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Resumo: 

 
Abstract: 
 

      A prestação do atleta, e a sua relação com o sucesso ou 
insucesso desportivo, é a face visível do que ocorre no treino e 
na competição. 
      Cabe ao treinador proporcionar aos seus atletas, durante os 
treinos, todos os meios que lhes permitam atingir o máximo 
rendimento durante a competição.  
      Para optimizar os processos de treino de forma a permitir a 
sua plena aplicabilidade na competição, o treinador vai ter que 
investir nas tarefas de planeamento (decisões pré-interactivas) e 
de reflexão (decisões pós-interactivas). 
      Deste modo, parece-nos que as determinantes do sucesso 
desportivo são inúmeras, onde devemos destacar, e não 
desvalorizar, o papel e as funções do treinador. 
     Em termos de investigação científica, a competição como 
produto final, e o treino como meio de construir o produto, têm 
sido, frequentemente, duas áreas distintas de estudo. Apesar de 
se poder isolar cada uma das áreas para serem estudadas 
separadamente, a sua relação e interdependência acabam por 
estar, invariavelmente, presentes. 
     Durante muito tempo, existiu a tendência de separar o 
estudo dos processos comportamentais, dos processos 
cognitivos. No entanto, investigações recentes vieram 
demonstrar a importância e a relevância de estudar em conjunto 
processos comportamentais e cognitivos por estes se 
complementarem. 
     Partindo deste pressuposto, o nosso trabalho apresenta uma 
panorâmica da investigação sobre as decisões pré-interactivas, 
o comportamento e as decisões pós-interactivas, do treinador 
nos treinos e na competição.  
     Os trabalhos apresentados apontam para que a tendência da 
investigação destas temáticas continuará a ser a procura de 
perfis comportamentais que sirvam de referência.  
 
Palavras-Chave: Treinador, comportamento do treinador, treino, 
competição, decisões pré-interactivas e decisões pós-
interactivas 

 

       The provision of the athlete, and his relation to the 
success or failure sport, is the visible face of what occurs in the 
training and competition. It is for the coach to offer its athletes 
during the drills, all the resources that enable them to achieve 
the maximum performance during the competition. To optimize 
the process of training to enable their full applicability in the 
competition, the coach will have to invest in the tasks of 
planning (pre-interactive decisions) and reflection (post-
interactive decisions). Thus, it seems that the determinants of 
success are many sports where we should highlight, and not 
devalue the role and functions of the coach. In terms of 
scientific research, competition and the final product, and 
training as a means to build the product, have been often two 
distinct areas of study. Despite being able to isolate each of the 
areas to be studied separately, their relationship and 
interdependence end up being, invariably, present. For a long 
time, there was a tendency to separate the study of behavioral 
processes, the cognitive processes. However, recent 
investigations have shown the importance and relevance of 
studying together by cognitive and behavioral processes they 
complement. Under this assumption, our work presents an 
overview of research on the pre-interactive decisions, behavior 
and post-interactive decisions, the coach in training and 
competition. The papers presented pointed out that the trend of 
research these issues will continue to be demand for behavioral 
profiles to serve as a reference.  
 
Key-words: Coach, Coach behavior, training, competition, pré 
interactive decisions and post interactive decisions.  

  
 

 
O COMPORTAMENTO E AS DECISÕES DO TREINADOR EM TREINO E 

EM COMPETIÇÃO 
 

 

REDAF-R E V I S T A  D E  D E S P O R T O  E  A C T I V I D A D E  F Í S I C A  

Outubro  2008  
Vo lume 1,  Número  1  

mailto:psequeira@esdrm.pt�


 

[http://redaf.revistaelectronica.googlepages.com] | redaf.revistaelectronica@gmail.com  
 

31 O COMPORTAMENTO DO TREINADOR E AS DECISOES DO TREINADOR EM 
TREINO E EM COMPETIÇÃO 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
     

 Lyle (2002) afirma que “Parece ser difícil 
de acreditar que quando existe o objectivo de 
melhorar a performance desportiva, o treinador, o 
comportamento do treinador e a formação do 
treinador têm sido considerados como variáveis 
com pouca influência neste objectivo”. 

A prestação do atleta, e a sua relação com o 
sucesso ou insucesso desportivo, é a face visível do 
que ocorre no treino e na competição. 

No entanto, e como garante Rodrigues 
(1997), “A procura do rendimento desportivo como 
consequência do processo de treino, proporciona 
atingir os objectivos da competição, isto é, o 
sucesso desportivo.” 

Cabe ao treinador proporcionar aos seus 
atletas, durante os treinos, todos os meios que 
lhes permitam atingir o máximo rendimento 
durante a competição.  

Para optimizar os processos de treino de 
forma a permitir a sua plena aplicabilidade na 
competição, o treinador vai ter que investir nas 
tarefas de planeamento (decisões pré-interactivas) 
e de reflexão (decisões pós-interactivas). 

O comportamento do treinador durante o 
treino vai estar condicionado pelas decisões pré-
interactivas mas, sempre sujeito, como diz Lyle 
(2002), à “imprevisibilidade do treino”. Após o 
treino, a preocupação do treinador irá centrar-se 
sobre as decisões pós-interactivas que vão, 
consequentemente, influenciar as decisões pré-
interactivas do treino ou competição seguintes e 
assim sucessivamente. 

Deste modo, parece-nos que as 
determinantes do sucesso desportivo são 
inúmeras, onde devemos destacar, e não 
desvalorizar, o papel e as funções do treinador. 

Em termos de investigação científica, a 
competição como produto final, e o treino como 
meio de construir o produto, têm sido, 
frequentemente, duas áreas distintas de estudo.  

 

 
 
   

 Apesar de se poder isolar cada uma das 
áreas para serem estudadas separadamente, a sua 
relação e interdependência acabam por estar, 
invariavelmente, presentes. 

Durante muito tempo, existiu a tendência 
de separar o estudo dos processos 
comportamentais, dos processos cognitivos. No 
entanto, investigações recentes (Mosston & 
Ashworth, 1986; Hanke, 1991; Côté, Salmela & 
Russell, 1995; Jones, Housner & Kornspan, 1995; 
Jones, Housner & Kornspan, 1997; Alves, 1998; 
Pina, 1998; Santos 1998; Brito, 1999; Gilbert, 
Trudel & Haughian, 1999; Costa, 2000; Sarmento, 
Rosado & Rodrigues, 2000; Sequeira & Rodrigues, 
2000; Schmitt, 2001; Cloes, Bavier & Piéron, 2001; 
Azevedo, 2002; Brito & Rodrigues, 2002; Santos, 
2003; Arroyo & Alvarez, 2004; Santos & Rodrigues, 
2004; Sousa & Rodrigues, 2004) vieram 
demonstrar a importância e a relevância de estudar 
em conjunto processos comportamentais e 
cognitivos por estes se complementarem. 
 
 
O COMPORTAMENTO DO TREINADOR EM 
TREINO E EM COMPETIÇÃO 
 

O comportamento do treinador durante o 
processo de ensino-aprendizagem de uma 
modalidade desportiva, no treino ou na 
competição, tem sido, recentemente, objecto de 
estudo de diversas investigações (Arroyo & Alvarez, 
2004). 

Segundo Del Villar & Fuentes (1999) e Del 
Villar (2001), podemos definir as competências do 
treinador como o conjunto de actuações e 
condutas didácticas que realiza, em treino e em 
competição, e que possibilitam um ensino com 
maior eficácia. 
           Para estudar os comportamentos do 
treinador no treino e na competição, os 
investigadores têm recorrido e criado vários  
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sistemas de observação de forma a 
interpretarem o comportamento do treinador. 

Assim, vamos apresentar vários estudos 
que têm como principal objecto de estudo o 
comportamento do treinador durante o treino e a 
competição. No entanto, como constatámos que 
existe um número diminuto de investigações que 
estudam o comportamento do treinador no treino e 
na competição, em conjunto, optámos por 
apresentar os estudos separadamente. 
 
O COMPORTAMENTO DO TREINADOR EM 
TREINO 
 
 

Ao nível do treino, um dos estudos 
referência neste domínio, foi realizado por Tharp & 
Gallimore (1976), que fez a análise do 
comportamento do conceituado treinador de 
Basquetebol universitário, John Wooden. 

A observação foi efectuada em 15 sessões 
da época 1974/75, tendo sido utilizado, na análise, 
um sistema de categorias comportamentais. Os 
resultados apurados foram os seguintes: 
• Instrução                 50,3% 
• Pressão                  12,7% 
• Modelo Positivo                2,8% 
• Modelo Negativo                1,6% 
• Elogios                  6,9% 
• Reprimendas           6,6% 
• Recompensa não verbal  1,2% 
• Punição não verbal      - 
• Reprimenda-Reinstrução  8,0% 
• Diversos                  9,0% 
 

 
Como se pode verificar, a Instrução (50,3%) 

é o comportamento predominante, demonstrando 
que o treinador acentua a sua intervenção na 
instrução de tarefas e na correcção das execuções 
dos atletas. 

Os valores apresentados pelas categorias 
Pressão (12,7%), Modelo Positivo (2,8%), Elogios 
(6,9%) e Recompensa (1,2%) sugerem a existência 
de uma preocupação, por parte do treinador, na 
manutenção de um clima positivo no treino. 

Importa ainda salientar que o treinador 
apresenta, com frequência, comportamentos de 
reinstrução, logo após uma reprimenda, o que 
poderá contribuir para a diminuição da carga 
afectiva negativa que a reprimenda pode 
representar para o atleta. 

Este estudo foi pioneiro na observação do 
comportamento do treinador e na identificação das 
suas principais funções pedagógicas. 

Smoll, Smith, Curtis & Hunt (1978), 
recorrendo ao sistema de observação C.B.A.S. (The 
Coaching Behavior Assessment System), analisaram 
a relação entre o treinador e os atletas e 
determinaram como se inter-relacionam os 
comportamentos dos treinadores com a percepção 
e atitudes dos atletas. Foram observados 51 
treinadores e 542 atletas nas ligas de Basebol de 
Seattle e Washington. 

Os comportamentos mais relevantes 
observados foram: o Reforço Positivo (17%), a 
Instrução Técnica Geral (27%) e o Encorajamento 
Geral (21%). 

Por seu lado, Williams (1978) utilizando o 
mesmo sistema de observação utilizado por Tharp 
& Gallimore (1976) no seu estudo, observou um 
treinador de sucesso num campeonato escolar de 
Basquetebol. O comportamento dominante do 
treinador foi a Instrução (40%). 

Langsdorf (1979), utilizando o mesmo 
sistema de análise de Tharp & Gallimore (1976), 
observou e analisou durante 18 sessões de treino o 
comportamento de um treinador de Futebol 
Americano da Universidade Estadual do Arizona. 
Os resultados destacam os comportamentos de 
Instrução (36%) e a categoria Reprimenda-
Reinstrução (12%). 

A investigação de Lucas (1980), onde foram 
comparados um treinador de Basquetebol e um 
treinador de Futebol Americano, identifica os 
comportamentos de Incentivo ao Esforço, o 
Encorajamento e a Instrução como sendo os mais 
dominantes. 

O estudo de Dodds & Rife (1981), que 
incidiu sobre uma treinadora de sucesso de Hóquei 
em Campo, coloca, de novo, em evidência,   
comportamentos como a Instrução e a Correcção   
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que, somados, totalizam mais de 51% do tempo 
total da sessão de treino. 

Também Lacy & Darst (1985) verificaram 
que os treinadores de sucesso passam mais de 50% 
do tempo de sessão de treino em Instrução. 

Gonçalves (1985), estudou o professor de 
educação física nos dois meios, aula de educação 
física e treino. Em termos de taxa de 
feedback/minuto, esta é superior no treino. Na 
dimensão Objectivo e categorias Avaliativo Positivo 
e Negativo, Prescritivo e Afectividade Positiva, os 
valores também são superiores no treino. Na 
dimensão Forma, só nas categorias Auditivo e 
Visual é que os valores no treino são superiores. 
Finalmente, no treino, os feedbacks são mais 
dirigidos aos atletas do que na aula de educação 
física. 

Também Guimarães (1986) realizou um 
estudo idêntico, mas na modalidade Andebol. 
Também aqui o professor, no treino, apresenta 
uma taxa mais elevada de feedback/minuto. Ao 
nível da dimensão Objectivo, só na categoria 
Prescritivo é que o valor na aula é superior. 

Sherman & Hassan (1986), por seu lado, 
analisaram o comportamento de 102 treinadores 
de três modalidades (Basebol - 24, Futebol - 66 e 
Ténis - 12) com o objectivo de descobrirem 
diferenças baseadas na experiência e no sucesso. 
O sistema utilizado foi o C.B.A.S. (Coaching 
Behavior Assessment System), criado por Smith, 
Smoll & Hunt (1977). 

Cerca de 85% das intervenções dos 
treinadores tem a ver com o conteúdo do treino. O 
feedback revelou-se como sendo a variável mais 
dominante, com cerca de 30% das intervenções do 
treinador. 

Devido ao valor da correlação entre os 
momentos de observação ter sido suficientemente 
elevado para quase todas as categorias, concluiu-
se também que o comportamento do treinador 
apresentava uma certa estabilidade. 
Outra conclusão importante foi a verificação de que 
os treinadores das equipas com mais derrotas 
ignoram, mais frequentemente, os erros (14,3%) 
que os treinadores das equipas vencedoras 
(12,6%). Esta foi a diferença mais significativa 

encontrada entre os treinadores. 
Quanto à experiência dos treinadores, 

também se verificou uma diferença significativa, os 
treinadores com menor experiência, também 
ignoram, mais frequentemente, os erros (11,3%) 
que os mais experientes (6,4%). 

Colomberotto, Piéron & Salesse (1987) 
tiveram como objectivo a caracterização do 
comportamento do treinador e dos atletas em 
situações específicas do treino.  

Os autores utilizaram uma amostra de 4 
treinadores de Ginástica Feminina e 16 ginastas (2 
mais dotadas e 2 menos dotadas de cada 
treinador). O sistema de observação utilizado foi o 
FEED/Ulg. adaptado à Ginástica Artística. 

O principal resultado do estudo foi a 
elevada taxa de feedback/minuto -8,6. Referiram 
ainda que os aspectos positivos foram mais 
frequentes que os negativos. Como resultado da 
comparação entre os dois grupos de ginastas 
temos que o grupo das atletas mais dotadas 
recebeu uma média superior de Feedbacks 
Positivos Simples e Afectividade Positiva, enquanto 
o grupo das menos dotadas recebeu uma média 
superior de Feedbacks Negativos, Reinstrução e 
Observação. 

Por sua vez, Claxton (1988) analisou o 
comportamento de treinadores, com e sem 
sucesso, na modalidade de Ténis. A amostra foi 
constituída por 9 treinadores, 5 com sucesso e 4 
sem sucesso. O critério de definição de sucesso foi 
o número de vitórias de cada treinador na sua 
carreira profissional. Os treinadores com maior 
sucesso têm na sua carreira uma percentagem 
superior a 60% de vitórias, enquanto os treinadores 
sem sucesso têm uma percentagem igual ou 
inferior a 50%. 

          Os resultados deste estudo revelam 
que a Instrução é a principal intervenção dos 
treinadores de ambos os grupos. Os treinadores 
sem sucesso apresentam um valor mais elevado de 
comportamentos de Instrução (12,0%) e de Elogios 
(4,8%), quando comparados com os valores dos 
treinadores com sucesso (8,3% e 2,8%, 
respectivamente). O comportamento 
Questionamento foi o único que apresentou 
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diferenças significativas entre os dois grupos de 
treinadores, apresentando os treinadores com 
sucesso um valor mais elevado. 

 Foi, também, possível verificar que os 
treinadores de Ténis, de uma forma geral, passam 
grande parte do tempo de treino em Observação 
Silenciosa (entre 19,6% e 24,8%), Gestão (entre 
6,8% e 13,5%) e Outros Comportamentos (entre 
33,5% e 51%). Confrontado com estes resultados, o 
autor conclui também que os treinadores gastam 
muito tempo em comportamentos fora da tarefa, 
acrescentando de seguida, que são necessários 
mais estudos incidindo noutras modalidades, de 
forma a possibilitar a identificação de eventuais 
diferenças nos perfis comportamentais dos 
treinadores. 

Markland & Martinek (1988) pretenderam 
examinar a estrutura e a quantidade de feedback 
pedagógico utilizado pelos treinadores de maior e 
menor sucesso de equipas femininas de Voleibol 
escolar. Foram observados 12 treinadores e foi 
utilizado o sistema Cole-DAS (Cole Descriptive 
Analysis System) para a análise do feedback. 

Os tipos de feedbacks que mais vezes 
foram utilizados, foram os Auditivos, Correctivos, 
Terminais e Dirigidos à Globalidade do Movimento. 

Piéron e Bozzi (1988) estudaram a relação 
pedagógica do treinador com os atletas. O 
objectivo do trabalho destes autores foi o de 
identificar as diferentes intervenções dos 
treinadores e comportamentos dos seus atletas em 
função do seu nível de habilidade. A amostra foi 
constituída por 3 equipas de Basquetebol da 
primeira liga. Cada equipa foi observada em 5 
treinos. Em cada equipa foram analisados 6 
jogadores de 3 níveis diferentes (2 de topo, 2 
jogadores de nível nacional e 2 suplentes). O 
sistema de observação utilizado foi o OBEL/ulg 
adaptado ao Basquetebol, durante 240 minutos em 
situação de treino. Como principais resultados 
relativos ao comportamento do treinador registou-
se um número significativo de incentivos aos 
atletas de nível nacional, em comparação aos 
outros dois grupos observados (mais de 50% das 
suas intervenções, contra cerca de 30% nos atletas 
de topo e de 15% nos suplentes), 80% das  

intervenções de censura e repreensão foram 
dirigidas aos atletas suplentes, os restantes 20 % 
foram distribuídos pelos restantes dois grupos. 
Relativamente ao comportamento dos atletas nos 
treinos, salientam-se as diferenças encontradas 
entre os três grupos no tempo em que se 
encontravam a driblar, no ressalto, no lançamento 
e nos exercícios defensivos. 

Piéron & Renson (1988) analisaram o 
comportamento do treinador de Futebol durante o 
treino, pretendendo indicar as situações escolhidas 
pelos treinadores e o nível de participação dos 
atletas. A amostra foi constituída por três 
treinadores de Futebol sénior da 1ª Divisão na 
Bélgica, na época 1986/1987. Os treinadores 
foram observados durante dois períodos de 3 
semanas, durante o período competitivo. Foi 
utilizado um sistema de observação constituído 
por 12 categorias comportamentais. A Observação 
Silenciosa, com os valores a variarem entre os 
45,3% e os 75,1%, foi a categoria com os valores 
mais elevados, seguido da Instrução (6,8% a 
20,3%). Por outro lado, as categorias com os 
valores mais baixos são as dos Elogios (0% a 1%) e 
a Afectividade (0% a 4,4%). Os autores também 
conseguiram concluir que o comportamento do 
treinador apresenta alterações em função dos seus 
objectivos, tendo em conta cada situação de treino, 
seja este de ordem técnica, táctica ou de 
competição. 

 No estudo de Rodrigues (1990), em 
situações semi-controladas de ensino de Voleibol, 
foram comparados treinadores de jovens com 
professores de Educação Física com e sem 
experiência. O sistema de análise de feedback 
utilizado foi um que derivou do FEED/Ulg. (Piéron 
& Devillers, 1980; Piéron & R. Delmelle, 1983 e 
Piéron & V. Delmelle, 1983). 

Os resultados obtidos permitiram concluir 
que os treinadores se distinguem 
significativamente dos professores por utilizarem 
com maior frequência, o Feedback Negativo, por 
dirigirem mais feedbacks ao grupo e por intervirem 
concomitantemente com a execução da tarefa. 

O estudo de Rupert & Buschner (1989) teve 
como objectivo a comparação dos comportamentos 
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instrução em duas realidades diferentes, treinos no 
desporto escolar e aulas de Educação Física. A 
amostra era constituída por 9 
professores/treinadores masculinos. Como 
instrumento de observação foi utilizado o 
A.S.U.O.I. (Arizona State University Observation 
Instrument – Lacy & Darst, 1984). Foram 
encontradas diferenças significativas entre os dois 
grupos, em 5 das 13 categorias observadas. 
Enquanto que os treinadores do desporto escolar 
apresentaram mais ocorrências nas categorias de 
Pré-Instrução, Reforço Positivo e Observação 
Silenciosa, os professores de Educação Física, por 
seu lado, apresentaram mais ocorrências nos 
comportamentos de Gestão e Outros 
Comportamentos. 

Os autores concluíram que os 
comportamentos variam segundo o contexto (aula 
ou treino). 

Segrave & Ciancio (1990) realizaram, 
também, um estudo sobre o comportamento do 
treinador. Para isso, acompanharam um treinador 
de Futebol Americano considerado de sucesso – 
Beau Kilmer. Este estudo seguiu a mesma linha de 
investigação de outros estudos, Tharp & Gallimore 
(1976) e Langsdorf (1979), de forma a comparar os 
resultados encontrados. Foram observados vinte 
treinos de Futebol Americano numa equipa dos 
escalões jovens (entre os 12 e os 14 anos). O 
sistema de observação utilizado foi o C.B.R.F. 
(Coaching Behavior Recording Form – Langsdorf, 
1979). 

Os resultados indicam que o perfil 
comportamental encontrado é caracterizado por 
quatro tipos de comportamentos dominantes: 
Instrução, Interacção, Incentivo e Outros 
Comportamentos. Os resultados também realçam 
que o treinador confia mais numa forma positiva 
de ensinar do que negativa. 

Comparando os resultados dos três estudos 
verificamos que a categoria Instrução é dominante. 
No entanto, existem resultados bastante 
diferentes. Enquanto no estudo de Segrave & 
Ciancio (1990), o treinador observado utiliza 
comportamentos positivos para motivar os atletas, 
nos estudos de Tharp & Gallimore (1976) e 

Langsdorf (1979), os treinadores recorrem aos 
comportamentos negativos para estimular os seus 
jogadores.  Segrave & Ciancio (1990) concluem que 
estas diferenças comportamentais entre o 
treinador por eles observado e os outros 
treinadores têm origem na idade e nível de 
prestação dos atletas. 

O estudo de Rosado, Campos & Aparício 
(1993) teve o objectivo de caracterizar o 
entusiasmo de diversos treinadores. A amostra era 
constituída por 4 treinadores - 2 de Basquetebol, 1 
de Andebol e 1 de Ginástica. Foi utilizada a 
observação directa, através do sistema de 
observação do comportamento de entusiasmo no 
treino. Os resultados demonstram que os 
treinadores revelam mais comportamentos de 
entusiasmo do que de não entusiasmo, numa 
relação de dez para um. As manifestações por 
parte do treinador têm uma frequência média de 
1,3 minutos. Os comportamentos de entusiasmo 
mais frequentes são os da Pressão e do Feedback 
Positivo. O Feedback Negativo apresenta-se como 
o comportamento de não entusiasmo mais 
frequente. 

Liukkonen, Salminem & Telama (1993), por 
seu lado, estudaram, também, o comportamento 
do treinador. A amostra era composta por 92 
treinadores Finlandeses numa sessão de treino, em 
períodos de 15 minutos e em três fases diferentes 
do treino: no início, no meio e no fim. Neste estudo 
foi utilizado o registo de vídeo e análise de 
conteúdo de 40 itens a partir da escala de 
observação “Likert-Type”. Os resultados indicam 
que o comportamento do treinador é influenciado 
pela idade e pela experiência desportiva deste. Os 
treinadores mais jovens, assim como os mais 
experientes, parecem adoptar, no seu 
comportamento, mais o estilo de liderança 
humanista. 

Rodrigues, Rosado, Sarmento, Ferreira & 
Leça-Veiga (1993) fizeram um estudo sobre o 
comportamento dos treinadores de Voleibol e de 
Natação com o objectivo de ensaiar o sistema de 
observação S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
Comportamento do Treinador e do Atleta). Foram 
observados 2 treinadores de Voleibol e 2 
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treinadores de Natação. Também foram 
observados 2 atletas de cada uma das 
modalidades. O comportamento dos treinadores e 
dos atletas foi registado durante as sessões de 
treino através de vídeo e áudio em simultâneo. Os 
autores concluíram que o sistema de observação 
testado permitiu a utilização de uma metodologia 
reconhecida, apresentando valores de fidelidade 
aceitáveis e uma ilustração de resultados que 
permitiram caracterizar um perfil de 
comportamento do treinador e do atleta. 
Relativamente aos comportamentos dos 
treinadores, os de Natação passaram a maior parte 
do tempo de treino em conversas com elementos 
exteriores à actividade (ex: dirigentes), enquanto 
os treinadores de Voleibol, gastaram mais tempo a 
corrigir e a fornecer informação. 

Por seu lado, Milho (1994), no seu estudo 
comparativo do comportamento do Professor de 
Educação Física, do Treinador de Formação e do 
Treinador de Seniores, em sessões de Andebol, 
utilizando como sistema de observação o S.O.P. 
(Sistema de Observação do Comportamento do 
Professor – Piéron, 1986) descobriu que não 
existem diferenças significativas ao nível da taxa 
de feedback/minuto, quando comparando os 
professores e os treinadores de formação. Só 
comparando treinadores de Seniores e professores 
é que surgem diferenças significativas, 
apresentando os professores um valor mais 
elevado de feedback/minuto. 

O estudo de Lacy & Martin (1994) incidiu 
sobre o comportamento do treinador e o 
empenhamento dos atletas durante os treinos de 
Voleibol na pré-época. A amostra era constituída 
por 8 treinadores de voleibol. Foram feitas 
filmagens durante três semanas. O sistema de 
observação utilizado foi o A.S.U.O.I. (Arizona State 
University Observation Instrument). Como 
principais resultados temos que a categoria 
Observação Silenciosa foi a que teve o maior 
registo de ocorrências, 35,3%. A uma maior 
distância aparece a Correcção com 10,7%, 
Informação (10,2%), Pré-Instrução (9,4%), Incentivo 
à Prestação (6,7%), Questionamento (1,8%) e 
Censura à Prestação com 1%. O somatório das 

categorias que estão relacionadas com a Instrução, 
atinge os 39,8% dos comportamentos do treinador. 
Os autores realçam o facto de a relação entre 
Incentivo e Censura ser de 7 para 1. O maior 
contributo para esta relação é a pouca frequência 
na censura em relação à execução dos atletas e à 
sua conduta. 

Alves, Ferreira, Leça-Veiga & Rodrigues 
(1994) investigaram o comportamento do treinador 
na Ginástica Rítmica. Foram observados 6 
treinadores – 2 da selecção portuguesa, 2 de 
selecções estrangeiras na categoria individual e 2 
de selecções estrangeiras na categoria de grupo – 
durante sessões de treinos que antecederam um 
Torneio Internacional de Ginástica Rítmica em 
Portimão. O sistema de observação utilizado neste 
estudo foi o S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
Treinador e do Atleta). 

Os resultados obtidos indicam que a 
categoria Observação, independentemente do 
grupo de treinadores, foi a que registou o maior 
número de ocorrências (entre os 43,6% e os 56,8%). 
Nos treinadores portugueses de atletas individuais, 
a segunda categoria mais registada foi a de 
Conversas com (31,9%). Nos treinadores 
estrangeiros de atletas individuais foi a Correcção 
(22,1%) e nos treinadores estrangeiros de grupos 
foi a Informação (26,3%). 

Assim, os autores concluíram que os 
resultados do estudo apresentavam valores a ter 
em consideração, nomeadamente as diferenças 
encontradas nas categorias de Instrução e 
Correcção – os treinadores estrangeiros de atletas 
individuais apresentaram valores muito elevados 
na categoria Correcção. Consideraram ainda 
importantes os valores encontrados na Interacção 
Negativa dos treinadores estrangeiros de grupo e 
na categoria Conversas por parte dos treinadores 
portugueses. 
         Por seu turno, Rodrigues & Ferreira (1995) 
acompanharam treinadores de Trampolins durante 
as sessões de treino que antecediam o campeonato 
do mundo de Trampolins. A amostra era composta 
por 9 treinadores de selecções participantes no 
evento desportivo. O sistema de observação 
utilizado foi o S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
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Treinador e Atleta). Os autores apontam que, de 
uma forma geral, os treinadores das equipas de 
topo passam pouco tempo dando Informação 
privilegiando a Correcção, Questionam pouco os 
seus atletas sobre a sua performance e fornecem 
alguma Avaliação Positiva, sendo o sentido da sua 
intervenção a correcção de aspectos relacionados 
com a prestação final. Os treinadores de sucesso 
registaram ocorrências entre 50 a 60% na categoria 
de Observação, sendo esta a categoria com maior 
registo de ocorrências em todos os treinadores 
observados. 

Como principais conclusões registaram-se 
diferenças em todas as dimensões em análise, 
sendo os comportamentos dominantes a 
Observação e a Correcção. 

Outro facto a realçar foi que alguns 
treinadores utilizaram mais o Questionamento, 
demonstrando um estilo diferente na sua 
intervenção, sendo este um factor importante no 
clima de treino. Por outro lado alguns treinadores 
manifestaram um clima de treino positivo 
enquanto outros, manifestaram um clima de 
pressão. 

Rodrigues (1997) estudou a influência do 
objectivo dos treinos e do nível de prática dos 
atletas na actividade pedagógica dos treinadores 
de Voleibol. A amostra foi constituída por 10 
treinadores de equipas de seniores masculinos, 6 
da 1ª divisão e 4 da 2ª divisão. A estes treinadores 
corresponderam 91 treinos, distribuídos 
equilibradamente pelos 4 períodos 
correspondentes a cada objectivo (preparatório, 
pré-competição, após vitória e após derrota). Foi 
utilizado o sistema de observação S.O.T.A. (Sistema 
de Observação do Comportamento do Treinador), 
desenvolvido por Rodrigues et al. (1993). 

Os resultados apontam para a existência de 
diferenças significativas nas categorias Correcção 
(entre os treinos de preparação e os treinos após 
vitória e após derrota), Afectividade Positiva (entre 
os treinos após vitória e após derrota) e, Pressão e 
Outros Comportamentos (entre os treinos pré-
competição e após derrota). Através dos resultados 
do seu estudo, o autor conclui que o treinador 
apresenta estratégias de intervenção diferentes 

quando a sua equipa sofre uma derrota. Já 
aquando da comparação entre os treinos de 
preparação, pré-competição e após vitória, não 
foram encontradas diferenças significativas. 

 Jones, Housner & Kornspan (1997) 
estudaram o comportamento e as decisões 
interactivas de treinadores Basquetebol, em treino. 
A amostra era composta por 10 treinadores 
experientes e dez treinadores inexperientes. 
Chegaram à conclusão que os treinadores 
experientes deram mais instruções técnicas do que 
os treinadores inexperientes. 

Hanke & Schmitt (1999) analisaram relatos 
verbais de treinadores de Ginástica Rítmica acerca 
das razões e expectativas na emissão de feedback 
e a reacção dos atletas a estes mesmos feedbacks. 
A amostra era constituída por dezassete 
treinadores. 

Os autores registaram valores baixos de 
concordância (34% - 47%) entre a razão da emissão 
de um determinado feedback por parte do 
treinador e o desejado por parte do atleta. 

Sequeira & Rodrigues (2000) caracterizaram 
o feedback pedagógico, o pensamento e a acção 
dos treinadores de Andebol. A amostra foi 
constituída por 8 treinadores (4 licenciados em 
educação física e 4 com outra formação) dos 
escalões de formação. Foram seleccionados 2 
treinos por treinador pelo que a amostra foi de 16 
casos. O sistema de observação utilizado foi 
derivado do FEED/Ulg. (Piéron & Devillers, 1980). 
Antes do segundo treino de cada treinador foi 
efectuada uma entrevista. 

Foram encontradas diferenças significativas 
nas dimensões Conteúdo e Valor. Os treinadores 
professores de Educação Física fornecem mais 
Feedbacks Específicos Focados e Apropriados do 
que aqueles só treinadores. No entanto, ambos os 
grupos de treinadores apresentam os valores mais 
elevados nestas duas categorias (Específicos 
Focados e Apropriados). 

De realçar que, em termos de taxa de 
feedback, os autores encontraram diferenças 
significativas. Os treinadores e professores de 
Educação Física têm uma taxa superior aos que são 
só treinadores. 



 

[http://redaf.revistaelectronica.googlepages.com] | redaf.revistaelectronica@gmail.com  
 

38 O COMPORTAMENTO DO TREINADOR E AS DECISOES DO TREINADOR EM 
TREINO E EM COMPETIÇÃO 

Nesse estudo, é de destacar a relação encontrada 
entre as decisões pré-interactivas e o 
comportamento interactivo do treinador na 
categoria Objectivo do Feedback. O autor conclui 
que, apesar da imprevisibilidade de algumas 
prestações dos atletas, os treinadores demonstram 
preocupação na preparação para a maior parte das 
dificuldades que os atletas podem apresentar 
durante a execução das tarefas no treino. 

Baião (2002), na sua investigação, 
pretendeu descrever a actividade pedagógica do 
treinador de Futebol em situações de treino com 
jovens, tanto no âmbito do Desporto Escolar como 
no âmbito do Desporto Federado. A amostra deste 
estudo foi constituída por 24 treinadores sendo 
filmados 24 treinos. Para a recolha dos dados foi 
utilizado o S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
Comportamento do Treinador). 

Ao nível do Federado, a dimensão que 
apresentou a percentagem mais elevada foi a da 
Instrução com 36,6%, seguida da de Controlo com 
25,6% e a de Interacção com 15,6%. 

No Desporto Escolar, também foi a 
Instrução que atingiu o valor mais elevado (40,7%). 
O Controlo com 22,2% e a Organização com 17,6% 
foram, a seguir à Instrução, as dimensões que 
também tiveram valores elevados. 

O autor conclui que, em situação de treino, 
o perfil comportamental dos treinadores do 
Desporto Escolar e do Desporto Federado é, 
globalmente, semelhante. No entanto, o autor 
realça o facto de no Desporto Escolar os 
treinadores demonstrarem maior Atenção às 
Intervenções Verbais dos alunos do que os 
treinadores no Desporto Federado. 

Também Palma (2002) efectuou uma 
investigação sobre o comportamento do treinador 
de Futebol. Teve como objectivo descrever e 
caracterizar o comportamento do treinador em 
situações de treino em Futebol e comparar os seus 
comportamentos em função de níveis de prática 
diferentes. 

Participaram neste estudo 5 treinadores de 
equipas seniores pertencentes à Liga Portuguesa 
de Futebol (1ª Liga e 2ª Liga) e 5 treinadores de 
equipas seniores pertencentes a equipas amadoras 

(3ª Divisão Nacional e Distrital). Foram filmados 2 
treinos por treinador. 

Para a recolha dos dados comportamentais 
do treinador foi utilizado uma adaptação do 
sistema de observação S.O.T.A. (Sistema de 
Observação do Comportamento do Treinador). 

Como principais resultados temos que o 
comportamento dominador do treinador de Futebol 
é o Controlo (50,52%), registando os treinadores da 
liga um valor superior (55,3%) comparativamente 
aos treinadores amadores (45,74%). O segundo 
comportamento mais relevante foi o da Instrução. 
Aqui foram os treinadores amadores que 
apresentaram o valor mais elevado - 37,68%, 
ficando os treinadores da liga pelos 30,48%. 

O autor concluiu que não existiram 
diferenças estatisticamente significativas entre os 
dois grupos. Realça, no entanto, a predominância 
notória dos comportamentos Controlo e a 
Instrução sobre os outros indicadores. 

Sousa (2002) elaborou um estudo 
comparativo dos treinadores de Voleibol de Praia 
em Portugal e nos Estados Unidos da América, 
tendo em conta o tipo de orientação do treinador 
(treinador externo, um atleta/treinador, dois 
atletas/treinadores) e o nível de prática das 
equipas. Foram utilizados 14 treinadores de 
seniores masculinos de Voleibol de Praia 
portugueses e 16 treinadores de seniores 
masculinos de Voleibol de Praia norte-americanos. 
Em Portugal foram registados 10 treinos e 
entrevistas aos 14 treinadores antes da 
competição. Nos Estados Unidos da América foram 
registados 12 treinos e entrevistas aos 16 
treinadores antes da competição. 

Para a recolha dos comportamentos foi 
utilizado o S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
Comportamento do Treinador). Para o estudo das 
Decisões pré-interactivas foi utilizada uma 
entrevista. 

Ao nível dos comportamentos, os 
resultados indicam que entre os treinadores 
externos, a categoria Controlo é onde os 
treinadores portugueses concentram os seus 
comportamentos, destacando-se a subcategoria 
Observação, seguidos da categoria Organização. 
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Relativamente aos treinadores americanos, a 
situação é inversa, tendo maior incidência na 
subcategoria Gestão. 

No grupo um atleta/treinador, entre os 
portugueses, a categoria Controlo mantém a 
preponderância, seguida da categoria Actividade 
com a subcategoria Actividade Motora. Nos 
treinadores americanos, prevalece a categoria 
Actividade com a subcategoria Actividade Motora, 
seguido da categoria Organização, com a 
subcategoria Gestão. 

No que respeita ao grupo dois 
atletas/treinadores, nos portugueses destacam-se 
as categorias Controlo e Actividade. Nos 
americanos são as categorias Actividade e 
Organização que surgem em evidência. 

O autor encontrou, na comparação entre 
treinadores portugueses e americanos, diferenças 
significativas nas categorias Instrução, 
Organização, Interacção, Controlo e Actividade. 
 
O COMPORTAMENTO DO TREINADOR EM 
COMPETIÇÃO 

 
O desempenho das funções de treinador, 

durante a competição, está condicionado por uma 
série de aspectos formais, dependentes das 
características da modalidade desportiva e do 
regulamento da competição (Arroyo & Alvarez, 
2004). Provavelmente existirá uma maior 
semelhança entre o desempenho dos treinadores 
de modalidades desportivas equivalentes (por 
exemplo: entre treinadores de modalidades 
colectivas ou entre treinadores de modalidades 
individuais) do que entre modalidades desportivas 
mais distantes (por exemplo: comparar treinadores 
de modalidades individuais com treinadores de 
modalidades colectivas). 

Na pesquisa efectuada por Dubois (1981), 
citado por Trudel, Côté & Bernard (1996), o 
principal objectivo centrou-se na observação do 
comportamento dos treinadores de Futebol 
Americano e de Futebol em competição. Os 
resultados obtidos permitiram concluir que 25% 
das condutas dos treinadores são categorizadas 
como Negativas e que esse valor quase atinge os 

50 % quando a equipa perde o jogo. 
Uma das pesquisas, que teve como 

objectivo a descrição do comportamento de 
treinadores de jovens durante a competição, foi 
realizada por Lombardo, Faraone & Pothier (1982). 
Foram observados 34 treinadores de várias 
modalidades (Futebol, Basquetebol, Basebol e 
Softbol) durante os jogos da época regular. Foi 
utilizado como sistema de observação, o 
L.O.C.O.B.A.S. (Lombardo Coaching Behavior 
Analysis System), criado por Lombardo, Faraone & 
Pothier (1982). 

Neste estudo, os resultados mostraram que 
45% dos comportamentos dos treinadores são de 
Observação Silenciosa, 36,6% dos comportamentos 
de Interacção foram dirigidos aos atletas 
individualmente; a Interacção para com os Árbitros 
apresentou um valor de 4,6%. Também foi possível 
constatar Interacções com o Treinador-adjunto, 
Público e Adversários. A estes corresponderam 6% 
do total de Interacções. De registar foi o facto de a 
proporção de Interacções Negativas entre 
treinadores e atletas ter sido de aproximadamente 
5:1. 

Registaram, também, que os treinadores se 
preocupam principalmente com o resultado, 
nomeadamente a Vitória e a Demonstração da 
Habilidade. Por outro lado, as preocupações dos 
atletas centram-se mais na Participação, no 
Divertimento e em Fazer Amigos, ficando para 
segundo plano a Vitória e a Performance Motora. 

Por outro lado, McKenzie & King (1982), ao 
estudarem o comportamento dos treinadores de 
Basebol em competição, concluem que os 
treinadores apresentam grandes quantidades de 
Interacções com os atletas, e que estas são, 
essencialmente, Positivas. Estas Interacções, apesar 
de terem como objectivo principal motivar os 
atletas, também contêm informações precisas para 
melhorar o seu rendimento. 

Outro estudo, que teve como principal 
objectivo verificar quais os principais 
comportamentos do treinador durante a 
competição, foi o efectuado por Smith, Zane, Smoll 
& Coppel (1983). Foram observados 31 treinadores 
de Basquetebol de jovens em 110 Jogos. Foi 
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utilizado, como sistema de observação, o C.B.A.S. 
(Coaching Behavior Assessment System), criado por 
Smith, Smoll & Hunt (1977), que sofreu algumas 
adaptações. 

Dos resultados obtidos, é de destacar os 
comportamentos de Instrução Técnica Geral 
(35,8%), de Reforço (22,9%) e de Encorajamento 
Geral (15,8%). Estas categorias corresponderam a 
cerca de 72,5% do total dos comportamentos 
registados. Os comportamentos de Suporte 
Positivo são superiores aos de Suporte Negativo 
numa proporção de 7:1. 

A investigação de Isberg (1993) teve como 
objectivo a caracterização comportamental do 
treinador de elite. Este estudo foi realizado com 
treinadores de equipas de elite e com experiência 
internacional: uma equipa de Futebol, uma de 
Hóquei no Gelo e outra de Jogo da Pela. A recolha 
de dados foi feita através da filmagem da situação 
de jogo com duas câmaras sincronizadas, uma 
filmava só o treinador, a outra o desenrolar do 
jogo; também foram realizadas entrevistas. 

Os resultados obtidos mostram uma 
dominância clara das Instruções (os valores oscilam 
entre os 46% e 72%), seguidos do Feedback 
Positivo (19% - 32%) e do apoio Psicológico (9% - 
24%). 

Outros resultados da investigação indicam 
que o estilo de liderança humanista foi 
considerado o mais desejado para desportos de 
equipa. Dois dos treinadores observados usaram o 
estilo de liderança democrático, mas mudavam o 
estilo quando queriam dar as suas instruções. 
Antes do jogo, enquanto um treinador dava 
instruções detalhadas, o outro dava algumas 
instruções essenciais e os jogadores trocavam 
comentários entre si. Durante o jogo, estes dois 
treinadores dialogavam com os jogadores com o 
objectivo de fortalecer a sua auto-confiança 
conseguindo, assim, melhorar a sua prestação. Por 
outro lado, o treinador de Futebol confiava mais 
nas suas próprias capacidades, embora delegasse 
algumas decisões aos jogadores, ainda que 
tomadas em conjunto. Isberg (1993) conclui o seu 
estudo afirmando a importância do estilo 
Humanista e aconselhando as direcções dos clubes 

desportivos a criarem condições para ajudar 
treinadores e atletas a desenvolverem o estilo de 
liderança Humanista. 

Cloes, Delhaes & Piéron (1993) analisaram o 
comportamento dos treinadores de Voleibol em 
competição, baseado na observação do 
comportamento dos treinadores durante os tempos 
de repouso. Foram observados 10 treinadores da 
1ª e 2ª Divisão belga, 5 de equipas masculinas e 5 
de equipas femininas. Foi utilizado um sistema de 
análise dos comportamentos verbais do treinador, 
composto por 5 Dimensões: Objectivo, Referencial, 
Direcção, Origem e Tempo. 

Os resultados evidenciaram uma 
variabilidade inter-individual importante (1 a 12 
intervenções verbais por minuto). Verificou-se que 
os treinadores vitoriosos, quando comparados com 
os derrotados, apresentam uma taxa de 
intervenção superior. 

As equipas que ganham recebem mais 
estímulos positivos do que as equipas perdedoras. 

Quanto ao objectivo das intervenções dos 
treinadores, os autores concluem de uma forma 
geral que existe uma dominância de 
comportamentos sócio afectivos tais como a 
Incitação à Acção e os Elogios (27,2% e 24,6%, 
respectivamente). Os Conselhos Técnico-Tácticos 
representam menos de 10% das intervenções do 
treinador nos períodos de repouso. Parece que 
nestes períodos o mais importante é conservar um 
ambiente positivo, em vez de apresentar 
intervenções directamente relacionadas com 
aspectos do Jogo. 

Por outro lado, quando são analisados os 
tempos mortos, os Conselhos Técnico-Tácticos 
(41,8%) são o objectivo principal das Intervenções 
dos treinadores, sendo nesta altura fornecidas 
mais Instruções aos atletas, com o objectivo de 
melhorar o seu rendimento. 

A direcção das Intervenções verbais é 
maioritariamente dirigida, individualmente, ao 
atleta (50,3%). 

Apesar de não terem sido encontradas 
diferenças significativas entre as equipas 
masculinas e femininas, os resultados revelaram 
que os homens recebem mais críticas e menos                
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informação táctica do que as mulheres. 
Também a pesquisa efectuada por Côté, 

Trudel, Bernard, Boileau & Marcotte (1993) 
demonstra a influência que as alterações no 
resultado dos jogos podem ter no comportamento 
do treinador. Este estudo teve como objectivo 
verificar em que difere o comportamento dos 
treinadores de Hóquei no Gelo, à medida que o 
resultado dos jogos se altera. A amostra foi 
constituída por 25 treinadores de jovens atletas 
(14/15 anos) correspondente a 65 jogos. Cada 
comportamento, verbal ou não verbal, foi 
assinalado num “Formulário de Observação” 
(Trudel, Guertin, Bernard, Boileau & Marcotte, 
1991, citado por Côté et al., 1993). 

Pina & Rodrigues (1993) estudaram os 
episódios de informação do treinador e dos atletas 
numa situação no Voleibol. Este estudo teve como 
objectivo descrever e comparar os 
comportamentos dos treinadores e a reacção dos 
atletas de diferentes níveis de competição. Os 
treinadores e atletas eram provenientes de três 
equipas, duas da 1ª divisão e uma da 2ª divisão. 
Foram observados em onze jogos durante o 
período de desconto de tempo e mudança de set. 
O sistema de observação utilizado foi o S.A.I.C. 
(Sistema de Análise de Informação em 
Competição), que foi elaborado para este efeito. É 
composto por 5 dimensões: Objectivo, Forma, 
Direcção, Conteúdo e Reacção do Atleta. Os 
resultados apresentados demonstram que os 
treinadores apresentam um padrão de 
comportamento semelhante, na utilização das 
categorias das várias dimensões. A categoria mais 
utilizada na Dimensão Objectivo foi a Prescritiva, 
na Dimensão Forma a categoria Auditiva 
aproximou-se dos 100%, na Dimensão Direcção a 
informação é dirigida para toda a equipa e 
finalmente, na Dimensão Conteúdo, a categoria 
mais frequente é a da Táctica. 
          Também Madden & Evans (1993) estudar a  

 
 
 
 

Também Madden & Evans (1993) estudaram a 
problemática da comunicação do treinador. O 
objectivo da sua investigação foi o de analisar a 
influência da comunicação do treinador nos 
resultados desportivos da equipa. Para esse efeito 
analisaram o conteúdo da comunicação dos 
treinadores de Futebol Australiano em vinte e três 
períodos de pausa, através de registo áudio. Os 
autores concluíram que os treinadores devem 
restringir-se a alguns pontos pertinentes, em vez 
de uma comunicação muito elaborada e com um 
grande número de comentários e de soluções. 

Já a pesquisa efectuada por Dias, Sarmento 
& Rodrigues (1994) teve como objectivo analisar o 
comportamento de instrução dos treinadores de 
Râguebi em competição. Foram analisados 2 
momentos de instrução (início do jogo e intervalo), 
numa amostra constituída por 2 treinadores. Foi 
utilizado um sistema de análise da informação 
transmitida, constituído por 5 dimensões, 
compostas por 19 categorias e 4 subcategorias. 

Os autores concluíram que, enquanto no 
início do jogo, nos balneários, a informação 
transmitida pelos treinadores é fundamentalmente 
Prescritiva e Descritiva e dirigida a toda a equipa. 
No intervalo, para além de aumentar a informação 
Prescritiva, existe uma tendência para 
individualizar a instrução. 
Millard (1996) pesquisou o comportamento do 
treinador de Futebol do ensino secundário e júnior 
universitário, no treino. A amostra foi composta 
por 29 treinadores e 29 treinadoras. O sistema de 
observação utilizado foi o C.B.A.S. (Coach Behavior 
Analysis System).  

Os resultados obtidos indicam que os 
treinadores mostraram praticar, significativamente, 
mais frequentemente, o manter o Controle e a 
Instrução Geral Técnica e, significativamente, 
menos frequentemente, o Encorajamento Geral, do 
que as treinadoras. 

O autor conclui, sugerindo uma pesquisa 
mais detalhada relativa às possíveis diferenças 
entre Género masculino e feminino.  

Pina & Rodrigues (1994) realizaram um 
estudo no Voleibol sobre os episódios de 
informação do treinador e a reacção dos atletas. 
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Tinha como objectivo descrever e comparar os 
comportamentos dos treinadores e a reacção dos 
atletas, de diferentes níveis de competição. Foram 
observados 3 treinadores de equipas seniores 
masculinas e 11 Competições. Os momentos de 
observação utilizados foram o desconto do tempo 
e o intervalo para mudança de “set”. O sistema de 
observação utilizado era composto por 5 
dimensões de análise (Objectivo, Forma, Direcção, 
Conteúdo e Reacção do Atleta), subdividido em 17 
categorias e 12 subcategorias. 

Relativamente à Instrução, concluiu-se que 
era dominantemente Prescritiva (variou entre 53% e 
62,5%), na forma Auditiva (98,7% - 100%) e dirigida 
à totalidade da equipa (65% - 74,2%). No que 
concerne ao conteúdo da Informação, este era 
essencialmente relacionado com a Táctica (72% - 
90,6%). 

Pina & Rodrigues (1996) também 
elaboraram outro estudo, este baseado no 
comportamento dos treinadores de alto nível de 
Voleibol, onde se pretendia analisar os episódios 
de instrução em competição. Neste estudo foram 
utilizados 3 treinadores durante 12 Jogos, que 
corresponderam a 40 “sets” (30 vitoriosos e 10 
perdidos). Foram classificados 28 episódios de 
Instrução entre os “sets”, sendo 20 após um “set” 
ganho e 8 após um “set” perdido. Foi utilizado 
como sistema de observação, o S.A.I.C. (Sistema de 
Análise da Informação em Competição), 
desenvolvido por Pina & Rodrigues (1994). 

Os resultados permitiram identificar um 
perfil comportamental do treinador entre os “sets”. 
As diferenças identificadas foram sobretudo 
estruturais. Após um “set” perdido, os treinadores 
forneceram mais informação aos seus atletas, 
apresentando diferenças significativas nas 
categorias Avaliação Negativa, Prescrição e na 
forma Auditiva. A informação é sobretudo dirigida 
à equipa. 

No que concerne ao conteúdo da Instrução, 
os autores concluíram que após uma derrota, os 
treinadores fornecem mais informação aos seus 
atletas, existindo diferenças significativas na 
Informação sobre o Adversário e na Instrução sobre 
a Atenção dos Atletas em Jogo. 

rever Por sua vez Trudel & Côté (1996) 
apresentam, no seu estudo com treinadores de 
jovens de Hóquei no Gelo, o comportamento do 
treinador em competição. A amostra foi constituída 
por 14 treinadores de 12 equipas, tendo sido 
observados 32 Jogos. Foi utilizado como sistema 
de observação o C.O.S.G. (Coaches Observation 
System for Games), desenvolvido pelos autores 
para este estudo. O sistema estava dividido em 16 
categorias comportamentais e 8 categorias 
descrevendo, ainda, a quem era dirigido o 
comportamento. 

Os resultados obtidos mostraram que mais 
de metade do tempo de jogo é passado em 
Observação Silenciosa (51,2%) pelo treinador. A 
Organização (15,0%), a Direcção do Jogo (8,1%), a 
Estimulação (6,7%) e o Fornecimento de Informação 
(6,1%) foram outras das categorias 
comportamentais que obtiveram valores elevados. 
Por outro lado, foi igualmente possível verificar que 
os comportamentos dos treinadores são, 
fundamentalmente, dirigidos aos Atletas em campo 
(40,9%) e aos Suplentes (30,4%). 

Alves (1998), na sua pesquisa, pretendeu 
descrever as expectativas dos treinadores de 
Andebol antes da competição, e caracterizar o seu 
comportamento durante os jogos, não só em 
função do escalão etário, mas também de acordo 
com o sucesso e a experiência como treinador. A 
amostra era composta por 14 treinadores de 
jovens de dois escalões diferentes (iniciados e 
juvenis masculinos) a que corresponderam 27 
jogos observados e codificados. Foram efectuadas 
54 entrevistas e foi utilizado um sistema adaptado 
do sistema de observação S.O.T.A. (Sistema de 
Observação do Comportamento do Treinador), 
desenvolvido por Rodrigues et al. (1993). 

Um dos resultados a destacar é que, em 
ambos os grupos de treinadores, as 3 principais 
categorias comportamentais (Observação 
Silenciosa, Informação Prescritiva e Pressão) são 
responsáveis por mais de 80% do tempo total de 
jogo. 

Uma das conclusões importantes a que este 
estudo chegou, foi a de existirem diferenças 
significativas, quando foram comparados os 
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grupos de treinadores em função da sua 
experiência profissional. Os treinadores 
experientes são mais Observadores, mas são 
igualmente os que apresentam um valor mais 
elevado de Informação Prescritiva, sugerindo, 
segundo o autor, a ideia de que a intervenção dos 
treinadores mais experientes em jogo é mais 
específica e dirigida à prestação dos atletas. 

Pina (1998), no seu estudo, fez uma análise 
da informação que o treinador de Voleibol em 
competição transmite aos seus jogadores, durante 
os descontos de tempo e intervalos de “set”. 
Abordou também as tomadas de decisão. Foi um 
estudo de caso utilizando como amostra o 
seleccionador nacional de seniores masculinos de 
Voleibol em 4 competições. Como sistema de 
observação foi utilizado o S.A.I.C. (Sistema de 
Análise da Informação em Competição), 
desenvolvido por Pina & Rodrigues (1994). 

Relativamente ao objectivo da intervenção 
do treinador, este pretendia corrigir determinados 
erros, sendo a sua intervenção essencialmente 
prescritiva e dirigida para a sua equipa e tendo 
como expectativa, com esta intervenção, criar mais 
dificuldades à equipa adversária, melhorar a 
eficácia geral da sua equipa e transmitir-lhe 
concentração. 

No que se refere às dimensões Objectivo, 
Direcção e Conteúdo, os resultados indiciam que a 
intervenção do treinador é essencialmente 
Prescritiva e Descritiva, baseada fundamentalmente 
na táctica sobre a equipa adversária orientada 
maioritariamente para a sua equipa. 

Neste estudo, é de destacar a existência de 
correlações fortes entre as variáveis do 
pensamento e o comportamento do treinador. 

Azevedo (2002) analisou o pensamento e 
comportamento do treinador em sessões de treino 
de Andebol. A amostra do estudo era composta 
por quinze treinadores do sexo masculino (cinco 
por escalão – iniciados, juvenis e juniores). A 
recolha de dados foi feita em trinta sessões de 
treino (dez por escalão) na mesma fase da época 
desportiva (período competitivo). Foram realizadas 
observações e entrevistas para a recolha de dados. 
O sistema de observação utilizado foi o S.O.T.A. 

(Sistema de Observação do Comportamento do 
Treinador<e<Atleta). 
Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, 
estas entrevistas serviram para recolher as 
decisões e expectativas pré-interactivas e auto-
percepção do treinador. Como principais 
resultados ao nível do comportamento dos 
treinadores, temos que a dimensão Instrução foi 
aquela que obteve o maior número de ocorrências, 
variando os valores entre os 44,6% e os 50,2%. Em 
termos de categorias, aquelas que apresentaram as 
percentagens mais elevadas são a Informação (18,3 
% a 21,8%), a Correcção (13,1% a 18,9%), a Pressão 
(15,8% a 21,0%) e a Observação (21,7% a 24,9%). 

No que diz respeito às decisões pré-
interactivas, mais concretamente no aspecto 
formativo, o autor refere que os treinadores dos 
três escalões manifestaram, de forma muito 
significativa, a sua preferência por aspectos 
relacionados com a aprendizagem. Os treinadores 
inquiridos deram pouca importância a aspectos 
relacionados com a personalidade e com a 
melhoria das capacidades dos atletas. Apenas os 
treinadores de juniores revelaram a melhoria das 
capacidades psicomotoras como sendo uma das 
suas principais preocupações. Nos aspectos 
relacionados com os pensamentos e decisões 
didácticas foram encontradas diferenças entre os 
treinadores de iniciados e os restantes. Também 
foram encontradas tendências diferentes entre os 
três grupos de treinadores, quanto ao diagnóstico 
que realizaram em relação às dificuldades que os 
seus atletas podem encontrar na sessão de treino. 
No entanto, no que diz respeito às funções 
pedagógicas, as estratégias utilizadas pelos 
treinadores entrevistados são semelhantes. 

O autor verificou que os treinadores dos 
diferentes escalões estudados não apresentam 
relação entre os pensamentos verbalizados, quer 
ao nível das decisões pré-interactivas, quer da 
auto-percepção com os comportamentos 
interactivos, significando que, em relação às 
decisões pré-interactivas, o tipo de estratégia 
utilizada pelo treinador para uma determinada 
dimensão, não tem qualquer relação com o tempo 
que este regista nessa mesma dimensão. 
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 No que concerne à auto-percepção do 
treinador não se encontrou qualquer tipo de 
correlação com a opinião que este manifesta sobre 
a sessão de treino e o tempo registado para cada 
categoria estudada. 

 
AS DECISÕES PRÉ- E PÓS-INTERACTIVAS E 
A SUA RELAÇÃO COM O 
COMPORTAMENTO DO TREINADOR 

 
 
1 - MODELO TEÓRICO INRENTE ÀS 
DECISÕES PRÉ- E PÓS-INTERACTIVAS 
 

A função principal do treinador não se 
restringe a orientar os atletas durante os treinos e 
as competições. Buceta (1998) destaca a 
importância do “trabalho intelectual”, fora do 
espaço de treino e de competição, e que engloba 
as tarefas de planificação e organização. Define os 
seguintes conteúdos da planificação: Definição 
inicial dos objectivos, definição dos conteúdos, 
adaptação do plano inicial ao tempo disponível, 
programação do trabalho a realizar e antecipação 
de dificuldades e possíveis alterações. 

Na mesma linha, Castelo (2003) defende 
que o processo de planeamento de uma sessão de 
treino deve englobar quatro fases: Operações de 
preparação e transcrição da sessão de treino, 
operações de selecção e estabelecimento do tema, 
dos objectivos e dos meios de treino, operações de 
organização da sessão de treino e 
operacionalização da acção do treinador na sessão 
de treino. 

Segundo Lima (2000), para que as sessões 
de treino e as competições sejam úteis e tenham 
um efeito duradouro, não podem depender da 
inspiração momentânea do treinador, mas deverão 
ser previamente estruturadas e organizadas. 

As perspectivas destes autores treinadores, 
relativamente à planificação, convergem para o 
conceito de decisões pré-interactivas, pois ambas 
abrangem uma série de decisões que o treinador 
poderá e deverá ter em conta antes do treino ou da 
competição. 

Buceta (1998) lembra que um treino ou 
competição é sujeito a constantes ajustes. Estes 
ajustes deverão ser identificados e levados em 
conta quando o treinador for elaborar as 
planificações futuras. 

Por seu lado, Lima (2000) considera 
indispensável, no processo de planificação, a 
relação, dia a dia, do treino com a competição e a 
competição com o treino, numa perspectiva de 
relação interactiva. 

As reflexões efectuadas após os treinos e as 
competições, assim como as decisões de 
planeamento que definem as ligações entre treinos 
e entre treinos e competições, representam aquilo 
que se denomina de decisões pós-interactivas. 
 
2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

 
Segundo Arroyo & Alvarez (2004), o 

pensamento do treinador é um aspecto 
condicionador do seu desempenho e que influencia 
o processo ensino-aprendizagem. O treinador 
toma decisões interactivas baseado nas suas 
decisões pré-interactivas. Entendemos por 
decisões pré-interactivas, o conjunto de decisões 
tomadas pelo treinador antes do treino ou da 
competição. Por seu lado, as decisões pós-
interactivas são compostas pelo conjunto de 
reflexões que são realizadas após o treino ou 
competição e que poderão influenciar as próximas 
decisões pré-interactivas. 

Para um conhecimento profundo do 
processo de treino há que conjugar a observação 
do comportamento do treinador com a análise das 
sua decisões pré- e pós-interactivas, de forma a 
aferir as suas influências (Jones, Housner & 
Kornspan, 1997) 

Nos últimos anos têm aumentado os 
estudos com o objectivo de investigar o modo 
como o treinador pensa, como decide e como 
selecciona as estratégias a empregar em cada 
situação concreta. 

Este modelo, centrado nas decisões do 
treinador, constitui uma nova fase da abordagem 
da actividade do treinador, colmatando algumas 
das lacunas apontadas ao paradigma  
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comportamental. 
Neste sentido, iremos apresentar alguns 

estudos que abranjam esta problemática. 
            Jones et al. (1997) realizaram uma 
investigação com o objectivo de compararem o 
processo de planeamento e o comportamento 
interactivo entre treinadores de Basquetebol (10 
treinadores com experiência e 10 treinadores sem 
experiência), no treino.  

Cada treinador planeou um treino de 30 
minutos para 4 alunos. Todas as decisões, durante 
o planeamento, foram tomadas em voz alta para 
permitir a sua gravação. 

Os resultados indicam que existe um 
vínculo entre aquilo que os treinadores decidem, 
antes do treino e o seu comportamento durante o 
treino. 

No seu estudo sobre a análise do 
pensamento, da acção e da reacção no feedback 
nos treinadores de Andebol de jovens, Sequeira 
(1998), procurou relacionar as decisões pré-
interactivas e o comportamento interactivo dos 
treinadores em situação de treino. 

Foram seleccionados 2 treinos por equipa. 
Foram observados 8 Treinadores. A amostra, 
portanto, abordou 16 casos. 

O sistema de observação utilizado nesse 
trabalho é derivado do FEED/Ulg. (Piéron & 
Devillers, 1980; Piéron & R. Delmelle, 1983; Piéron 
& V. Delmelle, 1983) em que se analisou 5 
Dimensões do Feedback: Conteúdo, Valor, 
Objectivo, Forma e Direcção. 

Antes da filmagem do segundo treino foi 
efectuada uma entrevista ao Treinador, de forma a 
recolher as variáveis pré-interactivas. 

O autor encontrou uma relação na categoria 
Objectivo do Feedback. 

O autor concluiu que, apesar da 
imprevisibilidade de algumas prestações dos 
atletas, os treinadores demonstraram preocupação 
na preparação para a maior parte das dificuldades 
que os atletas podem apresentar durante a 
execução das tarefas no treino. 

Concluiu-se, surpreendentemente, que o 
treino nem sempre tem o efeito sobre os atletas 
que os treinadores esperavam, assim como 

também previram não existir uma relação entre a 
estrutura do treino e aquela que o treinador 
idealizou para esse mesmo treino. 

Durante a fase pré-interactiva do treino, o 
treinador tenta levantar o maior número de 
hipóteses possível de forma a combater ao 
máximo, a imprevisibilidade inerente ao processo 
ensino-aprendizagem. Assim, a relação entre as 
decisões pré-interactivas e interactivas tem 
também que ser feita a nível de todas as decisões 
pré-interactivas alternativas que o treinador prevê. 
O facto de o treino nem sempre ter o efeito sobre 
os atletas que os treinadores previram o facto de 
não existir uma relação entre a estrutura do treino 
e aquela que o treinador idealizou para esse 
mesmo treino pode, por exemplo, ser incluído nas 
decisões pré-interactivas alternativas. 

Também Santos (1998), no seu estudo 
acerca das diferenças entre treinadores e 
professores de educação física em situação de 
treino em Ténis e em contextos diferenciados, 
desporto escolar e clube, encontrou uma relação 
entre as decisões pré-interactivas e os 
comportamentos interactivos. 

A amostra deste estudo consistiu em 12 
treinadores com formação especializada no treino 
desportivo em Ténis. Foram filmados 30 treinos. 

O sistema de observação utilizado foi o 
S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
Comportamento do Treinador e do Atleta). Foi 
efectuada uma entrevista antes do treino. 
          O autor encontrou diferenças significativas 
entre professores de Educação Física e treinadores. 
Na categoria Objectivos e Prioridades de Acção na 
Formação Desportiva dos Jovens foram 
encontradas diferenças relativamente ao 
desenvolvimento das capacidades motoras e 
psíquicas, sendo estas nitidamente privilegiadas 
pelos professores no Desporto Escolar. 
Relativamente aos comportamentos, as diferenças 
significativas encontram-se nas categorias 
Conversas, Observação e Outros Comportamentos, 
sendo estes os valores mais elevados no treino. Na 
categoria Demonstração, os valores são mais 
elevados no Desporto Escolar. Quando associados, 
os valores referentes à Correcção,  ao   
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Questionamento e à Atenção às Interacções 
Verbais, embora sem diferenças significativas, 
apresentam valores superiores no desporto 
escolar. Estas diferenças, segundo o autor, 
poderão dever-se ao facto de existirem diferentes 
estratégias pedagógicas. 

Quando o autor comparou os professores 
que intervêm nos dois contextos diferentes não 
encontrou diferenças significativas. 
Através dos resultados, o autor concluiu que existe 
uma relação entre as decisões pré-interactivas e os 
comportamentos interactivos, mas só ao nível das 
Decisões e da Dimensão Instrução.  

Por sua vez, Alves (1998) na sua pesquisa 
sobre as expectativas e o comportamento do 
treinador de Andebol na competição de jovens, 
abordou o pensamento do treinador ao nível das 
suas expectativas em relação aos jogos em que 
incidiu a observação. 

Para este estudo foram analisados 27 jogos 
e foram registadas e tratadas 54 entrevistas. A 
amostra era composta por 14 treinadores de 2 
escalões de formação – iniciados e juvenis. Para a 
codificação dos comportamentos foi utilizado uma 
adaptação do S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
Comportamento do Treinador). Para o tratamento 
das entrevistas foi utilizado o método da análise de 
conteúdo para aceder às expectativas dos 
treinadores antes dos jogos. 

O autor concluiu que relativamente às 
expectativas do treinador, em função do escalão 
que orientam, existem diferenças significativas em 
2 dimensões de análise do conteúdo das 
entrevistas e em 7 categorias do sistema de 
observação. Em função do sucesso da equipa na 
prova que disputa não foram encontradas 
diferenças acentuadas. Finalmente, em função da 
sua experiência profissional, só foram encontradas 
diferenças significativas a nível dos 
comportamentos e não das expectativas. 

Pina (1998), no seu estudo de caso sobre a 
análise da instrução do treinador de Voleibol em 
competição, acompanhou a selecção nacional de 
Voleibol, seniores masculinos, em 4 competições 
respeitantes ao apuramento para o campeonato da 
Europa. Foram analisados 42 descontos de tempo e 

15 intervalos de sets. 
O autor encontrou correlações fortes entre 

algumas associações de variáveis do pensamento e 
do comportamento. 
            Brito (1999), no seu trabalho, comparou 
treinadores de Ginástica Artística, com professores 
de Educação Física em Desporto Escolar na mesma 
modalidade. O objectivo consistia em conhecer e 
caracterizar o comportamento pedagógico dos 
treinadores de Ginástica Artística, perceber e 
relacionar os processos decisionais pré-
interactivos que fundamentam o comportamento 
interactivo do treinador, em diferentes contextos e 
momentos de treino. 

A amostra foi composta por 8 treinadores e 
5 professores. Foram observados 26 treinos. Foi 
utilizado o sistema de observação S.O.T.A. (Sistema 
de Observação do Comportamento do Treinador). 
Foram feitas 26 entrevistas guiadas. 

O autor verificou algumas diferenças entre 
o treinador no clube e o professor no Desporto 
Escolar, nomeadamente ao nível de uma maior 
intervenção com os atletas, dos treinadores na 
sessão de treino e também um maior número de 
comportamentos de afectividade negativa, 
caracterizando estes como menos tolerantes ao 
erro. Foram também encontradas algumas 
diferenças no pensamento pré-interactivo entre os 
dois grupos. Finalmente, foram verificadas poucas 
relações entre o pensamento pré-interactivo e a 
intervenção do treinador nas sessões de treino. 

Por sua vez, Costa (2000) tentou saber na 
sua pesquisa, qual a influência dos 
comportamentos dos treinadores sobre a 
pertinência ou o abandono de jovens praticantes 
de Judo em escalões de formação. 
Foram estudados 72 atletas (entre os 12 e os 14 
anos) e 8 treinadores. Para a recolha de dados 
foram filmados 16 treinos durante o período pré-
competitivo e competitivo, e foram aplicados 
questionários (16 a treinadores e 140 a atletas e 
ainda 68 só durante o período competitivo). 

Para a observação das filmagens foi 
utilizado o S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
Comportamento do Treinador e Atleta). O 
questionário utilizado foi um questionário de auto- 
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percepção dos comportamentos do treinador, 
adaptado do questionário de Smoll, Smith, Curtis & 
Hunt (1978). Foi ainda aplicada uma pequena 
entrevista telefónica com o intuito de conhecer a 
causa de desistência dos treinos e saber da 
vontade do atleta em retomar as sessões de treino 
com o mesmo treinador. Finalmente, o autor criou 
um programa de intervenção psicológica para 
treinadores do grupo experimental tendo por base 
uma adaptação do S.O.T.A. ao modelo 
implementado por Smoll & Smith (1998, 1999), 
Coach Effectiveness Training – CET. 

Como conclusão, verificamos que o 
comportamento observado do treinador, bem 
como a percepção que os jovens têm do 
comportamento deste, não é coincidente com a 
percepção que o próprio tem dos seus 
comportamentos. 

Assim, o autor afirma que os treinadores 
são limitados nas avaliações que fazem sobre o seu 
envolvimento na generalidade dos 
comportamentos, contrariamente às percepções 
dos atletas e aos registos do sistema de 
observação, cujas avaliações são mais fidedignas. 

Cloes, Bavier & Piéron (2001) estudaram as 
decisões tácticas do treinador em competição 
através de um modelo em três etapas: decisões 
pré-interactivas, decisões interactivas e decisões 
pós-interactivas. Numa primeira fase pretenderam 
verificar se o treinador era capaz de, no final do 
treino, dizer quais tinham sido as suas decisões 
interactivas. Numa segunda fase quiseram aferir 
quais os factores que influenciavam as decisões 
interactivas. 

Foram entrevistados e observados, durante 
quatro jogos, um treinador de Basquetebol e um de 
Voleibol da segunda divisão nacional, nas 
respectivas modalidades. 

Após cada jogo os treinadores referiram um 
número limitado de decisões tácticas. 
Posteriormente, os treinadores eram confrontados 
com os vídeos dos seus desempenhos para 
complementar a informação anteriormente 
recolhida. 

O treinador de Basquetebol apresentou 82 
decisões enquanto o de Voleibol apresentou 88 

decisões. 
As decisões tácticas mais analisadas foram: 

pedido de “time-out”, substituições e alterações 
tácticas. Por outro lado, a estratégia, fornecer 
informação e “dirigir o jogo” foram as decisões 
mais utilizadas. 

Azevedo (2002), ao cruzar os 
comportamentos dos treinadores de Andebol com 
decisões e pensamentos pré-interactivos e auto-
percepção dos treinadores acerca da sua 
intervenção pedagógica, concluiu que as decisões 
do treinador, relativamente às funções 
pedagógicas, não apresentam qualquer relação 
com os valores encontrados no seu 
comportamento ao longo do treino. O treinador 
parece incidir mais as suas preocupações na 
selecção e nos objectivos dos exercícios, do que 
nas formas de organização, controlo e instrução 
durante os mesmos exercícios. 

No que se refere à relação entre a auto-
percepção do treinador e o seu comportamento 
interactivo na sessão de treino, o autor concluiu 
que a avaliação dos treinadores manifestaram 
sobre a sua intervenção pedagógica e sobre o 
treino, não está relacionada com qualquer tipo de 
padrão de comportamento observado no treinador. 

Sousa & Rodrigues (2004) elaboraram um 
estudo comparativo dos treinadores de Voleibol de 
Praia em Portugal e nos Estados Unidos da 
América, tendo em conta o tipo de orientação do 
treinador (treinador externo, um atleta/treinador, 
dois atletas/treinadores) e o nível de prática das 
equipas. Foram utilizados 14 treinadores de 
seniores masculinos de Voleibol de Praia 
portugueses e 16 treinadores de seniores 
masculinos de Voleibol de Praia norte-americanos. 
Em Portugal foram registados 10 treinos e 
entrevistas aos 14 treinadores antes da 
competição. Nos Estados Unidos da América foram 
registados 12 treinos e entrevistas aos 16 
treinadores antes da competição. 

Para a recolha dos comportamentos foi 
utilizado o S.O.T.A. (Sistema de Observação do 
Comportamento do Treinador). Para o estudo das 
Decisões pré-interactivas foi utilizada uma 
entrevista. 
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Através dos resultados obtidos pela entrevista, os 
autores concluíram que o padrão de pensamento 
dos treinadores portugueses e dos treinadores 
americanos tende a ser estável e dá mostras de 
semelhanças entre ambos os grupos, não existindo 
diferenças significativas ao nível das decisões pré-
interactivas. 
Por outro lado, Santos & Rodrigues (2004) 
estudaram as expectativas e os comportamentos 
de treinadores de Futebol da 2ª Divisão B, na 
prelecção de preparação e na competição. 

A amostra era constituída por 6 treinadores 
de Futebol da 2ª Divisão B, Zona Norte, Centro e 
Sul. A amostra também era constituída por 12 
prelecções de preparação para a competição e 12 
competições. 
Para a recolha dos dados relativos à prelecção foi 
aplicada uma entrevista. Para a observação do 
comportamento foi utilizado o Sistema de Análise 
da Instrução do Treinador (S.A.I.C., Pina & 
Rodrigues, 1994). 

Com este estudo os autores concluíram que 
os treinadores têm a expectativa de transmitir 
muita informação afectiva positiva e praticamente 
nenhuma com um objectivo de afectividade 
negativa. Quanto à direccionalidade da instrução, 
os treinadores esperam fazê-lo maioritariamente 
para a equipa. Por fim, apresentam uma 
expectativa em transmitir informação com um 
conteúdo psicológico e táctico. 

O perfil de instrução caracteriza-se por ser 
predominantemente prescritivo, dirigido para a 
equipa e com um conteúdo essencialmente táctico 
e psicológico, com maior preponderância para o 
primeiro. 
           Na instrução de conteúdo táctico, 
predominam as informações relativas aos métodos 
de jogo, esquemas tácticos e eficácia. As 
informações que visam pressionar abrangem quase 
a totalidade do conteúdo psicológico. 

A prelecção de preparação para a 
competição ocorre com uma antecedência média 
face à competição de, aproximadamente, 100 
minutos, tendo uma duração média de 13 minutos 
e 32 segundos, contendo em média 95 unidades 
de informação, correspondendo a uma taxa de 7          

unidades de informação por minuto. 
Os treinadores têm a expectativa de 

transmitir muita informação afectiva positiva e, 
praticamente, nenhuma com um objectivo de 
afectividade negativa. Quanto à direccionalidade da 
instrução, os treinadores esperam fazê-lo 
preferencialmente para o atleta. Apresentam uma 
expectativa em transmitir informação com um 
conteúdo claramente psicológico e táctico. Por 
último, apresenta-se uma expectativa de 
comunicar maioritariamente de forma auditiva. 

O perfil de instrução dos treinadores antes 
do jogo é caracterizado por uma informação 
marcadamente prescritiva. A maior parte da 
informação é dirigida para a equipa.  

Conclui-se que a instrução realizada 
durante o jogo é caracterizada por ser 
maioritariamente prescritiva, dirigida para o atleta 
e com uma forma auditiva. Ao nível do conteúdo, a 
informação apresenta-se eminentemente táctica e 
psicológica. 

No intervalo do jogo, o perfil de instrução 
apresenta-se maioritariamente prescritivo, no 
entanto, neste momento da competição, a 
informação descritiva surge com maior frequência. 
Este é um momento em que a instrução é dirigida 
preferencialmente para a equipa, existindo também 
alguma informação individualizada, principalmente 
nos momentos finais do intervalo. Ao nível do 
conteúdo, no intervalo do jogo utiliza-se uma 
informação táctica e psicológica, com maior 
predomínio para a primeira. Novamente, os 
treinadores aproveitam o momento para pressionar 
os seus jogadores. 

Por último, verifica-se que os treinadores 
na competição variam a quantidade de informação 
transmitida, ou seja, antes do jogo apresentam 
pouca instrução (média de 14,8 unidades de 
informação), enquanto durante o jogo e no 
intervalo fornecem instrução com maior 
frequência, atingindo taxas médias de 
aproximadamente 5 unidades de informação por 
minuto.  

Recentemente, Sequeira, Hanke & Rodrigues 
(2006) caracterizaram as decisões pré- e pós-
interactivas e o comportamento do Treinador de 
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Andebol em treino e em competição e sua 
consequente relação. 

No que concerne aos treinos, procuraram 
aferir as decisões do treinador antes e após o 
treino bem como apreciar e analisar o seu 
comportamento durante o mesmo. Relativamente à 
competição as preocupações foram idênticas. 
Pretenderam analisar as decisões que o treinador 
toma antes da competição, observar o seu 
comportamento durante a mesma e recolher as 
decisões que adopta após a competição. 

Para além da investigação isolada, dos 
treinos e dos jogos, também aferiram relações 
entre os mesmos. Para isso, acompanharam 
agrupamentos de dois treinos e um jogo: o treino 
antes da competição, a competição e o treino após 
a competição. Para averiguarem a homogeneidade 
das decisões e comportamentos dos treinadores, 
acompanharam três momentos de cada treinador, 
consistindo cada momento no agrupamento do 
treino antes do jogo, com o jogo propriamente dito 
e com o treino após o jogo. Observaram e 
Entrevistaram 6 treinadores de equipas seniores 
masculinas da Divisão de Elite de Andebol nas 
épocas 2000/1 e 2001/2. A amostra ficou assim 
reduzida a 18 jogos, 33 treinos e 102 entrevistas. 

Para esta investigação os autores aplicarão 
dois instrumentos de recolha de dados: o Sistema 
de Observação do Comportamento do Treinador 
(SOTA), como forma de avaliar as variáveis 
comportamentais, e as entrevistas, para analisar as 
decisões pré- e pós-interactivas, avaliando assim 
as variáveis cognitivas. 

Ao nível das ligações entre as decisões pré-
interactivas, o comportamento interactivo e as 
decisões pós-interactivas os autores concluiram 
que todos os treinadores apresentaram diferenças 
na relação entre as decisões pré-interactivas, o 
comportamento interactivo e as decisões pós-
interactivas nos treinos e na competição. No 
entanto, isso não se verificou em todas as 
categorias estudadas. 

Em termos comportamentais, nos treinos 
antes dos jogos encontraram diferenças 
significativas em apenas seis das dezoito 
categorias observadas enquanto durante a  

competição as diferenças significativas já se 
situavam nas dez categorias. Por outro lado, nos 
treinos após a competição foi onde verificaram 
maior estabilidade comportamental entre os 
treinadores pois só em uma categoria do S.O.T.A. é 
que encontraram diferenças significativas. 

Quando compararam o treino antes da 
competição e a competição e o treino após a 
competição e a competição encontraram diferenças 
de comportamento em nove categorias. Já entre o 
treino antes da competição e o treino após a 
competição, apenas apuraram diferenças 
comportamentais em duas categorias. 
 

  SÍNTESE 

Todos estes estudos, nesta área de 
investigação pedagógica sobre o treino desportivo, 
podem ser categorizados e organizados segundo 
as seguintes fases: 

 As decisões pré-interactivas do treinador 
(todo o processo de planeamento) 

 As decisões interactivas do treinador (o seu 
comportamento) 

 As decisões pós-interactivas (a reflexão e 
preparação do desempenho seguinte) 

Alguns dos estudos apresentados abrangem 
mais do que uma fase da sessão de treino e/ou de 
competição. Destacamos o grau de variabilidade, 
quer ao nível dos instrumentos de recolha, quer ao 
nível do contexto escolhido, não deixando, no 
entanto de terem uma linha condutora semelhante, 
que é a procura de inferências sobre o 
comportamento global do treinador no 
desempenho das suas funções. 
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   CONCLUSÕES 

 
A investigação do Comportamento do 

Treinador em Treino e em Competição, como 
referimos logo no início, tem um grau de 
complexidade bastante elevado pois as 
características das diversas modalidades e de 
todos os seus intervenientes são muito 
diversificadas pelo que a generalização de 
conclusões nesta temática é frágil. 

No entanto, é possível inferir algumas 
ligações entres os diversos estudos apresentados o 
que permite construir um possível padrão 
comportamental do Treinador (incluindo as 
decisões pré- e pós-interactivas). 

Assim, temos que os treinadores 
apresentam diferenças na relação entre as decisões 
pré-interactivas, o comportamento interactivo e as 
decisões pós-interactivas nos treinos e na 
competição. 

O comportamento do treinador, no treino e 
na competição, é planificado e objecto de reflexão, 
mas apresenta alguma incoerência na ligação entre 
decisões pré-interactivas, comportamento e 
decisões pós-interactivas. 

A competição é um momento vivido com 
grande intensidade por parte do treinador, pois 
exige elevados níveis de concentração e rápidas 
tomadas de decisão. 

O comportamento durante a competição 
parece estar sempre associado ao desenrolar do 
resultado e à prestação individual e/ou colectiva 
dos atletas. 

O comportamento do treinador durante o 
jogo é muito instável e imprevisível, o que torna 
difícil a procura de um padrão comportamental a 
qualquer nível de competição, seja na formação, 
seja no rendimento desportivo. 

Os treinos após a competição têm como 
objectivo, na maior parte das vezes, a recuperação 
física e psicológica dos atletas. Na alta competição, 
este costuma ser o treino mais rotineiro e 
constante durante o planeamento competitivo, pelo 
que o Treinador costuma adoptar um 
comportamento estável. 

Apesar dos objectivos dos treinos antes da 
competição e dos treinos após a competição serem 
bastante diferentes isso não impede que os 
treinadores tenham um comportamento 
semelhante. As pesquisas parecem indicar que 
durante os treinos semanais, os treinadores 
apresentam uma estabilidade comportamental 
maior. 

A tendência da investigação destas 
temáticas continuará a ser a procura de perfis 
comportamentais que sirvam de referência. 
Cremos, no entanto que esta caminhada será 
bastante longa e, em muitas situações, 
inconclusiva pois as variáveis em causa são 
imensas e, muitas vezes, de difícil definição. 

No entanto, com a rapidez do 
desenvolvimento das tecnologias que assistimos 
actualmente permitem-nos criar a expectativa de 
que com outro tipo de condições de apoio à 
investigação na área da Pedagogia do Desporto (e 
outras transversais/complementares) ser possível 
aprofundar a pesquisa nesta temática (e em outras) 
e assim ter acesso a outro tipo de dados que nos 
permitam novas e complementares análises sobre 
o comportamento do treinador no treino e na 
competição. 
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