64 4.576 

3.099 .027 
Licenciatura 35 47.23 3.059 

Bacharel 54 47.30 3.755 

Outra 126 45.59 3.837 

       

Ética Profissional 

Até ao 12º ano 216 19.38 1.483 

2.225 .085 
Licenciatura 35 19.49 0.951 

Bacharel 54 19.37 1.186 

Outra 126 19.02 1.362 

       

Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão 

Psicológica 

Até ao 12º ano 216 28.32 2.773 

0.261 .853 

Licenciatura 35 28.77 1.610 

Bacharel 54 28.61 2.060 

Outra 126 28.30 5.193 

 

No que diz respeito, às habilitações literárias podemos aferir que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, conforme evidenciado pela ANOVA, na 

Liderança (F = 3.099, p =0.027) uma vez que o grau de significância, da mesma, é 

inferior a p= <0.05. As medidas de tendência central, evidenciam que o grupo dos 

inquiridos com habilitações literárias de Bacharel possuiu uma  ̅ mais elevada (47.30) 

do que em relação a todos os outros grupos, nomeadamente inquiridos com habilitações 

até ao 12º ano (46.64), inquiridos com licenciatura (47.23) e outras habilitações (45.59). 

 

Tabela 8 - Comparação do Grupos Etários com os 3 fatores - Significância Grupos Etários / factores 

Fatores  N  ̅ DP F p 

Liderança 

Menor de 17 anos 
74 45.72 3.751 

5.533 .001 

Entre 17 e 18 anos 
20 43.40 4.235 

Entre 19 e 39 anos 208 46.64 4.470 

Maior de 39 anos 129 47.07 3.732 
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Fatores  N  ̅ DP F p 

Ética Profissional 

Menor de 17 anos 
74 18.65 1.432 

4.179 .006 

Entre 17 e 18 anos 
20 18.55 1.701 

Entre 19 e 39 anos 
208 19.38 1.469 

Maior de 39 anos 
129 19.42 1.073 

       

Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão 

Psicológica 

Menor de 17 anos 74 27.93 2.534 

3.797 .010 

Entre 17 e 18 anos 20 26.20 3.334 

Entre 19 e 39 anos 
208 28.48 2.453 

Maior de 39 anos 
129 28.84 5.063 

 

Quanto ao papel pelo qual responderam os indivíduos ao questionário, subdividiram-se 

por alguns grupos, nomeadamente: Atletas, Pai/Enc. Educação, Treinador, Professor, 

Espetador, Aluno do Curso de Desporto, Dirigente e Outros. No entanto, na realização 

desta análise não tivemos em consideração o grupo dos Dirigentes (1 inquirido) e 

Outros (4 Inquiridos) por não terem relevância estatística suficiente.  

Como podemos verificar na tabela 9, não existem diferenças significativas entre o papel 

desempenhado e as qualidades do treinador, uma vez que o grau de significância de 

todos os fatores é superior a p= <0.05. 

 

Tabela 9 - Comparação do papel com os 3 fatores - Significância papel / factores 

Fatores  N  ̅ DP F p 

Liderança 

Atleta 133 45.84 3.703 

1.378 .231 

Pai/Enc. Educação 190 46.84 4.548 

Treinador 35 47.11 3.402 

Professor 18 47.56 3.072 

Espetador 18 46.17 5.512 

Aluno Curso de Desporto 32 46.19 3.649 

       

Ética Profissional 

Atleta 
133 19.11 1.344 

1.653 .145 

Pai/Enc. Educação 
190 19.30 1.567 

Treinador 
35 19.71 .572 

Professor 
18 19.67 .686 

Espetador 
18 19.00 1.495 

Aluno Curso de Desporto 
32 19.44 1.045 
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Fatores  N  ̅ DP F p 

Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão 

Psicológica 

Atleta 133 27.96 2.503 

.734 .599 

Pai/Enc. Educação 190 28.52 4.666 

Treinador 
35 28.69 1.676 

Professor 
18 29.28 1.406 

Espetador 
18 28.39 2.615 

Aluno Curso de Desporto 
32 28.59 1.775 

 

Na tabela 10 foi aplicado o T-Test de forma a verificar se a média dos dois grupos, 

atletas e professores são significativamente diferentes tendo em consideração os fatores 

relacionados com as qualidades de um treinador. 

 

Tabela 10 - Comparação do atleta e professor com os 3 fatores - Significância atleta e professor/ fatores 

Fatores  N  ̅ DP t df p 

Liderança 

Atleta 133 45.84 3.703 

-1.876 149 .063 

Professor 18 47.56 3.072 

        

Ética Profissional 

Atleta 133 19.11 1.344 

-1.738 149 .084 

Professor 18 19.67 0.686 

        

Capacidade 

Técnico/Tática e 

Gestão Psicológica 

Atleta 133 27.96 2.503 

-2.180 149 .031 

Professor 18 29.28 1.406 

 

Uma vez analisado e comparado, os fatores das qualidades de um treinador com o papel 

desempenhado constatamos que o único fator que apresenta diferenças estatisticamente 

significativas é a capacidade técnico/tática e gestão psicológica uma vez que o grau de 

significância da mesma é de p= 0.031 sendo desta forma inferior a 0.05. Quer a ética 

profissional quer a liderança possuem valores de p value superiores a 0.05 

(respetivamente: 0.084 e 0.063). 

No que respeita à capacidade técnico/tática e gestão psicológica verificamos que 

existem evidências de diferenças estatisticamente significativas entre a  ̅ do atleta 

(27.96) e do professor (29.28), concluindo assim que os professores dão mais 
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importância à capacidade técnico/tática e gestão psicológica que os atletas uma vez que 

possuem uma  ̅ superior e têm um valor de t de -2.180 e um grau de liberdade de 149. 

Na tabela 11, comparamos a relação de treinadores e atletas, nos três fatores 

apresentados. Constatamos que o único fator que diferencia, estatisticamente, é a ética 

profissional uma vez que o grau de significância da mesma é de p= 0.010 sendo desta 

forma inferior a 0.05. Quer a liderança quer a capacidade técnico/tática e gestão 

psicológica possuem valores de p value superiores a 0.05 (respetivamente: 0.068 e 0.108). 

No que respeita à ética profissional verificamos que existem evidências de diferenças 

estatisticamente significativas entre a  ̅ do atleta (19.11) e do treinador (19.71), sendo 

os treinadores os que dão mais importância à ética profissional que os atletas uma vez 

que possuem uma  ̅ superior e têm um valor de t de -2.614 e um grau de liberdade de 166. 

 

Tabela 11 - Comparação do atleta e treinador com os 3 fatores - Significância atleta e treinador/ fatores 

Fatores  N  ̅ DP t df p 

Liderança 
Atleta 133 45.84 3.703 

-1.838 166 .068 
Treinador 35 47.11 3.402 

        

Ética Profissional 
Atleta 133 19.11 1.344 

-2.614 166 .010 
Treinador 35 19.71 0.572 

        

Capacidade 

Técnico/Tática e 

Gestão Psicológica 

Atleta 133 27.96 2.503 
-1.615 166 .108 

Treinador 35 28.69 1.676 

 

De seguida, realizou-se uma análise aos indivíduos que responderam afirmativamente à 

questão já treinaram alguma equipa (Tabela 12) e, como podemos verificar, o único 

fator com relevância é a ética profissional uma vez que o grau de significância da 

mesma é de p=0.015 sendo desta forma inferior a p= <0.05. Quer a liderança quer a 

capacidade técnico/tática e gestão psicológica possuem valores superiores a p= <0.05, 

respetivamente, com os seguintes valores p= 0.545 e p= 0.454. 

Relativamente à ética profissional, verificamos que existem evidências de diferenças 

estatisticamente significativas entre a  ̅ de quem já treinou uma equipa com 19.61 e de 

quem nunca treinou uma equipa (19.20), onde os inquiridos que já treinaram equipas 

dão mais importância à ética profissional que os que nunca tiveram experiência em 

treinar equipas anteriormente uma vez que possuem uma  ̅ superior e têm um valor 

(t=2.453; df= 428; p= .015). 
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Tabela 12 - Comparação entre quem já treinou equipas e quem não treinou - Significância entre quem já 

treinou equipas e quem não treinou. 

Fatores Já treinou equipa N  ̅ DP t df p 

Liderança 
Sim 84 46.70 3.610 

0.605 428 .545 
Não 346 46.39 4.330 

        

Ética Profissional 
Sim 84 19.61 0.712 

2.453 428 .015 
Não 346 19.20 1.493 

        

Capacidade 

Técnico/Tática e 

Gestão Psicológica 

Sim 84 28.64 1.747 
0.750 428 .454 

Não 346 28.32 3.839 

 

Para terminar a análise, estudámos os anos de treino e os fatores, que representamos na 

tabela 13. Desta forma, verificamos que há diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos, na Liderança (F = 11.793, p= 0.001) uma vez que tem um grau de 

significância inferior a 0,05.  

 

Tabela 13 - Comparação entre os anos de treino e fatores 

Fatores  N  ̅ DP F p 

Liderança 

Nunca 345 46.41 4.340 

11.793 .000 
< 3 anos 35 46.40 3.987 

3 a < 5 18 46.50 3.682 

>= 5 33 47.09 3.086 

       

Ética Profissional 

Nunca 345 19.21 1.477 

1.269 .284 
< 3 anos 35 19.54 1.010 

3 a < 5 18 19.44 0.856 

>= 5 33 19.58 0.751 

       

Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão 

Psicológica 

Nunca 345 28.33 3.843 

.295 .829 
< 3 anos 35 28.34 1.846 

3 a < 5 18 28.61 1.787 

>= 5 33 28.91 1.627 

 

Analisando as medidas de tendência central, verificamos que os inquiridos que treinam 

equipas há mais de 5 anos são quem possuem uma  ̅ mais elevada (47.09) em relação 

aos restantes grupos. Assim sendo, verificamos que à medida que vai aumentando a 

experiência em anos, dos inquiridos, a treinar equipas mais importância dão à liderança. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Tendo em consideração os resultados obtidos no estudo empírico, estamos em 

condições de desenvolver uma reflexão sobre os mesmos que se coadunam, em alguns 

pormenores, com a revisão da literatura. Assim, com base nos resultados obtidos 

podemos enumerar algumas considerações sobre a formação do treinador e capacidades 

mais valorizadas pelos diferentes intervenientes no processo desportivo. 

Os nossos dados evidenciam que as capacidades/qualidades do treinador, mais 

valorizadas, são a Liderança, Conhecimentos técnico-tático/ Gestão Psicológica e Ética 

profissional, indo de encontro à estrutura das competências apontadas na revisão da 

literatura. A competência da liderança referenciada, principalmente, por Lourenço & 

Ilharco (2007), Garganta (2004) e Araújo (1997) resumem a pertinência que tem, o 

estudo desta competência, na carreira do treinador. E ainda, colmatamos este tema com 

a Teoria Multidimensional do Desporto em que os fatores mencionados nesta parte se 

interligam e articulam entre si. Destacam-se no, nosso estudo, como as capacidades 

mais valorizadas: 

Capacidades do treinador  ̅ DP 

Tratar de igual forma todos os atletas respeitando as diferenças individuais 4.86 0.410 

Ser responsável 4.84 0.454 

Ter respeito 4.81 0.460 

Oportuno nas repreensões e chamadas de atenção aos atletas – disciplinador 4.80 0.490 

Ser pontual 4.77 0.460 

Ter capacidade de motivar os atletas para o treino e competição 4.76 0.512 

Ser organizado 4.71 0.563 

 

Assim, tendo em conta a gestão (Araújo, 1997) define o treinador como um gestor de 

pessoas, onde lhe cumpre ter uma ação decisiva em tudo o que diga respeito ao 

rendimento e à qualidade de intervenção dos componentes que a integram, decorrendo 

num ambiente em constante mutação e a que tem de se adaptar permanentemente, 

antecipando o futuro, na medida do possível. 

De todas as relações dos fatores Liderança, Conhecimentos técnico-táticos/ Gestão 

Psicológica e a Ética Profissional com o género, estado civil, idade, habilitações 
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literárias, papel pelo qual respondeu no questionário, a média de respostas foram 

semelhantes, evidenciando um pensamento semelhante. Mesmo não havendo diferenças 

significativas podemos dizer que, o ter exercido funções de treinador e a idade, quanto 

mais velhos, mais importância os indivíduos dão às qualidades do treinador, coincidindo 

com a nossa revisão da literatura onde, hoje em dia, as coisas são diferentes já “… não 

basta treinar muito; é preciso, cada vez mais, não só treinar muito, mas 

fundamentalmente treinar melhor…” (Mesquita 1998, citado por Esteves, 2009: 19). 

A aprendizagem das técnicas fundamentais deve ter lugar na infância e na puberdade, 

geralmente entre os 8/9 anos e os 13/14 anos, período em que a capacidade de assimilar 

novos hábitos motores é consideravelmente elevada. Isto significa que o ensino das 

técnicas elementares deve constituir a preocupação mais importante do treinador quando 

trabalha com crianças e jovens. A importância que é dada ao treino da técnica não é só 

importante para os autores como também para os questionados. Assim, planear tem um 

papel importante para os questionados como para os autores, pois segundo Mesquita 

(2005) planear consiste em delinear antecipadamente aquilo que tem de ser realizado, 

como deve ser feito e quem é que o deve efetuar. O planeamento deve obviamente ser 

efetuado com base na premeditar, preparar, antever a situação, ou seja, efetuando-se o 

diagnóstico. O comportamento de um treinador vai para além do especialista no seu 

desporto, na metodologia de treino e na competição, uma vez que desempenha outras 

funções, tais como gerir recursos humanos, financeiros, relações públicas, elaborar 

planeamentos e organizar atividades Serpa (1990). Este treinador multifacetado poderá 

ser a ilusão de muitos. Nos nossos tempos, os clubes premeia mais por equipas técnicas 

do que incentivar o treinador a desenvolver funções paralelas desprivilegiando a 

organização do complexo processo do treino desportivo. 

Da primeira leitura emerge a existência de diferenças, estatisticamente significativas, no 

fator Liderança (p= .017), sendo o género feminino o que mais valoriza a liderança ( ̅.= 

47.07 e DP= 4.441). Podemos referir, ainda, que o grupo dos divorciados/separados dá 

mais importância à Liderança e Capacidade Técnico/Tática e Gestão Psicológica que os 

restantes grupos sendo a primeira variável com maior grau de significância  . Também 

os maiores de 39 anos valoriza mais a Liderança, Ética profissional e Capacidade 

Técnico/Tática e Gestão Psicológica que os restantes grupos. Salientamos, ainda, que os 

inquiridos com habilitações literárias de Bacharel possui uma  ̅ mais elevada  de 47.30 

em relação a todos os outros grupos na competência da Liderança. Todavia, é 
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importante frisar que, os inquiridos com idades entre os 17 e 18 anos, realçam mais 

importância à Liderança com uma média de 43.40. 

À medida que aumenta a experiência em anos dos inquiridos, a treinar equipas mais 

importância dão à liderança verificando-se diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos, na Liderança (F = 11.793, p <0.001). No entanto, verificámos de 

acordo com o nosso estudo estatístico que quem dá mais importância à Liderança e 

Capacidade Técnico/Tática e Gestão Psicológica são os professores com uma média 

respetivamente de 47.56 e 29.28.  

Agora podemos mencionar que os atores do nosso estudo, acima referidos, partilham da 

mesma opinião dos autores que citámos no capítulo da Liderança como (Robbins, 2002; 

Lourenço & Ilharco, 2007; Klein e House, 1995; Conger e Kanungo, 1998; Weinberg e 

Gould, 1995; Dosil, 2004; Chelladurai, 1990; Côté & Salmela, 1993; Alves, 2000) e 

refletindo sempre na citação deste último: “A liderança eficaz passa por uma grande 

flexibilidade na adoção do estilo adequado a cada situação e pelo desenvolvimento de 

uma cultura própria do grupo que una todos os seu membros á volta dos mesmos 

objetivos”. 

Na Gestão Psicológica, destacámos os pais como intervenientes principais para o 

sucesso emocional dos filhos no desporto através do Modelo Parental no Desporto 

adaptado por Hoover-Dempsey e Sandler (2005), ordens e relações psicológicas 

complexas entre os intervenientes que estão em permanente estudo atualmente, que os 

pais subestimam o seu papel, e por vezes, não têm noção real do mesmo, no âmbito 

desportivo, para acompanhar os filhos, descartando-se, na sociedade atual, do papel de 

pais. Ainda em relação aos mesmos, nota-se que quanto mais elevadas as habilitações e 

idades são mais os indivíduos que dão mais importância e consideração dão às 

qualidades do treinador, ou seja, a maior parte dos atores não reflete sobre o valor da 

predominância desta competência no treinador somente as pessoas com maior 

experiência de vida que constatam que a base psicológica e emocional tem uma relação 

estrita com a nossa capacidade de aprender. Não me esquecendo de referir, os autores 

que partilham da mesma opinião que os nossos pais com idade mais avançada neste 

nosso estudo (Mesquita, 2005; Sarmento, 2012; Pinheiro et al., 2008; Bloom, 1985; 

Salmela e  Moraes, 2003); Jambor, 1999; Bento, 2004). 

Na terceira parte da revisão literária, referimos as pedagogias como a base educativa e 

pedagógica essencial das ciências do desporto para o desenvolvimento do processo do 
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treino desportivo e Capacidade Técnico Tática como refere Mesquita (2005). E ainda, 

apresentamos a evolução tanto da pedagogia do desporto como da pedagogia do treino 

com os seus marcos mais importantes. No fundo, a articulação e fusão destas áreas são o 

fundamento da ética profissional.  

Por fim, focámos o critério da Ética Profissional ligado às pedagogias com devido 

fundamento apresentando a moral da prática desportiva como fator fundamental e de 

orientação para os diversos atores do desporto. E também, na visão de muitos autores 

propostos como (Constantino, 2006; Oncken, 2011; Andrade et al., 2006; Neto et al. , 

2006; Nietzsche, 1974; Tani, 2006; Santos, 1982; Sarmento, 2012; Mesquita , 2005; 

Pereira, 2012) que referem a necessidade que existe nos tempos de hoje de desmascarar 

a competição em detrimento dos valores reais e éticos do desporto. A relação que esta 

competência exerce com os nossos dados estatísticos é extremamente forte, como 

confirmamos nos dois parágrafos a seguir, mantendo-se como suporte e sustentação da 

comunidade que participa no processo desportivo. Por isso, ela revelar-se de extrema 

importância em determinadas relações estudadas, como por exemplo, dos profissionais 

que dão mais importância à Ética Profissional são os treinadores com uma média de 

19.71. 

É importante frisar que, os inquiridos com idades entre os 17 e 18 anos dão menos 

importância à Ética Profissional com uma média 18.55. Todavia, de acordo com os 

resultados obtidos verificamos que a maior parte dos inquiridos são pais (44.1%) e que 

são os inquiridos do sexo feminino que dão mais importância às qualidades do 

treinador, nomeadamente à Ética Profissional. Os dados estatísticos confirmam que a 

vertente feminina dos nossos colaboradores, principalmente as mães de família, como 

eu, consideram inequivocamente a Ética Profissional uma categoria a distinguir e 

evidenciar. Não sendo por acaso, a introdução da visão feminina em vários setores da 

sociedade, até mesmo a nível político económico para mais discernimento e ponderação 

ética em áreas essenciais e básicas de atuação na sociedade. Também os treinadores 

atribuem mais importância à Ética Profissional que os seus atletas uma vez que possuem 

uma  ̅ superior e têm um valor de t de -2.614 e um grau de liberdade de 166. Na Ética 

Profissional, verificou-se o decréscimo do mérito nos jovens dos 17 e 18 anos que 

poderá revelar-se como um indicador para ponderação e consideração para os 

treinadores atuais. É de referir, ainda, no que respeita à Ética Profissional, verificamos 
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tanto os divorciados/separados como os casados/união de fato dão igual importância a 

esta qualidade do treinador uma vez que as  ̅ são iguais para ambos os grupos de 19.50. 

Com o término da realização deste trabalho constatamos que os indivíduos valorizam a 

ética de um treinador onde, para além de saber treinar tem que ter sempre presente os 

sentidos éticos (Q1 – Ser responsável; Q5 – Ter respeito; Q2 – Ser pontual; Q3 – Tratar 

de igual forma todos os atletas respeitando as diferenças individuais; e ainda, Q13 – 

Saber influenciar positivamente os atletas). 
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7. CONCLUSÃO 

 

O estudo desenvolvido permitiu responder, de uma forma eficaz, à questão inicialmente 

colocada: Quais as qualidades, mais valorizadas, nos treinadores na perspetiva dos 

pais?”. Depreendemos, com base no estudo, que as capacidades mais valorizadas são a 

ética profissional, liderança e capacidade técnico/tática e gestão psicológica. A 

liderança, na medida em que o treinador tem que liderar um grupo, coordenar e 

controlar, para que os objetivos sejam rigorosamente cumpridos e atingidos. Os 

conhecimentos técnico/táticos e gestão psicológica também são fatores de grande 

importância na atuação de um treinador, o conhecimento da modalidade é importante 

bem como saber gerir as emoções dos atletas e das famílias, quer seja nas derrotas ou 

em situações inesperadas. A Ética Profissional demonstra a atualização de valores e 

uma sociedade mais ligada à educação e pedagogia que desmistificam o papel e imagem 

do treinador. Destas, destacamos como as mais pontuadas: 

 Tratar de igual forma todos os atletas respeitando as diferenças individuais; 

 Ser responsável; 

 Ter respeito; 

 Oportuno nas repreensões e chamadas de atenção aos atletas – disciplinador; 

 Ser pontual; 

 Ter capacidade de motivar os atletas para o treino e competição; 

 Ser organizado 

Perante os dados apresentados podemos concluir que o género feminino, os 

divorciados/separados, os mais de 39 anos e os que já treinaram equipas, são os que 

mais valorizam cada uma destas capacidades (cf. Tabela 5). 

Finalmente, para que possamos ver bonitas atuações a nível internacional e apreciar o 

rendimento desportivo na dimensão una e humana do desporto será, então, necessária 

que a orientação dos nossos treinadores verdadeiramente siga o princípio “Não se 

deixem levar por motivos que não estão minimamente ligados ao desporto” (Sarmento, 
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2012), continuando a certificar o desporto com o seu valor ético (social), humano (bio e 

psico) e axiológico na sua dimensão única e inequívoca. 

Para terminar, como recomendação, sugeríamos que houvesse uma replicação deste 

estudo numa população mais alargada e mesmo mais específica em relação a fatores que 

podem definir mais as conclusões retiradas do nosso estudo, como por exemplo, a 

modalidade, a cultura de cada região (outros distritos do país), os escalões etários, no 

sentido de perceber quais as competências a privilegiar na formação dos futuros 

treinadores. 
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11 - ANEXOS 

Questionário 

Perceções sobre qualidades de um bom treinador 

(Francisco, C.M., 2011) 

Este inquérito tem como objetivo recolher informações acerca das perceções dos 

diferentes atores desportivos sobre as qualidades de um bom treinador. 

Tenha em consideração que não existem respostas certas ou erradas e que a 

confidencialidade e anonimato, das suas respostas, estão assegurados. 

 

 

Responde no papel de:  Atleta  Pai/Enc. de educação   

Treinador 

 Professor  Espectador    Dirigente 

 Aluno do curso de desporto    Outro 

Já treinou alguma equipa? Se sim, quantos anos 

     Sim  

Não  

< 3 Anos  

de 3 a < 5  

>= 5   

Estado civil Sexo 

Solteiro
(a)

  
Divorciado

(a)
 / 

separado
(a)

  
 

Masculino 

 
 

Casado
(a)

 / união de 

facto  

Viúvo  Feminino 

 

Idade 

_________ 

   Habilitações 

 

 

 

 

Até 12º Ano  

Bacharel  

 

Licenciatura  

Outra:  

______________ 
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Gostaríamos de saber o seu grau de concordância relativamente às afirmações 

abaixo transcritas. Por favor, assinale com uma cruz (X) a opção que melhor 

corresponde ao seu caso pessoal. Para cada afirmação escolha a opção com que mais 

se identificar: 1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. indiferente; 4. Concordo; 

5. Concordo totalmente.                                           Para mim um treinador deve… 

Ser responsável              

Ser pontual              

Tratar de igual forma respeitando as diferenças individuais              

Ter capacidade de resolução de problemas              

Ter respeito              

Ter conhecimentos técnicos              

Ter capacidade de motivar os atletas para o treino e competição              

Revelar conhecimento dos atletas              

Ser dedicado              

Ter conhecimentos táticos              

Atuar de acordo com princípios éticos              

Saber gerir os conflitos no seio da equipa/clube              

Saber influenciar positivamente os atletas              

Ser aplicado              

Saber fazer a gestão psicológica do treino e da competição              

Transmitir confiança a atletas e pais              

Ser compreensivo              

Primar pela qualidade do trabalho apresentado – inovador e 

surpreendente 

             

Ser organizado              

Oportuno nas repreensões e chamadas de atenção - disciplinador              

Obrigado pela sua colaboração… 


