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Resumo: 

 
Abstract: 
 

    O presente trabalho teve como objectivo estudar 
o Fair-Play do Treinador mediante a metodologia 
Observacional e a construção de um sistema de 
categorias denominado (SOCOFAPE). Este sistema 
de observação tem como finalidade avaliar se a 
conduta do treinador, em contexto competitivo, é 
ou não promotora de Fair-Play. Concluiu-se que o 
treinador em questão, manifesta muitos 
comportamentos despromotores do Fair-Play, e ao 
invés, evidencia uma taxa muito reduzida de 
comportamentos promotores de Fair-Play. 

 This study aimed to study the Fair Play-Coach with 
the observational methodology and the 
construction of a system of categories called 
(SOCOFAPE). This observation system is designed 
to assess whether the conduct of the coach in 
competitive context, is to promote fair play. It was 
concluded that the coach in question, many of the 
episods expresses a non Fair-Play behaviors, and 
instead, shows a very low rate of behavior 
promoters of Fair-Play    
 
 
 
 
Key-words: Fair-Play, Soccer, coach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Fair-Play, Iniciação Desportiva, 
Futebol, Treinador 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Estudo do Fair-Play do Treinador 

 Um estudo observacional no Futebol de Formação 
 

 

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  

Novembro  2008  
Vo lume 1,  Número  1  

mailto:prof_valterpinheiro@hotmail.com�
mailto:ocamerino@inefc.es�


Estudo do Fair-Play do Treinador 
 Um estudo Observacional no Futebol de iniciação 

* 
 

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

25  

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
O estudo do comportamento do treinador em 
competição tem sido largamente difundido, 
sobretudo desde o início da década de 90, como 
nos demonstram os diversos estudos realizados a 
esse nível. Com objectivos diferentes e utilizando 
diferentes formas de observar, muitos estudos vêm 
sendo realizados nesta área, analisando o 
comportamento do treinador em contexto de 
treino ou em competição. Alguns exemplos disso 
são os estudos realizados em Portugal por Alves 
(1998), Sequeira (1998), e Santos (1998), bem 
como no estrangeiro Tharp & Gallimore (1976), 
Langsdorf (1979), entre outros. 
Todavia, revela-se um défice de estudos sobre o 
comportamento do treinador de jovens em 
competição, quando comparado com os realizados 
em equipas de adultos. 
Outro dos aspectos que importa salientar é que do 
comportamento do treinador ressaltam diversas 
variáveis a estudar. A nível do Fair-Play, os estudos 
revelam que pouco se tem produzido neste 
capítulo, sendo que os trabalhos efectuados se 
preocupam em compreender se os atletas 
evidenciam ou não comportamentos de Fair-Play, 
mas escasseiam os estudos que demonstrem se o 
treinador se assume ou não como um verdadeiro 
promotor desse espírito. 
Assim, com este trabalho, procuraremos de forma 
despretensiosa analisar o comportamento do 
treinador partindo do conceito de Fair-Play. 
 
METODOLOGIA DE ANÁLISE: OBSERVAÇÃO 
 
A metodologia Observacional constitui-se como 
uma das opções de estudo científico do  
 
 
 
 
 
 

 
comportamento humano, reunindo características 
especiais no seu perfil básico . 
( Anguera, Blanco, Losada & Mendo, 2000). 
O nosso trabalho obedece a estas características, 
pois analisámos o comportamento do treinador 
sem influenciá-lo (espontaneidade do 
comportamento), estudámo-lo em contexto de 
competição (contextos naturais), está centrado na 
análise de um indivíduo (ideográfico) e para o 
estudo do comportamento do treinador 
elaborámos um sistema de categorias (instrumento 
ah- doc). 
 
 
ELABORAÇÃO do SISTEMA de OBSERVAÇÃO 
 
Um Sistema de categorias trata-se de uma 
construção elaborada por um observador com o 
intuito de dispor de una espécie de receptáculos ou 
moldes, elaborados a partir de um componente 
empírico (realidade) e de um marco teórico 
(Anguera, Blanco, Losada & Mendo, 2000). A 
realidade desportiva apresenta uma diversidade de 
situações e comportamentos, obrigando desta 
forma a prescindir de instrumentos 
estandardizados, utilizando o tempo na preparação 
de instrumentos ad-hoc, contextualizados às 
diferentes situações de estudo. Assim, uma análise 
profunda acerca da investigação levada a cabo no 
âmbito do Fair- Play, evidenciou-nos que neste 
campo, não existe uma ferramenta de observação 
capaz de analisar o comportamento do treinador. 
Para a realização do estudo construiu-se um 
Sistema de Categorias, com o objectivo de estudar 
o comportamento do treinador no que diz respeito 
a promoção do Fair-Play. Para a construção deste 
sistema foram seguidos os passos propostos por 
Anguera (1990). Assim, foram efectuados registos  
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não sistematizados - descrição simples e em estilo 
narrativo de todas as condutas observáveis e 
recolha dos comportamentos em análise implícitos 
ao objecto de observação. Posteriormente, 
realizámos registos semisistematizados onde 
foram anotados numa tabela de 4 colunas o tempo, 
os comportamentos antecedentes, o 
comportamento a ser registado e o comportamento 
posterior ao observado. Depois efectuámos a 
sistematização de categorias onde foram definidos 
os núcleos categoriais de comportamentos 
observados e o seu grau de abertura. 
 
AMOSTRA 
 
Observámos um treinador de futebol do escalão de 
Iniciados (estudo ideográfico), não licenciado em 
Educação Física e possuidor do Curso de 
Treinadores de Nível 1. Foram filmados três jogos, 
correspondentes a 10% do total dos jogos do 
campeonato, como sugerido pela Metodologia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observacional. 
O número da amostra está relacionado com o facto 
de a Metodologia Observacional sugerir o uso de 
amostras pequenas 
 
INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 
 
Foi utilizado o Sistema de Observação do 
comportamento de Fair-Play do treinador 
(SOCOFAPE) (ver figura 1). Este instrumento foi 
validado por Pinheiro, Camerino e Sequeira, Costa 
e Cipriano (2008). 
Este sistema de categorias tem como objectivo 
compreender se o treinador em competição, se 
assume como um promotor dos ideais do Fair- 
Play. 
Inspirou-se nos registos de observação feitos por 
Boixadós, Torregrosa, mimbrero & Cruz (1995) 
sobre comportamentos no âmbito do Fair- Play em 
jogos de futebol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1 Instrumento de Recolha de Dados 
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RESULTADOS 

Os dados obtidos através da análise dos jogos 
mostram-se na figura 2. 
 
 
 
      
  

 

Fig 2: Comportamentos promotores de FP\ 
Comportamentos não promotores de FP 

 
A análise do gráfico permite-nos perceber 

que da referida totalidade dos comportamentos 
relacionados com o Fair- Play, 90,4% são 
comportamentos despromotores de Fair- Play e 
somente 9,6% desses comportamentos são 
promotores de Fair- Play.  

Esta situação indicia um comportamento 
muito negativo por parte do treinador, visto 
este assumir-se como um mau modelo a seguir 
pelos seus atletas, no que concerne ao respeito 
pelos ideais do Fair- Play. 

A figura 2 faz uma análise dos principais 
comportamentos despromotores de Fair- Play 
evidenciados, em competição, pelo treinador. A 
análise deste gráfico permite-nos verificar uma 
grande incidência das Categorias: 
- “Não Respeitar Jogadores da sua 
Equipa”(NRJE);  
- “Permissão do uso de palavrões” (PUP); 
- “ Dizer Palavrões” (DP); 
- “ Incentivar a perda de tempo” (IPT); 

- “ Não respeitar as decisões do árbitro” (NADA). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fig 3: Comportamentos não promotores de Fair 

Play 
 

A categoria NRJE (34%), mostra que o 
desrespeito do treinador para com os seus 
atletas é um comportamento frequente. 

A categoria PUP (31,9%) evidencia que o 
treinador tem um comportamento de 
passividade, quando os seus atletas usam 
vocabulário inapropriado (palavrões). 

A categoria DP (14,9%) diz respeito ao uso 
de vocabulário inapropriado por parte do 
treinador. Desta forma, constata-se que o 
treinador recorre com frequência ao uso de 
palavrões nas mais diversas situações. 

No que concerne a categoria IPT, (8,5%), 
esta coloca em destaque que o treinador 
incentiva, algumas vezes, os seus atletas a 
perderem tempo de jogo, através da marcação 
de lançamentos de linha lateral ou na marcação 
de pontapés de baliza. 
A categoria NADA (5,3%), revela que nem 
sempre o treinador concorda com as decisões 
do árbitro, manifestando esse desagrado de 
forma verbal e não verbal. 
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Fig 4: Comportamentos promotores de Fair Play 
 
O gráfico 3 coloca em evidência os 
comportamentos promotores de Fair- Play 
manifestados em competição pelo treinador. 
Dentre eles destacam-se os seguintes: 
- “Treinador cumprimenta o árbitro” (ECA); 20% 
- “ Não permite discussões entre colegas de 
equipa” (NPDCE); 60% 
- “Incentiva a pedir desculpas” (IPD). 20% 
 Importa referir que o cumprimentar o árbitro no 
final da partida se assume como uma atitude de 
respeito para com o Juiz da partida, 
comportamento altamente louvável e capaz de 
induzir os atletas a fazerem o mesmo. Apesar do 
treinador cumprimentar o árbitro, a análise do 
gráfico evidencia-nos que o mesmo não incentiva 
os seus atletas a fazerem-no, pois a categoria 
(IJCA) aparece com uma percentagem de 0%. 
Em relação ao comportamento “ Não permite 
discussões entre colegas de equipa” (NPDCE), este 
aparece como o mais cotado de entre todos os 
comportamentos.  
No que concerne à categoria (IPD) 20%, verifica-se 
que o treinador incentiva algumas vezes os seus 
atletas a pedirem desculpa ao adversário quando 
cometem falta sobre este. Este comportamento 
revela por parte do treinador um preocupação no 
respeito pelo adversário.  
 
 

 

 

CONCLUSÕES 

O estudo que realizámos, demonstra a reduzida 
incidência das condutas promotoras de Fair Play, 
nomeadamente aquelas que se referem a: Respeito 
pelos adversários, pelo árbitro e pelos próprios 
atletas. 
Isto significa que os treinadores não estão 
interessados, nem motivados em desenvolver 
competências e habilidades nos seus jogadores 
que favoreçam a adopção de condutas condizentes 
com o Fair-Play.  
Assim, fica patente que o desporto de iniciação 
segue os parâmetros do desporto de Alta 
Competição, sendo que neste trabalho definimos 
quais são algumas das condutas interactivas pouco 
favorecedoras de Fair Play. 
Desta forma, o futuro de uma boa iniciação 
desportiva deverá passar pelo desenvolvimento de 
comportamentos de respeito pelos diversos 
intervenientes no desporto, assumindo que o 
Desporto Infanto-Juvenil, se deverá assumir como 
uma “Escola de Virtudes”. 
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