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Introdução

Um passo em frente na
formação de treinadores
A Versão 1.1 do Quadro de Referência Internacional para a Formação de Treinadores

(ISCF ou Quadro) gerou muito interesse e recolheu uma quantidade entusiasmante
de apoio após a sua estreia como documento de consulta nos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de Verão de 2012, em Londres. Esse documento forneceu às federações
desportivas, organizações de treinadores, federações internacionais e instituições
de ensino educativas considerações-chave para apoiar a elaboração, comparação
e aperfeiçoamento dos respetivos programas de formação e desenvolvimento de
treinadores.
Durante o último ano, o ICCE e a ASOIF intensificaram o processo de investigação
e consulta. Neste esforço, beneficiámos de uma diversidade de feedback e descobertas
originários de todo o mundo. As análises da Versão 1.1 foram sobretudo positivas,
reforçando o potencial valor de um recurso destes. Críticas construtivas revelaram
a necessidade de tornar a linguagem mais acessível, de dar prioridade a conceitos-chave
e de fornecer exemplos práticos de aplicação. Outros expressaram a preocupação de
que o Quadro pudesse ser vinculativo, tendo interpretado o documento como um
conjunto de diretrizes.
A Versão 1.2 dá resposta a esse feedback com linguagem menos formal, um
novo glossário, maior ênfase em tópicos de grande pertinência e destaques de boas
práticas e investigação valiosa que serão úteis para uma diversidade de participantes.
Além disso, salientámos ao longo do documento que várias abordagens eficazes
necessitam de ser personalizadas de acordo com as circunstâncias específicas do
desporto e do país.
A Versão 1.2 do ISCF é, desta forma, um documento de referência fidedigno
e flexível que facilita o desenvolvimento, reconhecimento e certificação de treinadores.
Esperamos que seja um guia útil que possa ser parcial ou totalmente aplicável
de acordo com o seu próprio contexto e que permita aplicar e reportar as suas
descobertas. Apesar de, na nossa opinião, este documento ser uma grande passo em
frente, iremos continuar a investigar e avaliar cada elemento do Quadro de Referência
e considerar todas as sugestões, uma vez que iremos procurar aperfeiçoar o mesmo
nos próximos anos.
John Bales
Presidente do ICCE

Andrew Ryan
Diretor da ASOIF

Peter Mackreth
Dean of Carnegie Faculty
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1
A formação de
treinadores na atualidade
Os

treinadores desempenham um papel central na promoção da participação
no desporto e na melhoria do desempenho de atletas e equipas. De acordo com
códigos desportivos nacional e internacionalmente reconhecidos, os treinadores
orientam crianças, jogadores e atletas. Em quase 200 países, milhões de treinadores
voluntários e remunerados, a tempo inteiro ou parcial, disponibilizam oportunidades
desportivas a milhões de praticantes.1

Expectativas cada vez mais elevadas

AP Photo/Keith Srakocic

Para além do seu papel central, os treinadores contribuem para o desenvolvimento dos
atletas como pessoas, de equipas como unidades coesas e de comunidades com um
interesse partilhado. O trabalho do treinador também pode contribuir para objetivos
sociais fomentando a atividade física e a saúde, unindo cidadãos numa entidade comum
e gerando atividade económica através da criação de emprego, formação, compra de
equipamento, utilização de instalações e participação em eventos.
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Ser treinador vive a sua era mais dinâmica da história. Os treinadores trabalham com
populações cada vez mais diversas e enfrentam exigências maiores dos seus atletas,
dos pais dos atletas, de administradores e fãs. É pedido aos treinadores que ocupem
uma diversidade de funções que podem incluir ser educador, orientador, psicólogo do
desporto e gestor de negócios. Em níveis mais elevados de competição é pedido aos
treinadores que enfatizem a interação positiva e o desenvolvimento global de atletas
ao invés de apenas um recorde de vitórias e derrotas.2 A era digital vivida permite uma
maior acessibilidade e visibilidade da informação a uma comunidade maior. Todos
estes fatores tornam ser treinador mais entusiasmante e desafiante do que nunca.
Os treinadores, consequentemente, representam um vasto recurso positivo para
ativar e mobilizar crianças e atletas para uma variedade de desportos. Muito deste
esforço é alimentado através de um esforço voluntário e da economia do mercado.
Governos, federações e outras organizações investem em treinadores em vários graus
e este documento irá melhorar ainda mais a natureza e o foco desse investimento.

Uma orientação centrada no atleta
Os treinadores têm a responsabilidade de melhorar e alargar as suas capacidades
incessantemente com vista a satisfazer as necessidades dos atletas que treinam.
As organizações que os empregam devem garantir que facultam aos treinadores
uma base de formação, orientação filosófica e recursos suficientes que lhes permitam
realizar o que lhes é pedido.
Os treinadores que usufruem deste tipo de apoio irão ter mais ferramentas para
adotar uma orientação centrada no atleta. Para apoiar o seu enorme contributo
na esfera desportiva, os treinadores devem melhorar os seus conhecimentos
e eficácia para atingir os resultados definidos com os seus atletas.3
Um treino centrado no atleta sugere, consequentemente, um compromisso de
aprendizagem contínua dos próprios treinadores. Destaca também a necessidade
das federações e organizações de treinadores de definir claramente as fases
e competências associadas ao desenvolvimento a longo prazo dos treinadores.4

Os treinadores desempenham um papel central no desenvolvimento
de crianças e atletas a todos os níveis.

Uma rede de desenvolvimento mais consolidada
Organismos governamentais e organizações desportivas investiram em programas
para melhorar a qualidade do treino e aumentar o número de treinadores que cumpre
as necessidades atuais e futuras. O Comité Olímpico Internacional (IOC) reconheceu
a relevância do treino através dos seus programas de Solidariedade Olímpica e da
recente criação da Comissão de Atletas Olímpicos.
As federações nacionais e internacionais desempenham um papel central no
desenvolvimento dos treinadores através de regulamentos específicos de cada
desporto e de redes de formação. Contudo, a implementação e financiamento
do desenvolvimento de treinadores pode ser desafiante. Felizmente, em muitos
7
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casos, uma rede mais extensa de instituições educativas, autoridades públicas,
empresas, organizações e indivíduos também disponibilizam recursos inestimáveis
e atuam como parceiros-chave neste esforço crítico. A Figura 1.1 descreve a rede
de organizações envolvidas no desenvolvimento de treinadores, um puzzle que irá
variar de acordo com as estruturas desportivas de cada país.

Apoiantes internacionais

Fundadores
Entidades
patronais
Fornecedores
Promotores
Treinadores

Atletas

Federações internacionais (FI)/
Comité Olímpico Internacional (IOC)/
Olympic Solidarity/
International Council for
Coaching Excellence (ICCE)/
World Anti-Doping Agency (WADA)
Federações nacionais (FN)/FI/
organizações governamentais
Atletas/pais de atletas/instituições
educativas/clubes/FI/FN/
organizações desportivas
profissionais
FI/FN/associações
de treinadores/instituições
educativas e agências/editores/
fornecedores de recursos
FI/FN (treinadores e formadores)/
instituições educativas e agências
(professores e conferencistas)

FIGURA 1.1 Rede de organizações envolvidas no desenvolvimento de treinadores.
E6211/ICCE/Fig.1.1/475960/JenG/R7
A investigação realizada no Reino Unido revelou que 1,1 milhões de treinadores treinam mais de
10 milhões de desportistas anualmente (North, J. 2009). The UK coaching workforce. Leeds: Sports
Coach UK. Somente o futebol tem mais de 265 milhões de jogadores em todo o mundo (FIFA 2013)
(www.fifa.com/worldfootball/bigcount/index.html transferido em 3 de julho de 2013).

1

Este tema foi analisado na publicação recente: European Commission Sport Unit (2012). EU guidelines
on dual careers of athletes. Brussels: European Commission.

2

A eficácia e conhecimentos de treinadores foram definidos por Côté, J., and Gilbert, W. (2009).
An integrative definition of coaching effectiveness and expertise. International Journal of Sports
Science and Coaching, 4(3): 307–323. Estes temas são analisados mais detalhadamente no capítulo 6.

3

Consultar South African Sports Confederation and Olympic Committee. (2012). The South African
model for long-term coach development. Johannesburg: Author.
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2
Princípios básicos do
Quadro de Referência
para os treinadores
O

© Fundação do Desporto

bem-estar dos atletas é a preocupação principal dos treinadores aquando
da elaboração, implementação e avaliação de sessões de treino e competições
adequadas. Apesar de existirem muitas semelhanças em toda a comunidade global
de treinadores também existem muitas características únicas em cada desporto e
país. As federações de desporto nacionais e internacionais definem e regulam os
códigos de treino mais universais. As organizações nacionais e locais implementam
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programas e orientações de treino mais adaptados e direcionados para objetivos
e temas específicos.
O desporto é beneficiado quando os princípios e políticas de federações
internacionais e nacionais se conjugam com os programas nacionais e as necessidades
e experiências de treinadores e atletas das comunidades locais. Por exemplo, nos
respetivos desenvolvimentos do Quadro para Treinadores da África do Sul e do
Quadro para Treinadores do Reino Unido, tem-se verificado um maior alinhamento
entre programas nacionais de formação de treinadores e aqueles de federações
internacionais.1 Isto resultou em experiências mais positivas para os treinadores, maior
mobilidade e, em alguns casos, melhor financiamento ao nível nacional. Verificou-se
igualmente que programas com financiamento internacional, como os disponibilizados
pela Olympic Solidarity, procuram cada vez mais a sustentabilidade de programas de
formação de treinadores em linha com as necessidades nacionais e locais.
A crescente valorização do treinador e dos desafios que acompanham esta função
salientou a necessidade de uma linguagem mais comum e de um conjunto de critérios
para sustentar o desenvolvimento e qualificação de treinadores. Com base nos
progressos nas tecnologias de comunicação e na facilidade de deslocação, muitos
dos obstáculos que outrora bloqueavam o fluxo do conhecimento, informações
e investigação sobre a formação de treinadores foram resolvidos a vários níveis em
vários desportos e países. Desta forma, existe a oportunidade de criar um diálogo
vibrante e global com uma linguagem profissional entre organizações interessadas
no desenvolvimento de treinadores de uma forma mais sistemática e sustentada. O
Quadro de Referência Internacional para a Formação de Treinadores (ISCF ou Quadro)
fornece princípios, conceitos e ferramentas comuns que podem ser aplicados às
necessidades de vários desportos e países. O reconhecimento de qualificações de
treinadores, nacional e internacionalmente, bem como a mobilidade dos mesmos
serão melhorados.
O ISCF pode ajudar no desenvolvimento, reconhecimento e certificação
de treinadores. O papel principal das federações nacionais e internacionais na
definição e orientação no desenvolvimento de treinadores de um desporto específico
é reconhecido, bem como os diferentes sistemas nacionais autónomos de formação
e certificação de treinadores.
O Quadro de Referência Internacional para a Formação de Treinadores é
um ponto de referência internacionalmente reconhecido relativamente ao
desenvolvimento dos treinadores. Responde às necessidades dos diferentes
desportos, países, organizações e instituições e fornece comparações para
o reconhecimento e certificação de treinadores.
Ao estabelecer os termos e metodologias chave para aplicação, o ISCF fornece
uma ferramenta de comparação para ajudar cada desporto e cada país na redefinição
de programas existentes e no planeamento de novos programas. Irá também
preparar o caminho para maior sinergia entre organizações nacionais e internacionais
no apoio da formação e desenvolvimento de treinadores.
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Aplicações práticas e flexíveis
Uma característica central do ISCF é o reconhecimento de que o treino de praticantes
ocorre em função de diversos códigos desportivos, cada com regras, estruturas
e tradições únicas. As circunstâncias irão variar dependendo da fase de desenvolvimento
dos sistemas em vários desportos e países. Em todo o caso, é necessário comunicar
as necessidades mais importantes, como ilustrado na figura 2.1.
Através deste processo, as funções complementares das federações internacionais
e nacionais e de organizações governamentais irão estar mais claramente definidas,
melhorando o alcance de formação e programas eficazes de desenvolvimento
de treinadores em todos os desportos e países. O reconhecimento de qualificações
de treinadores e da mobilidade de treinadores também serão melhorados.

O Quadro para a formação fornece
Capacidades do treinador
definidas por função
e nível de treinador

Normas, princípios
e valores mínimos

Para utilizar como pontos de referência aos
níveis internacional e nacional para
Reconhecer programas
existentes aos níveis
internacional,
nacional e local

Desenvolver novos
programas em linha com
as necessidades locais

E para iniciar um ciclo de feedback
contínuo descendente e ascendente
ISCF
Federações
internacionais

Organizações nacionais
líderes de treinadores

Organizações
nacionais, regionais e
locais

FIGURA 2.1 Aplicação
do Quadro de Referência
Internacional para
a Formação de Treinadores.

Para influenciar a oferta local de formação
e desenvolvimento de treinadores
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Relevância global
O desenvolvimento de treinadores a todos os níveis é orientado por princípios,
conceitos e ferramentas:
• Terminologia. São fornecidos termos-chave e significados, melhorando
a possibilidade de colaboração em benefício de treinadores e da sua atividade.
Uma linguagem comum, embora reconhecendo diferenças linguísticas
e culturais, também aumenta as possibilidades de elaboração do programa,
do reconhecimento das qualificações de treinadores e da mobilidade
destes. A terminologia baseia-se em investigação recente especializada em
conhecimentos de treinadores (como Côté and Gilbert, 2009;2 Côté et al.,
20073) e em publicações recentes aos níveis nacional e internacional.4
• Definição de função. O Quadro define as funções assumidas por treinadores
de acordo com níveis de competência e responsabilidade e as populações
com quem trabalham (domínios do treino) no que respeita ao desporto de
lazer e desporto de competição. A definição de função também diz respeito
ao estatuto de treinadores remunerados, quer a tempo inteiro quer a tempo
parcial, e voluntários. Os códigos de conduta relativos ao cumprimento dessas
responsabilidades também estão abrangidos.
• Competência e normas profissionais. O ISCF ajuda na correspondência de
competências de treinadores com funções dos mesmos, na definição de normas
mínimas para formação, certificação e avaliação de treinadores e melhorando
a eficácia do treinador em vários contextos. As federações internacionais
começaram a aplicar esses processos de correspondência, incluindo
o International Rugby Board, a International Tennis Federation, a International
Sailing Federation, a Badminton World Federation, a International Table Tennis
Federation e a International Association of Athletic Federations.5 Os sistemas
de formação de treinadores nacionais também começaram a utilizar o Quadro.
Por exemplo, o Modelo Sul-Africano para Desenvolvimento de Treinadores
a Longo Prazo foi elaborado utilizando a Versão 1.1 como ponto de referência
principal.
South African Sports Confederation and Olympic Committee. (2011). The South African Coaching
Framework. Johannesburg: Author. Sports Coach UK. (2008). The UK coaching workforce. Leeds:
Coachwise.
2
Côté, J., & Gilbert, W. (2009). An integrative definition of coaching effectiveness and expertise.
International Journal of Sports Science and Coaching, 4(3): 307–323.
3
Côté, J., Young, B, North, J., & Duffy, P. (2007). Towards a definition of excellence in sport coaching.
International Journal of Coaching Science, 1(1), 3-16.
4
European Coaching Council. (2007). Review of the EU 5-level structure for the recognition of
coaching qualifications. Koln: European Network of Sport Science, Education and Employment.
Adicionalmente, as várias publicações sobre desenvolvimento e formação de treinadores da
Badminton World Federation, da Coaching Association of Canada, da Federation Equestre
Internationale, da International Association of Athletic Federations, da International Table Tennis
Federation, da International Tennis Federation, do International Rugby Board e outros serviram
de base ao processo de investigação e desenvolvimento, bem como as publicações descritas nas
notas de rodapé 1 a 3.
5
No caso da IAAF, é apresentado um processo de definição formal em Duffy, P., Petrovic, L., &
Crespo, M. (2010). The European framework for the recognition of coaching competence and
qualifications: Implications for the sport of athletics in Europe: A report to European Athletics.
New Studies in Athletics, 26(1), 27-41.
1
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Contextualização da
função de treinador

Cortesia de Badmintonphoto

Ser treinador é uma atividade interativa e não solitária. Os treinadores têm de
compreender, interagir e influenciar os contextos em que trabalham. Os treinadores
devem, desta forma, construir relações funcionais com os atletas e a respetiva envolvente
procurando simultaneamente implementar programas de exercícios e competição
eficazes e éticos. A voz dos treinadores também deve ser ouvida em decisões
organizacionais, especialmente as que afetam o desenvolvimento dos seus atletas.1
Central no trabalho do treinador em todos os contextos é a criação de
oportunidades de sessões de e competição que resultem nos resultados pretendidos
para os atletas. No núcleo da função do treinador está a orientação para a melhoria
dos atletas em contextos específicos do desporto, tendo em consideração os
objetivos, necessidades e fases de desenvolvimento do atleta.2
Para desempenhar estes deveres com proficiência, os treinadores têm de estar
devidamente informados, ser ativos, capacitados e qualificados. A eficácia do
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Treinar é um processo orientado de melhoria e desenvolvimento num
único desporto e em fases identificáveis de desenvolvimento.
treinador é medida pela consistência com que são obtidos resultados positivos de
atletas e equipas e não apenas pelo sucesso competitivo. De facto, um treinador
que une um grupo em torno de um objetivo comum ou confere capacidades para
a participação contínua é tão bem-sucedido como o treinador que vence uma liga.
O desafio de maximizar a eficácia com vários grupos de atletas e circunstâncias
diferentes constitui parte do encanto e grandeza de ser treinador. Dada a diversidade
de funções e contextos, o trabalho do treinador e o conceito de sucesso dependerão
sempre da situação específica.

Ênfase na especificidade de cada desporto
A especificidade de cada desporto
Organizações nacionais e internacionais
é crucial para a identidade do treinador.
As federações nacionais regulam
e estruturam o desporto em países
individuais tal como as federações
Organizações locais e regionais
internacionais regem o desporto
numa base global. Os treinadores,
consequentemente, trabalham com
Organização anfitriã
regras e leis (formatos de jogo e estruturas
de competição) que estão intimamente
ligadas aos desportos escolhidos.
As autoridades nacionais, regionais
Treinador/atleta/equipa
e locais recorrem aos treinadores
para atingir objetivos no desporto de FIGURA 3.1 Níveis de envolvimento do
lazer e de competição. Por sua vez, treinador.
os treinadores em escolas, clubes Adaptado de Bronfenbrenner3 e Carlson.4
e comunidades concentram-se no
objetivo que eles próprios e os atletas que treinam querem atingir. Desta forma,
os treinadores devem desenvolver programas para satisfazer as necessidades dos
atletas que treinam e contribuir para os objetivos
das respetivas organizações
E6211/ICCE/Fig.3.1/475961/JenG/R3
(consultar figura 3.1).

Estatuto voluntário ou remunerado
Os dados de investigação de vários países demonstram que a comunidade de
treinadores (isto é, o estatuto de treinador) é constituída por treinadores voluntários
e treinadores remunerados, quer a tempo parcial quer a tempo inteiro, conforme
descrito na figura 3.2.5
A proporção destas categorias varia de acordo com o desporto e o contexto,
resultando em variações na perceção da identidade dos treinadores (consultar
tabela 3.16). A função de treinador difere de outras profissões devido à elevada
proporção de voluntários, muitos dos quais são pais e antigos atletas que dão uma
resposta imediata à necessidade de um treinador. Por este motivo, ser treinador
é percecionado como uma área profissional híbrida. Em muitos casos, os voluntários
assumem cargos de pré-treinador quando ainda não foi tomada uma decisão formal
14
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sobre a profissão de treinador ou de obter
as qualificações necessárias.
O desporto também beneficia
com treinadores experientes. Estes
treinadores com conhecimento de causa
podem desempenhar várias funções,
Treinadores
mas talvez nenhuma mais importante
remunerados
do que a de apoiar e
a tempo
gerir o trabalho de
inteiro
outros treinadores,
incluindo treinadores
voluntários e prétreinadores.
Treinadores
remunerados
a tempo
parcial

Treinadores
voluntários

Funções de
pré-treinador

FIGURA 3.2 Categorias do estatuto de treinador.

TABELA 3.1

Estatuto e identidade do treinador

Identidade profissional

Identidade híbrida

Identidade de serviço
voluntário

Elevada proporção de
treinadores remunerados
que respeitam normas
profissionais, organizacionais
e de profissionalização.

Maioria de treinadores
Elevada proporção de
E6211/ICCE/Fig.3.2/475962/JenG/R3
não remunerados
com
treinadores voluntários
um número substancial
com poucas ou nenhumas
de funções remuneradas.
funções remuneradas.
Compromisso com
Compromisso de serviço
um processo de
e voluntariado a nível
profissionalização
pessoal. Programa variável
e organização.
de profissionalização
e organização.

Variação segundo o desporto, país e organização
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Funções principais
As funções principais dos treinadores foram extensivamente investigadas nos últimos
anos.7 Foram desenvolvidos vários quadros funcionais e baseados em competências,
aos níveis nacional e internacional, como os de algumas federações internacionais,
European Coaching Council, Zona VI em África, SASCOC na África do Sul e o National
Coach Certification Programme no Canadá. O Quadro de Referência Internacional para
a Formação de Treinadores especifica seis funções principais, ajudando todas a atingir
o objetivo central que consiste na orientação para a melhoria e o desenvolvimento.
Estas funções principais foram retiradas de consulta global, de uma análise da literatura
existente e de investigação preliminar.8
1. Definir a visão e a estratégia. O treinador cria uma visão e uma estratégia
baseadas nas necessidades e fases de desenvolvimento dos atletas e no
contexto organizacional e social do programa.
2. Moldar o ambiente. O treinador recruta e contrata com vista a trabalhar com
um grupo de atletas e assume responsabilidade pela definição de planos para
períodos específicos. O treinador também procura maximizar o ambiente no
qual o programa ocorre através do pessoal, das instalações, dos recursos, dos
métodos de trabalho e da gestão de outros treinadores e pessoal de apoio.
3. Construir relações. O treinador constrói relações positivas com atletas
e outras pessoas associadas ao programa, incluindo funcionários do clube,
da escola, da federação e de outros níveis. O treinador é responsável por
participar, contribuir e influenciar o contexto organizacional através da criação
de relações de trabalho respeitadoras.
4. Dirigir sessões de treino e preparar e gerir competições. O treinador organiza
sessões de treino adequadas e desafiantes utilizando técnicas eficazes (por
ex., elaboração, demonstração, observação e feedback de exercícios) para
promover a aprendizagem e o desenvolvimento. O treinador prepara-se para
as competições e também supervisiona e gere os atletas nestas competições.
5. Ler e reagir no terreno. O treinador observa e responde a ocorrências
adequadamente, incluindo todas as questões dentro e fora do campo.
A tomada de decisões eficaz é essencial para desempenhar esta função e deve
ser desenvolvida em todas as fases do desenvolvimento do treinador.9
6. Aprender e refletir. O treinador avalia o programa como um todo, bem como
cada sessões de treino e competição. A avaliação e a reflexão sustentam um
processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional constante.10 O
treinador também apoia a formação e desenvolvimento de outros treinadores.

Os treinadores desempenham a sua função em ambientes sociais
e organizacionais, variando de natureza entre desportos e contextos.
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Estas funções principais descrevem a forma como os treinadores atingem os seus
objetivos em termos gerais. Pode existir uma variação substancial dependendo da
natureza das funções do treinador e de circunstâncias específicas. Igualmente,
um treinador com experiência apresenta habitualmente um maior envolvimento do
que treinadores principiantes em todas as funções. Contudo, todos os treinadores
se devem esforçar por desempenhar estas funções principais, independentemente da
experiência. O conhecimento e a competência associados
a estas funções são analisados em detalhe no capítulo 6.
As funções principais estão interrelacionadas
e ocorrem num processo cíclico de melhoria que
Ajustar
inclui planeamento, implementação, análise e ajuste,
conforme descrito na figura 3.3.
Analisar
Planificar

Implementar

FIGURA 3.3 O ciclo de treino
e de melhoria contínua.

O processo também reconhece que os treinadores operam em ciclos que variam
em duração de apenas uma sessão de treino a uma parte de uma época, uma época
inteira, um quadriénio ou a grande parte da carreira de um atleta.
E6211/ICCE/Fig.3.3/475963/JenG/R4

Responsabilidades-chave

As funções do treinador concentram-se em melhorar o desempenho e o desenvolvimento pessoal do atleta. A premissa de uma abordagem centrada no atleta reflete a
proteção e o respeito pela integridade e individualidade daqueles com quem o treinador trabalha. Os treinadores têm a responsabilidade particular de salvaguardar
crianças e jovens ao seu cuidado e um trabalho internacional recente concentrou-se
nesta responsabilidade.11
Os treinadores têm também de respeitar regras internacionais e nacionais relativas
à antidopagem, conforme definido pela WADA no programa CoachTrue (coachtrue.
wada-ama.org). Encontra-se em curso um trabalho entre o ICCE e a WADA sobre
a integração de conhecimento e competências de antidopagem na formação de
treinadores. A expectativa é que os treinadores desempenhem os seus deveres de
uma forma eticamente responsável, jogando sempre segundo as regras e protegendo
a integridade do desporto.
17
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Duffy, P., North, J., & Curado, J. (in press). CoachNet: a study to identify the current and potential
future ‘voice of the coach’ within the European Union. Report to the European Union Commission.
Leeds: Leeds Metropolitan University.
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Esta definição baseia-se no trabalho anterior do European Coaching Council (2007), Review
of the EU 5-level structure for the recognition of coaching qualifications. Koln: European Network
of Sport Science, Education and Employment.
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Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
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Carlson, R. (1993). The path to the national level in sports in Sweden. Scandinavian Journal of
Medicine and Science in Sports, 3, 170-177.
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Os dados da investigação foram retirados de North, J. (2009). The UK coaching workforce. Leeds:
Sports Coach UK; Duffy, P., Hartley, H., Bales, J., Crespo, M., Dick, F., Vardhan, D., Normann, L., &
Curado, J. (2011). Sport coaching as a ‘profession’: Challenges and future directions. International
Journal of Coaching Science, 5(2), 93-124. O quadro conceptual do estatuto de treinador foi
adaptado da South African Sports Confederation and Olympic Committee. (2011). The South African
Coaching Framework. Johannesburg: Author.
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6

Adaptado de Duffy et al. (2011). Consultar nota 5.

Estes incluíram Abraham, A., Collins, D., & Martindale, R. (2006). The coaching schematic: Validation
through expert coach consensus. Journal of Sports Sciences, 24(6): 549–564; Côté, J., & Gilbert,
W. (2009). An integrative definition of coaching effectiveness and expertise. International Journal
of Sports Science and Coaching, 4(3): 307–323; e outros.
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Esta investigação foi realizada pela Leeds Beckett University (LBU) em parceria com o ICCE e incluiu
análise de literatura, um estudo sobre as perspetivas de treinadores e investigadores universitários
sobre as funções principais e um estudo sobre “vitórias em série” de treinadores a nível mundial.
Cada um destes estudos está a ser preparado para publicação e serão disponibilizadas referências
completas nos sítios da Internet da LBU e do ICCE quando terminados.
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Abraham, A., & Collins, D. (2011). Taking the next step: Ways forward for coaching. Quest (63),
366-384. Esta publicação descreve a centralidade da tomada de decisões contextual na função
de treinador.

9

Consultar Werthner, P., & Trudel, P. (2006). A new theoretical perspective for understanding how
coaches learn to coach. The Sport Psychologist, 20(2): 198–212.

10

11
The Safeguarding Children in Sport Working Group é uma iniciativa cujo objetivo é tornar
o desporto seguro para as crianças. Um elemento-chave deste trabalho é o desenvolvimento de
um conjunto de normas internacionais para salvaguarda que está a ser atualmente testado a nível
mundial. Estas normas irão ajudar as organizações a desenvolver os sistemas que necessitam
implementar para tornar o desporto mais seguro. Saiba mais em: http://assets.sportanddev.org/
downloads/international_sports_safeguarding_children_standards_draft.pdf
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Os treinadores enfrentam muitas distrações e pressões que podem afetar a sua
visão e função. Ao concentrar a sua atenção e energias estes irão responder mais
eficazmente às necessidades dos atletas e otimizar o seu desempenho nos respetivos
desportos e contextos nacionais específicos.
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Valores
Os treinadores, tal como todos nós, direcionam a sua atenção e ações para coisas
que valorizam. Um pré-requisito para ser treinador deve ser um forte interesse
e compromisso para com uma experiência desportiva positiva e desenvolvimento de
cada atleta. Os treinadores devem desenvolver uma filosofia de treino eticamente
fundamentada, apoiada por objetivos centrados nos atletas e tendo em consideração
o contexto no qual o treino decorre.
Para orientar a melhoria numa base sustentada os treinadores devem estar
sintonizados com as necessidades e progresso dos atletas. Por sua vez, os programas
de desenvolvimento do treinador devem melhorar as competências e conhecimentos
requeridos para trabalhar com categorias específicas de atletas.

Participação desportiva
Investigação e dados do campo1 identificaram dois tipos de participação no desporto: desporto de lazer e desporto de competição. O primeiro dá prioridade à
participação e diversão e o segundo foca-se na competição e conquistas.
Dentro destes dois tipos de participação no desporto existem três subdivisões:

• Desporto de lazer
1. Crianças
2. Adolescentes
3. Adultos

• Desporto de competição
1. Atletas emergentes
2. Atletas de competição
3. Atletas de alta competição

Estes segmentos estão descritos na figura 4.1 como parte do mapa de participação
global no desporto. A definição destes segmentos e a natureza do mapa de participação
desportiva necessitam de ser definidas com base nas necessidades de cada desporto

Idade ou fase

Atletas
de alto
desempenho
Participação de adultos

Atletas de
competição

Participação de
adolescentes
Atletas
emergentes
Crianças

Tempo e intensidade

FIGURA 4.1 Espetro da participação desportiva.
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As necessidades e motivos da participação das pessoas que praticam desporto
mudam em diferentes fases das suas vidas. A filosofia, conhecimentos
e capacidades dos treinadores necessitam de refletir esta situação com vista
a maximizar as hipóteses de os atletas e praticantes terem experiências de
desenvolvimento positivas tanto no desporto como através deste.

e país. Esta abordagem pode também envolver o desenvolvimento de dois mapas:
a posição existente e a posição futura pretendida durante um prazo de execução
especificado.
Os segmentos de participação desportiva estão interligados, conforme
apresentado na figura 4.1. Os indivíduos podem entrar ou movimentar-se entre
os vários grupos em diferentes fases das suas vidas. Da mesma forma, os praticantes
podem movimentar-se de um desporto para outro ou participar em mais do que
um desporto ao mesmo tempo. Uma vez que existem tantas variáveis, os caminhos
desportivos são individuais, específicos do contexto e de natureza não linear.

Desenvolvimento do atleta

Conhecimentos físicos

Percurso de
desenvolvimento
progressivo mas não
linear associado às
necessidades,
objetivos e fase de
desenvolvimento do
atleta e específico
de cada desporto

Ativo para a vida

Os segmentos de participação foram estabelecidos através de investigação e análise de
modelos existentes de desenvolvimento de atletas e da própria participação no desporto.
Um dos modelos mais populares que descrevem a participação faseada no desporto,
o desenvolvimento do atleta a longo prazo (“long-term athlete development - LTDA”)
foi desenvolvido por Istvan Balyi2 e encontra-se descrito na figura 4.2.
LTDA utiliza marcadores físicos e psicológicos para propor uma sequência de
fases de desenvolvimento e os exercícios de treino associados com vista a maximizar
o potencial de desempenho de cada indivíduo e a promover uma participação
contínua. Embora tenham surgido questões sobre este modelo na literatura de
investigação, este foi adotado e adaptado por vários desportos e países. O modelo

Treinar para ganhar

Desporto de alta
competição

Treinar para competir

Desenvolvimento
de capacidades
físicas e mentais

Treinar para treinar
Aprender a treinar

Capacidades
desportivas básicas

Fundamentos básicos
Início ativo

Capacidades de
movimento básicas

Antes de atingir
a maturidade

Antes da
velocidade
máxima de
crescimento ou
pré-puberdade

FIGURA 4.2 Desenvolvimento do atleta a longo prazo.
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tem de ser ajustado para responder às necessidades específicas de cada desporto
e país, incluindo os objetivos e títulos das fases e das categorias associadas.
A diferença entre o modelo real e ideal em qualquer desporto e contexto deve
também ser reconhecida e devem ser identificadas intervenções com vista a diminuir
a diferença entre os dois (o treino é uma destas intervenções-chave).
Uma abordagem complementar, o modelo de desenvolvimento de participação
desportiva (“developmental model of sports participation - DSMP”), identifica as
trajetórias do desporto de lazer e de competição no desporto. Este modelo, criado
por Jean Côté,3 identifica três fases-chave na participação desportiva dos jovens. Tal
como no LTDA, a extensão em que o DMSP existe em diferentes desportos e países
irá variar dependendo da cultura, tradição, estruturas e oportunidades disponíveis.
Mais uma vez, isto poderá necessitar de ajustes da idade e das fases para refletir
o cenário real e ideal num determinado desporto ou país. Abaixo encontram-se as
fases do modelo DMSP:

• Fase de teste. As crianças participam em diferentes atividades
e desenvolvem capacidades motoras básicas num contexto caracterizado
por diversão e alegria.
• Fase de especialização. As crianças começam a concentrar-se em menos
desportos, preferindo possivelmente um em particular.
• Fase de investimento. Jovens atletas assumem o compromisso de atingir
um nível elevado de desempenho num determinado desporto.
Na trajetória de desporto de lazer, a fase de teste mantém-se durante vários anos em
que as crianças ou adolescentes continuam a participar no desporto para interação
social, estilo de vida saudável e pura diversão.

Adaptação contextual
Estes modelos fornecem uma base para identificação de áreas-chave de concentração
no treino nas várias fases, tendo em consideração as necessidades individuais e taxas
de desenvolvimento durante o percurso.
O Quadro de Referência Europeu para o Reconhecimento das Competências e
Qualificações de Treinadores (“European Framework for the Recognition of Coaching
Competences and Qualifications - EFRCCQ”) estabelece a classificação de desporto
de lazer e desporto de competição como as duas principais categorias de treino
constituindo a área profissional de treino desportivo. O documento atual apoia e
melhora adicionalmente esta classificação, refletindo o papel destas duas categorias de
desporto em resposta à orientação para desporto de lazer e desporto de competição
dos praticantes.4
São propostos seis domínios de treino nas duas categorias (consultar figura 4.3).
O número e constituição dos domínios de treino podem variar entre países
e desportos, dependendo do padrão de desporto de lazer ou competição. Cada
desporto deve realizar uma análise da sua base de praticantes para determinar
mais precisamente a adequação contextual e domínios de treino requeridos para
responder às necessidades dos mesmos. Também é importante reconhecer que os
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Treino de lazer

Treino de competição

Treino de adultos

Treino de atletas de
alta competição

Treino de adolescentes

Treino de atletas de
competição

Treino de crianças

Treino de atletas
emergentes

FIGURA 4.3 Categorias e domínios do treino.

treinadores podem trabalhar simultaneamente nas duas categorias e em diferentes
domínios, dependendo da natureza das suas funções.
E6211/ICCE/Fig.4.3/475986/JenG/R4
A investigação demonstra que as necessidades de desenvolvimento e objetivos
de atletas variam nas classificações e domínios e que estes devem estar alinhados
com as capacidades requeridas aos treinadores para dar resposta aos mesmos.
A formação e qualificações de treinadores devem considerar o treino de desporto
de lazer e de competição. O percurso de desenvolvimento de um treinador deve
refletir os domínios nos quais trabalha, sendo este um ponto reforçado no capítulo 5.
1

Lyle, J. (2002). Sport coaching concepts: A framework for coaches’ behaviour. London: Routledge.

Balyi, I., & Hamilton, A. (1995). The concept of long-term athlete development. Strength and
Conditioning Coach, 3(2), 5-6.

2

Côté, J. (1999). The influence of the family in the development of talent in sport. The Sport
Psychologist, 13, 395-417.

3

O EFRCCQ foi desenvolvido pelo European Coaching Council após um período de análise de dois
anos. European Coaching Council. (2007). Review of the EU 5-level structure for the recognition
of coaching qualifications. Koln: European Network of Sport Science, Education and Employment.
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treinador assume funções que englobam vários níveis de responsabilidade,
competência, complexidade e autonomia. Alguns treinadores desempenham funções
que incluem treinar numa base voluntária e parcial remunerada, treinando crianças
e atletas de alta competição e operando em ambas as categorias de desporto de
competição e desporto de lazer. Para outros treinadores, o estatuto, o domínio e a
categoria do treino são mais claros (por exemplo, um treinador a tempo inteiro e
remunerado que trabalha com atletas de alta competição ou um treinador voluntário
que trabalha com jovens para apoiar o seu envolvimento inicial no desporto).
Tal como os atletas, os treinadores acumulam a sua experiência ao longo do
tempo e uma parte significativa da sua aprendizagem ocorre enquanto ocupam a sua
função. Uma maior experiência e capacidade são frequentemente acompanhadas
por níveis mais elevados de responsabilidade e funções mais complexas.1

Funções do treinador

A clarificação das funções do treinador permite a definição das principais
competências necessárias para cumprir as mesmas. Isto irá, por sua vez, ajudar
a planificar a formação e o desenvolvimento mais amplo dos treinadores, possibilidades
de emprego (no caso de treinadores remunerados) e possibilidades de colocação (no
caso de treinadores voluntários). Uma terminologia clara sobre as funções de treinador
também fornece uma base para o desenvolvimento de programas de formação de
treinadores e qualificações com a atenção centrada na aquisição de competências
relacionadas com o cargo.
Essa clareza irá apoiar os prestadores de formação, sendo estes federações ou
instituições educativas, na denominação e associação das suas qualificações (como nível 1,
diploma de treinador ou certificado de treinador) a um ponto de referência comum
com uma aplicação clara ao posto de trabalho do treinador (por exemplo, Treinador
Avançado no Treino de Crianças). As descrições das funções e qualificações do treinador
mais claramente denominadas irão também ajudar as entidades patronais a identificar
candidatos adequados e potenciais necessidades de formação.
São propostas quatro descrições principais de funções de treinador em ambas as
categorias de desporto de lazer e desporto de competição. Assistente de Treinador,
Treinador, Treinador Avançado e Treinador Principal (consultar tabela 5.1).
Cada uma destas quatro funções de treinador compõ-se de funções principais,
cuja natureza irá variar de acordo com o desporto, país e contexto no qual o treinador
está envolvido. Devido às consideráveis variações em todos os contextos culturais
e desportivos, as denominações de Treinador Avançado e Treinador Principal necessitam de atenção mais pormenorizada.
A progressão de Assistente de Treinador para Treinador Principal dificilmente
é automática. Por muitas razões, os treinadores podem desejar manter-se numa
das três outras funções especificadas. Alguns treinadores, embora detentores de
um grau elevado de conhecimentos e experiência, preferem determinados cargos
para os quais podem ser, ou aparentam ser, sobrequalificados.

Requisitos da função
Estas classificações propostas de funções de treinador estão diretamente relacionadas
com atividades do treinador durante o desempenho da função. Não refletem
necessariamente quatro níveis de qualificações de treinador. Contudo, as federações
de desporto, as organizações de treinadores e as instituições educativas são
incentivadas a alinhar os seus sistemas de qualificação com estas funções.
A realização de formação não constitui claramente garantia de que o treinador
é capaz de desempenhar em pleno os deveres definidos para a função a um alto
nível. Os cursos de treinadores que incluem uma formação prática nas principais
competências demonstram de forma consistente uma maior garantia de que existe
uma ligação adequada entre as qualificações e a função a desempenhar.
Um conjunto de descrições de funções baseado em competências fornece, assim, um
foco alternativo às qualificações tradicionais que destacam o conhecimento geral e que,
frequentemente, não estão relacionadas com os requisitos do cargo. Esses sistemas de
qualificação associam geralmente níveis mais baixos de qualificação ao treino de crianças
e jovens e os níveis mais elevados ao treino no contexto do desporto de competição.
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TABELA 5.1 Funções de treinador
Descrição de funções

Conhecimento e competências1

Assistente
de Treinador

Ajuda na realização de sessões2.

(Nota: o termo Treinador
Adjunto, em oposição
à função de Assistente
de Treinador, pode
ser aplicado a vários
níveis. Por exemplo,
um Treinador Adjunto
no contexto de alta
competição pode operar
ao nível de Treinador
Avançado).

Treinador

Planifica, realiza e analisa sessões de treino básicas,
por vezes sob supervisão.
Nível básico de conhecimento, competência e tomada
de decisões para desempenhar as funções principais com
orientação.
Apoia a participação de pré-treinadores.

Planifica, realiza e analisa sessões de treino durante uma
época e, por vezes, parte de um programa mais alargado.
Nível alargado de conhecimento, competência e tomada
de decisões para desempenhar de forma independente
as funções principais.
Apoia a participação e desenvolvimento de
pré-treinadores e Assistentes de Treinador.

Treinador Avançado

Planifica, realiza, lidera e avalia sessões e épocas de treino.
Nível alargado e integrado de conhecimento, competência
e tomada de decisões para desempenhar as funções
principais e ser mentor de outros.
Trabalha de forma independente e desempenha um papel
principal na estrutura do programa.
Gere o desenvolvimento de Treinadores, Treinadores
Adjuntos e pré-treinadores.

Treinador Principal

Supervisiona e contribui para a realização, análise
e avaliação de programas durante as épocas em contexto
de média e grande escala, apoiado pela inovação
e investigação.
Nível especializado e integrado de conhecimento
e competência, reconhecido como perito com elevadas
capacidades desenvolvidas de tomada de decisão.
Frequentemente envolvido na elaboração e supervisão
de estruturas de gestão e programas de desenvolvimento
para outros treinadores.

Consultar o capítulo 3 para mais informações sobre as funções principais e o capítulo 6 para
mais informações sobre conhecimento e competências.

1

2
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As sessões incluem exercícios e competições.

Funções do treinador

Tarefas e sinergias da equipa técnica do treinador
Estas quatro descrições de funções de treinador podem ser aplicadas a cada categoria
e domínio de treino e personalizadas segundo as necessidades de cada desporto
e país. Para além das descrições das funções de treinador são reconhecidas várias
funções associadas. No treino de alta competição, por exemplo, Treinadores Avançados
e Principais são frequentemente responsáveis por outros treinadores e pessoal de
apoio. De facto, em alguns desportos, os treinadores que operam ao mais elevado
nível do desporto de competição são intitulados de gestores. Em muitos casos podem
ter Treinadores Principais Adjuntos a trabalhar consigo (diferente de Assistente de
Treinador). As funções sénior são cada vez mais associadas às funções de gestão do
desempenho que podem, ou não, ser assumidas pelo treinador.
Embora seja importante para os membros de uma equipa de treinadores
a relação entre si, é igualmente importante que, em conjunto, forneçam
o conjunto completo das suas competências com vista a assegurar a formação,
o apoio e desenvolvimento adequados aos atletas sob a sua direção.
Verifica-se uma questão semelhante no treino de crianças, apesar de num contexto
muito diferente. Existe uma necessidade de treinadores especializados para trabalhar
com crianças dada a complexidade do processo de desenvolvimento e ao ambiente
multifacetado em que o treino ocorre. Por exemplo, muitos treinadores principiantes
e voluntários trabalham durante períodos de tempo relativamente curtos no treino
de crianças e existe uma necessidade de orientar, coordenar, apoiar e monitorizar
a sua ação. Desta forma, enquanto o Treinador Principal de crianças pode não ser um
gestor de desporto de competição, este irá desempenhar um papel-chave na gestão
do ambiente, de programas de desenvolvimento adequados e da equipa que está
frequentemente associada ao treino de crianças. O processo de aplicação da descrição
das funções do treinador a vários contextos está descrito na figura 5.1.
Quais são as necessidades e dados demográficos das crianças/atletas?
Desporto de lazer

Desporto de competição

Quais são os domínios específicos em que se pretende focar?
Crianças, adolescentes, adultos

Desenvolvimento de talento,
competição e alta competição

Quais são os níveis de responsabilidade e competência requeridos?
Assistente
de treinador

Treinador

Treinador
Avançado

Treinador
Principal

FIGURA 5.1 Definição de funções de treinador no desporto, país e organização.
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Esta abordagem irá fornecer a base para uma escolha da equipa do treinador
centrada no praticante e para a introdução de novos treinadores e de pré-treinadores.
Irá também ajudar na promoção de sinergias entre treinadores que trabalham em
funções e domínios diferentes na estrutura de treino global.
Côté, J., Erickson, K., & Duffy, P. (2013). Developing the expert performance coach. In D. Farrow,
J. Baker, & C. MacMahon (Eds.), Developing elite sport performance: Lessons from theory and
practice (pp. 17-28; 2nd ed.). New York: Routledge.
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Para fornecer programas eficazes que respondam às necessidades dos atletas
e uma melhoria sustentada e guiada os treinadores devem desenvolver conhecimentos
e competências numa diversidade de áreas. Isto pode ser conseguido obtendo
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experiência adicional, aprendendo durante o desempenho das funções, participando
em formações formais e informais e relacionando-se com outros treinadores.

Áreas de conhecimento
Jean Côté e Wade Gilbert (2009, p. 316)1 descreveram um treino eficaz da seguinte forma:
A aplicação consistente de conhecimento profissional, interpessoal
e intrapessoal integrado para melhorar a competência, confiança, relação
e caráter dos atletas em contextos de treino específicos.
Nesta definição, são centrais três
áreas de conhecimento. Gilbert e
Côté (2013) 2 definiram ainda mais
pormenorizadamente estas áreas de
conhecimento: conhecimento profissional
(conhecimento de conteúdos e como
transmiti-lo), conhecimento interpessoal
(relacionado com a capacidade de
estabelecer uma ligação com as pessoas,
estando intimamente relacionado com
a inteligência emocional) e conhecimento
intrapessoal (do próprio, baseado
na experiência, autoconhecimento
e a u t o r re f l e x ã o ) . A c e n t r a l i d a d e
do conhecimento intrapessoal é
apoiada pelo ICCE, que defende que
o comportamento de um treinador
deve basear-se num conjunto claro de
valores, filosofia de treino, princípios
éticos e responsabilidades. A tabela 6.1
contém os elementos das três áreas de
conhecimento.

TABELA 6.1 Áreas de
conhecimento
Conhecimento
profissional

O desporto
Atletas
Ciência do desporto
Teoria e metodologia
de treino
Capacidades
fundamentais

Conhecimento
interpessoal

Contexto social

Conhecimento
intrapessoal

Filosofia de treino

Relações

Aprendizagem
contínua

Adaptado de Côté e Gilbert (2009)
e Gilbert e Côté (2013).

Competências
Cada uma destas áreas de conhecimento fornece a base das competências do
treinador para desempenhar o seu cargo nas funções principais descritas no capítulo
3. As competências do treinador podem ser delineadas naquelas que permitem
ao indivíduo responder às necessidades de uma situação específica (competência
funcional) e aquelas que possibilitam ao indivíduo executar deveres específicos
(competências relacionadas com tarefas).

Para serem eficazes na sua função, os treinadores necessitam de
desenvolver competências em cada uma das seis funções principais que
se baseiam no conhecimento profissional, interpessoal e intrapessoal.
A relação entre valores, conhecimento e competência funcional do treinador nas
áreas e domínios do treino encontra-se descrita na figura 6.1.
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Treino de competição

Treino de lazer
Crianças

Adolescentes

Atletas
emergentes

Adultos

Atletas de
competição

Atletas
de alta
competição

Funções principais
Definir a
visão e
a estratégia

Moldar
o ambiente

Construir
relações

Dirigir sessões
de treino e
preparar e gerir
competições

Ler
e reagir
no terreno

Aprender
e refletir

Conhecimento
profissional
(específico do desporto
e conteúdo relacionado e como
ensiná-lo)

Conhecimento
interpessoal
(estabelecer ligação
com as pessoas)

Valores,
filosofia
e objetivos
que guiam as
ações

Conhecimento
intrapessoal
(autoconhecimento
e autorreflexão)

FIGURA 6.1 Competências de treino funcionais e conhecimento de treino.

Competência funcional
O treino funcional refere-seE6211/ICCE/Fig.6.1/475983/JenG/R4
à adoção de uma abordagem para orientar a melhoria
de atletas num determinado contexto social e organizacional. Reconhece que ser
treinador é uma atividade complexa e dinâmica que vai mais além da pista ou do campo
e da simples transferência de conhecimento e capacidades de treinadores para atleta.
Essencialmente, os treinador devem estar “equipados” para compreender, interagir
e moldar os ambientes. Devem conseguir demonstrar competências relacionadas com
a tarefa em cada uma das funções principais identificadas no capítulo 3.

Competência relacionada com as tarefas
Os treinadores realizam várias tarefas que requerem uma variedade de competências.
Estas podem ser classificadas de acordo com as seis áreas funcionais principais,
conforme descrito na tabela 6.2. Embora os treinadores possam desenvolver a sua
competência durante o desempenho da função, as competências relacionadas com
a tarefa devem estar incluídas nas qualificações básicas dos treinadores. A tabela
6.2 indica os níveis de correspondência com as funções de treinador.
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TABELA 6.2
Funções

Níveis de competência e responsabilidade do treinador

Competências

Definir
Compreender
a visão
o cenário
e a estratégia completo
Alinhar e gerir
Analisar
necessidades
Definir a visão
Desenvolver
a estratégia
Moldar
o ambiente

Criar um plano
de ação
Organizar
o cenário
e o pessoal
Identificar
e recrutar
atletas, pessoal
e recursos
Salvaguardar
praticantes
Desenvolver
marcadores
de progresso

Construir
relações

Liderar
e influenciar
Gerir
Gerir
relações
Ser um educador
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Assistente
Treinador
de Treinador Treinador Avançado

Treinador
Principal

Conhecimento e competências do treinador

Funções

Competências

Conduzir
as sessões
de treino e
estruturar
competições

Conduzir os
exercícios

Assistente
Treinador
de Treinador Treinador Avançado

Treinador
Principal

Utilizar
pedagogia ou
andragogia
Identificar e gerir
competições
adequadas

Ler e reagir
no terreno

Observar
Tomar decisões
e ajustar
Registar e avaliar

Aprender
e refletir

Avaliar a sessão
e o programa
Autorreflexão e
automonitorização
Comprometerse com o
desenvolvimento
profissional
Inovar

As cores representam os níveis de competência numa escala do mais baixo (branco) para o mais
elevado (vermelho).

Investigação em curso está a tentar identificar resultados de aprendizagem
específicos relacionados com o conhecimento, competências e valores dos
treinadores. 3 O alinhamento de qualificações entre federações nacionais,
organizações governamentais e federações internacionais fornece opções, caminhos
e reconhecimento aos treinadores. A formação, desenvolvimento e certificação de
treinadores são discutidos nos capítulos 8 e 9.
1
Côté, J., & Gilbert, W. (2009). An integrative definition of coaching effectiveness and expertise.
International Journal of Sports Science and Coaching, 4(3): 307–323.

Gilbert, W., & Côté, J. (2013). Defining coaching effectiveness: a focus on coaches’ knowledge.
In W. Gilbert (Ed.), Handbook of sports coaching. London: Routledge.

2

Consultar Abraham, A., & Collins, D. (2011). Taking the next step: Ways forward for coaching.
Quest (63), 366-384; Schempp, P.G., & McCullick, B. (2010). ‘Coaches’ expertise’ in J. Lyle and
C. Cushion (Eds.), Sports coaching: Professionalisation and practice. Edinburgh: Churchill Livingstone
Elsevier; bem como Gilbert, W. & Côté, J. (2013), conforme descrito na nota 2.

3
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7
Objetivos do treinador
Assumindo que um treinador tem o conhecimento e competência para a função,
chega o momento de estabelecer objetivos mais específicos. Estes objetivos devem
ter origem em valores positivos e no desejo de criar a melhor experiência possível para
os atletas. Os treinadores devem refletir e definir os seus objetivos pela suas próprias
palavras, tendo em consideração o programa no qual o seu trabalho ocorre. Para ajudar
neste esforço, muitas classificações de resultados de atletas e de objetivos de treino
foram desenvolvidas por praticantes, federações e investigadores ao longo dos anos.

Desenvolvimento do atleta como um todo

34
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As classificações concentram-se nas competências relacionadas com o desporto,
como técnicas, táticas, físicas e mentais. Noutros casos, a ênfase recai nos resultados
relativos ao desenvolvimento holístico do participante, como os 5 Cs: competência,
confiança, conexão, caráter e cuidado.1 De qualquer forma, os treinadores devem ver
o atleta como um todo, como uma pessoa completa, com necessidades e preferências
individuais.
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A investigação em curso também procura estabelecer uma visão mais abrangente
dos resultados específicos associados ao desporto de crianças.2 No contexto sulafricano, os resultados associados ao treino eficaz no domínio das crianças foram
agrupados em três categorias principais de competência:3
1. Competências desportivas. Capacidades técnicas, táticas e físicas requeridas
para a participação a vários níveis. Estas competências formam o núcleo tradicional
do desporto e ocorrem no contexto em que os praticantes se esforçam e lidam com
as consequências da competição, como o sucesso e o fracasso.
2. Competências pessoais. Capacidades relacionadas com o desenvolvimento
da pessoa como um todo e podem ser apoiadas e desenvolvidas durante
a participação desportiva. Estas foram agrupadas em resultados sociais, cognitivos
e emocionais.
3. Competências para a vida. A combinação de competências e experiências
desportivas e pessoais que contribuem positivamente para o percurso de vida
individual do participante (a capacidade de se esforçar e treinar para atingir um
objetivo pode ser aplicada aos estudos na escola e no contexto universitário, ou
o desenvolvimento de um talento desportivo pode resultar numa carreira profissional
como jogador ou treinador, ou na adoção de um estilo de vida que promove uma
abordagem positiva à saúde e condição física na vida diária).
Os treinadores são responsáveis por identificar os objetivos específicos que
procuram atingir nos atletas que treinam. Os treinadores devem também
saber claramente a razão pela qual se esforçam por estes objetivos, com
base nos seus valores, filosofia e interação com os atletas.

Ensinar lições para a vida
Com base em experiências, contexto de trabalho e acesso a investigação e boas
práticas, cada treinador irá desenvolver uma forma única de descrição de objetivos
de treino pessoais. Esta descrição deve incluir um equilíbrio saudável entre resultados
desportivos, pessoais e de aprendizagem para a vida. Este equilíbrio irá assumir
diferentes formas dependendo das necessidades, idades e fases de desenvolvimento
dos atletas. Os treinadores devem ter em mente o seguinte quando descrevem
os resultados pretendidos do seu trabalho com os atletas:
• Respeito e oportunidade. Os praticantes devem aprender a respeitar
o desporto, administradores, representantes, treinadores e companheiros de equipa
e oponentes e considerar estes parceiros com os mesmos objetivos e metas. Por
sua vez, devem sentir que estão a ter acesso a oportunidades desportivas de valor.
• Prática justa e espírito desportivo. Através de experiências em desportos de
competição, os praticantes podem aprender quais os comportamentos adequados,
os benefícios funcionais e relacionais desses comportamentos e as consequências
de agir inadequadamente.
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• Confiança e trabalho de equipa. As crianças podem aprender a valorizar
o trabalho como parte de um grupo e a importância da confiança mútua na conquista
de objetivos comuns, enquanto atletas mais velhos devem demonstrar estes atributos
numa base consistente.
• Saúde e condição física. Com programas de condição física adequados
durante os anos de desenvolvimento, o desporto deve orientar os praticantes no
caminho certo para uma vida de atividade física e saudável.
• Competição e sucesso. Os praticantes de desporto devem aprender como
competir. Alguns encaram a situação com facilidade, mas outros irão necessitar
de orientação relativamente às regras e oponentes, bem como lidar com a vitória
e a derrota. Através de um reforço eficaz, os atletas devem aprender a apreciar
a ligação entre esforço e melhoria pessoal, independentemente do registo de
vitórias e derrotas.
• Diversão e prática desportiva para a vida. Os treinadores têm
a responsabilidade de assegurar que jovens e atletas, embora desafiados,
desfrutam da sua participação e estão intrinsecamente motivados. Este
é o primeiro passo para promover a prática do desporto durante a vida.
Ao definir os seus objetivos em termos de resultados globais que têm em
consideração as necessidades e fases do desenvolvimento dos praticantes, os
treinadores irão estar mais eficazmente posicionados para orientar a melhoria. Isto
também irá ajudá-los a refletir sobre a forma como conduzem as suas sessões de
treino e interações.
Os resultados e objetivos descritos neste capítulo oferecem opções aos treinadores
que ajudam na elaboração de programas de formação de treino, incentivando
simultaneamente cada treinador a desenvolver valores pessoais, filosofia e objetivos.
Estes resultados foram identificados pela primeira vez pelo grupo de Richard Lerner num contexto
geral de desenvolvimento juvenil. Lerner, R.M., Lerner, J.V., Almerigi, J.B., Theokas, C., Phelps, E.,
Gestdottir, S., Naudeau, S., Jelicic, H., Alberts, A., Ma, L., Smith, L.M., Bobek, D.L., Richman-Raphael,
D., Simpson, I., DiDenti Christiansen, E., & von Eye, A., (2005). Youth development contributions
of fifth-grade adolescents: Findings From the first wave of the 4-H study of positive. The Journal of
Early Adolescence, 25 (1) 17-71. Estes foram limitados ao contexto desportivo por Jean Côté et al.
(Vierimaa, M., Erickson, K., Côté, J., & Gilbert, W. (2012). Positive youth development: A measurement
framework for sport. International Journal of Sport Coaching and Science, 7 (3) 601-614).

1

2

Esta investigação está a ser realizada por Lara-Bercial, S., Côté, J., Bruner, M., & Duffy, P.

South African Sports Confederation and Olympic Committee (in press). The South African Coaching
Children Curriculum. Johannesburg: Author.
3
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Desenvolvimento do
treinador

Nos primeiros sete capítulos foram destacados dois pontos: a missão principal de

um treinador é ajudar atletas no seu desenvolvimento e melhoria e, para concretizar
este objetivo, necessita de competências funcionais baseadas no conhecimento
e reflexão. Desta forma, é lógico que a formação e desenvolvimento do treinador
devem apoiar o estabelecimento de comportamentos, capacidades e atitudes
eficazes e não somente a acumulação de conhecimento.1
Por sua vez, os treinadores devem procurar melhorar as suas capacidades através
de uma diversidade de metodologias que variam de abordagens direcionadas
e baseadas em instruções a meios mais facilitadores e cooperativos de aprendizagem,
que incluem interação com outros treinadores. O meio mais eficaz responde às
necessidades do aluno (treinador) na situação específica.

Cortesia de Patrick Duffy e da Leeds
Beckett University (LBU)
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Processo a longo prazo
Tornar-se num treinador com boa formação e totalmente desenvolvido requer
tempo suficiente, motivação, dedicação e prática. Tal como os atletas, os treinadores
crescem através da exposição a situações de aprendizagem e oportunidades ao
longo de um período de tempo prolongado. A mais comum é a experiência durante
o desempenho das funções frequentemente precedida pela experiência de praticante
de desporto. A acumulação gradual destas experiências contribui para um processo
de desenvolvimento do treinador a longo prazo (LTCD).2
As federações nacionais e internacionais têm um papel-chave na identificação
de processos de desenvolvimento ideais que irão melhorar a aprendizagem
e a progressão dos treinadores. Investigação recente indicou que uma combinação de
experiência de atleta, experiência de treinador e formação informal e formal fornece a
base que pode resultar em funções de Treinador Avançado no desporto de competição
(consultar figura 8.1).3 A investigação revelou que a certificação de treinadores nem
sempre estava associada ao percurso de desenvolvimento de treinadores de desporto
de competição. Embora em muitos casos tal seja de certa forma compensado por
outras formas de educação formal e informal, os resultados da investigação destacam
a necessidade de uma maior ênfase de, e acessibilidade a, programas certificados de
formação formal de treinadores.

Experiência desportiva

Experiência
de treinador

+

+

Formação
informal e formal

Atleta de bom
nível num
desporto
específico

Treinador Principal
de atletas em
desenvolvimento num
desporto específico

Mentor num
desporto específico

e/ou

e/ou

e/ou

Pratica vários
desportos

Treinador Adjunto
de atletas em
desenvolvimento/de elite
num desporto específico

Certificação
de treinador

e/ou

e/ou

e/ou

Função de
liderança formal

Treinador de
outros desportos

Formação formal
em desporto ou
educação física

FIGURA 8.1 Experiências que contribuem para o desenvolvimento de treinadores
de competição.
Adaptado de Côté, Erickson & Duffy, 2013.
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Currículo de formação

Mediada por especialistas

Cada desporto e país deve desenvolver uma visão do significado do LTCD no
respetivo contexto. Isto irá fornecer um alicerce firme para o desenvolvimento
de um programa de formação e que inclua uma diversidade de experiências
de aprendizagem para satisfazer as necessidades de treinadores em cada fase de
desenvolvimento.
Para apoiar o processo
Exemplos:
de desenvolvimento de
No desempenho
Exemplos:
da função
formação, o presente Cursos e graus
Autodidata
Quadro propõe uma de treinador
Autorreflexão
classificação de situações
de aprendizagem
Aprendizagem
Aprendizagem
adotadas do trabalho
mediada
não mediada
de Jennifer Moon.
Formal
Informal
Informal
Esta classificação
faz a distinção entre
dois tipos principais
Exemplos:
de situações de
Clínicas
aprendizagem: mediadas
Seminários
Aconselhamento
e não mediadas
(consultar figura 8.2).

FIGURA 8.2 Tipos de situações de aprendizagem para
treinadores.

Grande parte da aprendizagem não mediada, segundo Moon, refere-se a quando
os treinadores iniciam a sua aprendizagem e escolhem o que pretendem aprender
e decidem de que forma irão aprender. Exemplos de aprendizagem não mediada
são a leitura de um livro, ver DVD e refletir sobre experiências anteriores.
A aprendizagem mediada refere-seE6211/ICCE/Fig.8.2/475967/JenG/R4
a aprendizagem que é assistida diretamente
por outra pessoa ou através da utilização de um meio que simplifique o material
de aprendizagem. A aprendizagem mediada é conseguida através de dois modos
de formação: formal e informal:
• A formação formal “ocorre num sistema de formação institucional,
cronologicamente organizado e hierarquicamente estruturado”.4
• A formação informal corresponde a qualquer “atividade de formação sistemática
realizada fora da estrutura de um sistema formal para fornecer tipos selecionados
de aprendizagem a subgrupos da população.”5 Na esfera dos treinadores,
o contexto poderá incluir clínicas, seminários e mentores.
A investigação6 sugere que os treinadores aprendem melhor quando
• as suas experiências e capacidades anteriores são reconhecidas e são
incentivados a refletir sobre, e a capitalizar, as mesmas;
• estão motivados para aprender e a procurar materiais de aprendizagem
relevantes;
• são incentivados a assumir responsabilidade pela sua aprendizagem;
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• o contexto é positivo e estimulador para minimizar a ansiedade, incentivando
a experimentação e desafiando-os adequadamente;
• os formadores têm em consideração a forma como gostam de aprender;
• têm muitas oportunidades para praticar e aplicar as informações no seu
próprio contexto;
• estão envolvidos e comprometidos na sua própria aprendizagem; e
• têm algum sucesso e obtêm feedback que aumenta a sua autoconfiança.
As experiências de formação e de desenvolvimento dos treinadores
devem refletir os contextos complexos e desafiantes nos quais operam.
O desenvolvimento eficaz do treinador deve oferecer um pacote de aprendizagem
diverso e equilibrado de situações de aprendizagem mediada e não mediada
e componentes significativas relacionadas com a função. Em conjunto promovem
a mudança comportamental e de aprendizagem e incentivam os treinadores
a procurar oportunidades de aprendizagem autodidatas adicionais.

Aprendizagem experencial e mentoria
Tradicionalmente, a formação de treinadores fornecia situações de aprendizagem
mediadas e formais. Muito frequentemente, a formação de treinadores, formal
e informal, é baseada na sala de aula, centrada na avaliação e orientada para
a qualificação. Contudo, os treinadores aprendem bem com a experiência prática
e interação com outros treinadores,7 destacando a necessidade de equilibrar
a formação formal de treinadores com experiências de aprendizagem no campo,
court, pista, piscina ou ginásio.
De facto, a aprendizagem experencial é central no desenvolvimento do treinador.
Contudo, é muito diferente aprender a partir da experiência. É intencional e pode
ser mediada ou não mediada. Através da exposição a uma maior diversidade de
situações, a aprendizagem experencial fornece aos treinadores a oportunidade
de descobrir qual o conhecimento e quais as capacidades que já têm e melhorar
capacidades de tomada de decisão num espetro mais alargado de circunstâncias
de treino.
A aprendizagem experencial requer autoconhecimento e autorreflexão por parte
do treinador. A consciência e a reflexão são capacidades que podem ser ensinadas e
devem constituir uma parte central de um programa equilibrado de desenvolvimento
do treinador.
Uma opção de aprendizagem eficaz durante o desempenho da função é integrar
mentores formados e comunidades da prática desportiva 8 na formação de
treinadores. As organizações de treinadores devem também valorizar, reconhecer,
respeitar, confiar e incentivar o contributo que os treinadores com experiência podem
oferecer em termos de orientação, formação, aconselhamento e desenvolvimento
de colegas com menos experiência. Os treinadores com mais experiência devem
também reconhecer que este papel de aconselhamento e apoio constitui uma parte
central da sua responsabilidade profissional.
Os treinadores podem também obter conhecimento de peritos de áreas
relacionadas como preparação física, biomecânica, psicologia do desporto
e nutrição. O valor destas trocas aumenta quando o conhecimento é transmitido
sistematicamente, medido ao nível adequado de complexidade e combinado com
exemplos e aplicações no treino de atletas.
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O processo de desenvolvimento do treinador ocorre ao longo do tempo
e inclui experiência desportiva, experiência de treinador, informal
e formal e formação informal. A conceção de programas de formação de
treinadores deve fornecer oportunidades de aprendizagem que tenham
em consideração a experiência e contextos de trabalho dos treinadores.

Formação realizada por formadores de treinadores
As federações, organizações de treinadores e instituições educativas que atuam
no desenvolvimento de treinadores são aconselhadas a considerar a forma como
identificam e formam formadores de treinadores que irão apresentar os seus
programas de formação de treinadores. Os formadores de treinadores devem ter
uma paixão verdadeira pelas suas tarefas. Devem ser cuidadosamente selecionados
e recrutados, devem ter um sistema de apoio adequado e devem ser avaliados
regularmente para possibilitar a avaliação da sua competência e crescimento no cargo.
Os formadores de treinadores desempenham também um papel crucial
na elaboração de situações de aprendizagem não formal e na promoção do
envolvimento dos treinadores na aprendizagem não mediada durante o desempenho
da função. Os treinadores com experiência suficiente e com o desejo de desenvolver
as capacidades de outros treinadores podem desejar eles próprios obter formação
para se tornarem formadores de treinadores.
Peritos em
aprendizagem
e facilitação
Treinador
Principal
Treinador
Principal

Peritos

Formador de
Treinador
Principal

Treinador
Avançado

Formador de
Treinador
Avançado

Treinador

Formador
de Treinador

Treinador

Assistente
de treinador
FIGURA 8.3 Percurso de carreira a longo prazo de formadores de treinadores.
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Cada desporto e cada país deve estabelecer um percurso de carreira a longo
prazo para formadores de treinadores, claramente associado e alinhado com
categorias, domínios e funções de treinadores. A figura 8.3 fornece uma visão geral
deste percurso.
Os formadores de Treinador Avançado e Principal têm a responsabilidade inerente
de contribuir para o desenvolvimento de formadores com menos experiência. Os
formadores na área de desenvolvimento de treinadores desempenham um papel
de liderança significativo na facilitação de aprendizagem e aconselhamento.
Os passos seguintes irão ajudar a desenvolver um programa sustentável
de formadores de treinadores de alta qualidade:
1. Analisar formadores de treinadores atuais e previstos (números, capacidades
e experiência), tendo em consideração as necessidades da equipa de
treinadores e a disponibilidade de treinadores com mais experiência para
apoiar no desenvolvimento de outros treinadores.
2. Com base no passo 1, formular um plano estratégico.
3. Utilizando critérios estabelecidos, realizar uma seleção a partir de candidatos
a formadores de treinadores.
4. De acordo com diretrizes predeterminadas, instruir, formar, desenvolver
e apoiar formadores de treinadores ao longo de todo o percurso.
As federações, países e instituições educativas devem investir tempo e recursos
na criação de uma equipa de formadores de treinadores eficaz. Isto irá melhorar
a sua capacidade de desenvolver treinadores existentes, bem como aumentar
o número de novos treinadores que entram no sistema nas áreas onde são
necessários.
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9
Certificação
e reconhecimento
de treinadores
As funções, competências e qualificações dos treinadores devem estar intimamente

correlacionadas. Quando estas três facetas não estão alinhadas, o resultado pode
variar de desapontante a uma grande tragédia. Por exemplo, um assistente de
treinador que foi desportista a um nível de elite mas que não recebeu formação para
ensinar capacidades adaptadas à idade não irá provavelmente dar boas instruções
técnicas e pode mesmo desmotivar os aprendizes mais entusiasmados. Desta forma,
o primeiro ponto de destaque é assegurar que todos os treinadores estão aptos a
desempenhar os seus deveres mais básicos.
Muitos treinadores têm as qualificações adequadas para as suas funções e as
federações, países e instituições educativas valorizam cada vez mais a relevância de
um desenvolvimento do treinador eficaz e relevante. Esta tendência é estimulante,
porque os potenciais danos causados por alguém que não está bem preparado
ou é de outra forma incapaz de satisfazer as responsabilidades de uma posição de
treinador é suficiente para insistir em medidas de preparação.

Cortesia de Richard Juilliart

Em 3 de maio de 2013, em Lausanne, Suíça, 28 treinadores concluíram com sucesso
o Programa Internacional de Certificação para Enriquecimento do Treinador.
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Requisitos académicos
Dependendo da respetiva qualidade e rigor, a formação, certificação e programas de
licenciamento de treinadores podem assegurar que todos os treinadores participantes
têm um nível aceitável de competência. Um certificado ou uma licença de um
programa de formação de treinadores aprovados asseguram qualidade no processo
de desenvolvimento do treinador. Um percurso de formação bem estruturado e um
certificado ou licença recebidos por domínio mostrado no desempenho da função
beneficiam todos os participantes no desporto.
É, consequentemente, recomendado que as federações nacionais e internacionais
analisem cuidadosamente e determinem a obrigatoriedade de requisitos de
certificação e licença para funções designadas nos respetivos desportos. Esta análise
deve ter em consideração os quadros de
qualificação nacionais e internacionais
Contexto da formação de treinador
re l e v a n t e s e q u a i s q u e r re q u i s i t o s
legislativos existentes ou previstos.
Organização
Instituição Federação
nacional/
A certificação de treinadores varia de
desportiva
educativa
estatal
acordo com o desporto, país e instituição.
As federações aos níveis nacional e
internacional lideram em termos de cursos
de certificação de desportos específicos.
Analisar ocupações e domínios de
As instituições de educação superior
treinador com base nas necessidades
do atleta e estrutura do desporto
tendem a concentrar-se mais em tópicos
universais como ciência do desporto,
Identificar funções, competências,
métodos e teoria do treino. Existe também
conhecimento e valores de treinadores
uma tendência positiva para que as
instituições incluam componentes de
Elaborar resultados de aprendizagem,
desportos específicos. Recomenda-se a
programas e ferramentas de avaliação
promoção de parcerias entre federações
e instituições educativas com vista a
Alinhar com sistemas de qualificações
maximizar a qualidade e a relevância de
nacionais e (quando adequado)
cursos oferecidos a treinadores. A figura
sistemas de reconhecimento de
federações internacionais
9.1 descreve um processo para maximizar
esta abordagem de parceria entre a
conceção do currículo e a certificação de FIGURA 9.1 Processo de conceção
treinador.
do currículo.
E6211/ICCE/Fig.9.1/475969/JenG/R3
Normas qualificadoras

Os treinadores dedicam muito tempo e energia ao desenvolvimento de atletas.
A maioria dos treinadores é voluntária, embora pertença à mesma profissão híbrida
de treinadores remunerados a tempo parcial e a tempo inteiro.
As federações nacionais e internacionais devem definir as normas relativas
a funções de treinador específicas. Os treinadores em todas as quatro funções Treinador Principal, Treinador Avançado, Treinador e Assistente de Treinador - devem
ser certificados pela respetiva organização, desporto e país. Esta certificação deve
fornecer provas de como o programa preparou o treinador para a competência
funcional numa determinada função e domínio de treino. Alguns programas de
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certificação são elaborados de forma a fornecer acesso a mais do que um domínio
de treino para obtenção de mais conhecimentos. Independentemente da estrutura
do programa, a certificação de treinador deve indicar claramente as funções e os
domínios para os quais o treinador está preparado.
No caso de pré-treinadores, as suas funções necessitam de ser claramente
definidas e os prazos e expetativas de progressão para funções de treinador formal
e a certificação associada devem ser definidos.
Os treinadores devem ser adequadamente formados e qualificados para as
funções que desempenham e domínios em que trabalham. As federações
nacionais e internacionais devem especificar as designações (certificação
e licença) necessárias para determinadas funções, tendo em consideração
os quadros de qualificação nacionais e internacionais relevantes.

Reconhecimento e designações
Os treinadores merecem receber o reconhecimento, nacional e internacionalmente,
adequado ao seu conhecimento e qualificações. As qualificações de treinador
devem ser estabelecidas em comparação com as normas nacionais e internacionais
adequadas e referências de comparação na formação académica e profissional
As figuras 9.2 e 9.31 apresentam um modelo mostrando de que forma os programas
de certificação de federações nacionais e internacionais se podem alinhar com
funções de treinador e com outras formas de graus de formação. Cada vez mais países

Níveis de formação
Funções
do treinador

Diplomas de
Diplomas de
Níveis de
universidades/ outras instituições
federações
educação
nacionais
e agências de
e internacionais
superior
treinadores

Treinador
Principal

Nível 4

Grau
universitário
ou pósgraduação

Treinador
Avançado

Nível 3

Diploma
ou grau
universitário

Treinador

Nível 2

Certificado
de treinador

Assistente
de treinador

Nível 1

Diploma de curso
de introdução
a treinador

FIGURA 9.2 Alinhamento dos níveis de formação com funções de treinador.
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FIGURA 9.3 Percurso de aprendizagem a longo prazo para treinadores.
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Cada etapa do percurso
de aprendizagem pessoal
depende dos resultados
de aprendizagem de
etapas anteriores e das
competências atuais.

Aprendizagem formal

Aprendizagem informal

Percurso de aprendizagem

Caminho para
a competência
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requerem preparação, certificação e programas de formação contínua de treinadores
para alinhamento com os quadros de qualificação nacionais.
Os sistemas de certificação de treinadores formais devem também ser alvo de
consideração no reconhecimento da aprendizagem anterior (“Recognition of Prior
Learning - RPL”) e experiência dos treinadores.2 Isto é particularmente importante
dados os benefícios demonstrados da aprendizagem experencial para os treinadores.
Igualmente, nos desportos e países com programas de certificação relativamente
novos, o reconhecimento de experiências de treino anteriores é um meio de abertura
de uma porta para níveis superiores no sistema até que aqueles que pretendem
desenvolver-se concluam a sua formação.
Assim que a relação entre a formação formal de treinador e a formação no
desempenho da função estiver clarificada, o sistema de licenciamento de treinadores
pode ser introduzido. As licenças de treinador, que atestam a competência e o direito
ao exercício da função, são particularmente relevantes para todos os treinadores
que obtêm um rendimento do seu trabalho e para voluntários que operem como
Treinador Principal e Treinador Avançado.
Todas estas medidas irão resultar em experiências de desenvolvimento, de
formação e profissionais ainda melhores para os treinadores. O reconhecimento
de qualificações de treinador e a mobilidade de treinadores irão também melhorar
como parte de uma profissão híbrida em todo o mundo.
1
Esta visão geral foi adaptada do trabalho em curso entre a Leeds Beckett University, o ICCE
e a Trainerakademie (Colónia, Alemanha) sobre percursos de nível de pós-graduação para treinadores
e formadores de treinadores e sobre a criação de um doutoramento profissional internacional no
campo do treino desportivo. Este trabalho baseou-se numa investigação anterior sobre percursos
para treinadores na educação superior como parte de um projeto AEHESIS mais extenso. Duffy, P.
(2007). Coaching: Final report. In Froberg, K; Petry K. (Eds.), Aligning a European Higher Education
Structure in Sport Science (AEHESIS) Final Report. Cologne: German Sports University.

O South African Qualifications Authority (SAQA) e a South African Sports Confederation and
Olympic Committee (SASCOC) acordaram o estabelecimento de um programa piloto nacional
para treinadores e formadores de treinadores como parte da implementação do South African
Coaching Framework.

2
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Minas Panagiotakis/Icon SMI

Quadro de Referência Internacional para a Formação de Treinadores constitui
um passo importante no apoio à criação de sistemas de implementação e desenvolvimento de formação de treinadores relevante, sustentável e de alta qualidade
a nível mundial. A adaptação e implementação dos princípios constantes no ISCF
a circunstâncias específicas do desporto e do país oferecem múltiplos benefícios.

Aplicações do Quadro de Referência na formação de treinadores

Criar programas de formação e desenvolvimento
de treinadores de alta qualidade
O derradeiro objetivo é apoiar o esforço
de melhorar ainda mais a qualidade de
treino de diferentes desportos e países.
O Quadro não é obrigatório, mas apresenta
uma série de princípios apoiados em
investigação e exercícios e ferramentas
que podem ser aplicados a contextos
específicos. Os programas de formação
e desenvolvimento de treinadores que
seguem as recomendações irão reforçar
a competência dos treinadores, o que irá
beneficiar os atletas a todos os níveis.
O ISCF fornece uma ferramenta simples
que ajuda na elaboração de novos programas
e comparação ou alinhamento com programas
existentes (consultar figura 10.1).
Esta ferramenta pode ser utilizada em
várias circunstâncias:

Programas de federações internacionais
Programas de federações nacionais
Programas específicos de países
e contextos locais
Programas
existentes

Programas
novos

Ferramenta
de mapeamento

Definir as
necessidades do
praticante
e do mercado

Aperfeiçoar
declarações de
competências
funcionais do
treinador

Definir
declarações de
competências
funcionais do
treinador

• Os fornecedores de programas de
Aperfeiçoar
Construir
formação e desenvolvimento de treinadores
a execução
e fornecer
podem comparar as suas próprias qualifido programa
programas
cações com um quadro internacionalmente
reconhecido relativamente aos resultados
Melhorar a garantia Estabelecer garantia
de aprendizagem. Isto pode ser particuda qualidade
da qualidade
larmente relevante na ligação entre os
e certificação
sistemas que operam a nível mundial, bem
como entre as qualificações de federações
Melhorar
Estabelecer
o reconhecimento
o reconhecimento
e instituições de ensino superior.
e a mobilidade
e a mobilidade
• As organizações de treinadores e as
que empregam e utilizam treinadores podem
avaliar mais eficazmente as competências de
treinadores vindos de diferentes desportos
Adaptação flexível
Quadro Internacional
ao desporto, país e
para a Formação
ou países em funções específicas. Isto irá
necessidades locais
de Treinadores
ajudar no reconhecimento de qualificações
de treinador e aprendizagem anterior,
FIGURA 10.1 Aplicações do
bem como na identificação de lacunas na
Quadro de Referência Internacional
competência.
para a Formação de Treinadores.
• Os países ou federações que
procuram desenvolver novos sistemas
E6211/ICCE/Fig.10.1/475985/JenG/R4
ou qualificações podem utilizar o ISCF
para ajudar a determinar normas de qualificação de treinadores para cada nível
e o conteúdo necessário para satisfazer os requisitos associados.
• Quem forma e emprega treinadores pode utilizar as competências definidas
no ISCF como uma ferramenta de avaliação e desenvolvimento para os seus
treinadores, resultando na identificação de necessidades de formação.
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A aplicação do Quadro a contextos específicos irá melhorar a qualidade
da formação e desenvolvimento de treinadores em programas existentes
e novos. Irá melhorar a tomada de decisões políticas e legais e promover
a melhoria sistémica e progressiva e a garantia da qualidade na esfera do
treino desportivo.

Avaliar e melhorar programas existentes
O ISCF fornece um prisma através do qual é possível identificar, implementar e avaliar
práticas na formação e desenvolvimento de treinadores. Destaca os blocos de
construção que afetam a qualidade, eficiência e eficácia e fornece um conjunto de
ferramentas e conceitos que pode ser adaptado a contextos específicos.
Ao analisar o plano do ISCF e comparar o mesmo à elaboração do seu próprio
programa, os administradores desportivos podem conseguir estabelecer prioridades
e alocar recursos mais facilmente de uma forma que maximize o retorno do seu
investimento. Processos de garantia da qualidade aplicados ao longo de tempo
irão apoiar a melhoria contínua dos treinadores e desenvolvimento destes numa
base sistemática e sustentável.1

Definir áreas para investigação e avaliação
O ISCF oferece clareza relativamente às competências pretendidas de treinadores
para maximizar o treino dos desporto de lazer e de competição, bem como as
componentes-chave dos sistemas que apoiam a formação e desenvolvimento de
treinadores. Isto cria uma possível lista de áreas para investigação e avaliação futuras,
que fará avançar a profissão híbrida para novos graus de conhecimento e eficácia.

Analisar e tomar decisões políticas
O Quadro também pode servir como uma base de criação, avaliação e análise de
regulamentos e leis para apoiar a qualidade, sustentabilidade e natureza profissional
híbrida do treino desportivo. Isto irá permitir aos administradores, conselhos
e autoridades em todas as comunidades desportivas e educativas tomar decisões
políticas e legais mais uniformes e fundamentadas.

Estimular a troca global
O estabelecimento de uma linguagem comum irá facilitar a troca de informação
e conhecimento entre parceiros, mesmo que concorrentes, entre países e desportos.
Isto irá, por sua vez, melhorar a compreensão entre todos a todos os níveis e abrir
novos caminhos para a cooperação, bem como modelos claros de reconhecimento
de qualificações de treinadores entre países. Os membros da comunidade desportiva
que deverão beneficiar com o ISCF encontram-se na figura 10.2.
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Federações
e agências
internacionais

Treinador
e atletas

Associações
de treinadores

Países

ISCF
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Federações
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Fornecedores
de formação
profissional

FIGURA 10.2 Potenciais beneficiários do Quadro.

Promover o aperfeiçoamento
A resposta à Versão 1.1 assinalou muitos potenciais
resultados do ISCF, alguns dos quais já tiveram
impacto.
Desde a publicação da Versão1.1 na Global
Coaches House, Londres, durante os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2012, o ISCF forneceu
uma plataforma para investigação e consulta
adicionais. Através do diálogo aberto, o grupo de
trabalho aperfeiçoou mais uma vez o Quadro para
produzir a versão 1.2 para a Conferência Global de
Treinadores, na África do Sul, em setembro de 2013.
O aperfeiçoamento do ISCF está também
ligado ao novo International Sport Coaching
JournaI (ISCJ), uma publicação do ICCE e da
E6211/ICCE/Fig.10.2/475971/JenG/R4
SHAPE America,
que irá incluir frequentemente
investigação e comentários sobre o Quadro.
Através de uma análise crítica contínua, o ISCF será
novamente aperfeiçoado, estando prevista uma
publicação melhorada da Versão 2.1 para 2017.
Ao valorizar o trabalho dos treinadores
e promovendo uma orientação centrada no
atleta o ISCF assinala ações que irão melhorar
a experiência desportiva para todos. Organizações
desportivas, treinadores e atletas serão os
beneficiários mais evidentes, mas as ramificações
positivas desta interação e interações subsequentes
do Quadro irão ser sentidas a nível mundial.

Necessidade reconhecida do
Quadro Internacional para
a Formação de Treinadores
Grupo de trabalho do
ICCE e da ASOIF
Versão 1.1 Londres 2012

Versão 1.2 África do Sul 2013
Versão 2.1 Publicação
do projeto 2017
Atualizações quadrienais

FIGURA 10.3 Processo de
desenvolvimento do Quadro.
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Paralelamente ao processo de desenvolvimento do Quadro de Referência Internacional para a
Formação de Treinadores, um grupo de agências líderes na inovação da Qualidade de Treinadores
no ICCE desenvolveu um Modelo de Qualidade relativo ao treino que está a ser submetido a
testes-piloto e investigação.
1
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Glossário
aprendizagem experencial — A aprendizagem que ocorre através da resolução de
problemas na vida real. É estruturada e gerida e não é igual à aprendizagem com
a experiência.
aprendizagem mediada — Uma aprendizagem que é diretamente apoiada por outra pessoa
ou meio que simplifica essa aprendizagem (por ex., qualificação, curso online, clínicas).
aprendizagem não mediada — Aprendizagem que é iniciada, impulsionada e sustentada
pelo aluno sem qualquer facilitação externa (por ex., livros, autorreflexão, observação
de uma competição). Também conhecida como aprendizagem informal.
baseado em competências — Avaliação formal baseada na demonstração da competência
requerida para desempenhar a função de treinador.
categorias de treinador — A divisão do foco principal do treinador no desporto de lazer e de
competição, reconhecendo que algumas pessoas podem treinar em ambas as categorias.
desenvolvimento do treinador — A diversidade de experiências e oportunidades de
aprendizagem disponíveis para os treinadores que apoia o desenvolvimento dos seus
conhecimentos no desempenho de funções específicas. Durante a carreira de um treinador
este processo poderá ser descrito como desenvolvimento do treinador a longo prazo (LTCD).
desporto de competição — Um desporto no qual o desenvolvimento e a demonstração
de capacidade em comparação a padrões normativos de competição são os objetivos
principais.
desporto de lazer — Um desporto em que a prioridade principal é atingir resultados pessoais
como melhoria pessoal, estilo de vida saudável, socialização ou lazer.
domínio do treinador — Áreas de treino identificadas através dos tipos de atleta treinado
(ou seja, crianças, adolescentes e adultos; e atletas de competição, alta competição
e emergentes).
envolvimento — Utilizado pelo Comité Olímpico Internacional para se referir a uma
diversidade de indivíduos e funções que estão associados ao envolvimento de um atleta no
desporto, como pais, treinadores, cientistas desportivos, gestores e gestores de desporto
de competição. O termo, embora desenvolvido para o desporto de alta competição,
também se aplica aos jovens atletas.
estatuto do treinador — A classificação de treinadores conforme o trabalho realizado voluntário, remunerado a tempo parcial ou remunerado a tempo inteiro - no
desenvolvimento do atleta. Os pré-treinadores também estão incluídos na classificação
do estatuto de treinador.
formador de treinadores, professor ou tutor — Funções formais que englobam
o desenvolvimento de outros treinadores através de aprendizagem mediada e incentivo
do envolvimento do treinador na aprendizagem não mediada.
função de pré-treinador — A função de pais, jogadores ou voluntários que apoiam
o trabalho do treinador. Esta função não requer uma clarificação formal, mas deve
ser apoiada através da orientação e formação e fornecer um caminho para funções
e qualificações de treinador mais formais.
função do treinador — A função específica desempenhada pelo treinador que é definida
pela entidade patronal (para treinadores remunerados) e pela organização onde é voluntário
(para treinadores não remunerados).
infraestrutura do sistema de treino — As estruturas e mecanismos de formação de qualquer
desporto ou país para apoiar treinadores e o desenvolvimento de treinadores.
reconhecimento de aprendizagem anterior — Avaliação da competência de um treinador
que tem em consideração experiências prévias e a aprendizagem do treinador (mesmo
noutras áreas).
treino centrado no atleta — Treino baseado no reconhecimento das necessidades do atleta,
planificação e realização de um programa de exercícios e competição correspondentes.
O treino deve basear-se numa compreensão do processo de desenvolvimento do atleta
a longo prazo (LTAD).
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O Quadro de Referência Internacional para a Formação de Treinadores consiste
num esforço conjunto liderado pelo International Council for Coaching Excellence
(ICCE) e pela Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF),
apoiado pela Leeds Beckett University (LBU) através da administração do projeto,
aconselhamento técnico e investigação. Esta publicação foi editada por Pat Duffy,
Mark Harrington (diretor-geral dos serviços técnicos do International Rugby Board
e presidente do Grupo de Formação e Desenvolvimento da ASOIF) e Sergio LaraBercial (investigador sénior na LBU e responsável técnico do ICCE).
International Council for Coaching Excellence
Anteriormente o Conselho Internacional para a Formação de Treinadores, o ICCE
foi constituído em setembro de 1997 como uma organização internacional sem
fins lucrativos com o objetivo de promover o Treinador como uma profissão
internacionalmente aceite. Os membros do ICCE procuram melhorar a qualidade
do treinador em todos os níveis do desporto.
Mais especificamente, a missão do ICCE consiste em liderar e apoiar
o desenvolvimento global de treinadores como uma profissão híbrida e melhorar
a qualidade dos treinadores em todos os níveis de desporto, orientando-se pelas
necessidades dos membros, federações, países e parceiros-chave.
Os objetivos estratégicos do ICCE consistem em fortalecer a sua infraestrutura
organizacional, construir uma comunidade de treinadores globalmente e reforçar
a posição do treinador como uma profissão. Os parceiros e mercados do ICCE
incluem organismos de representação nacional responsáveis pelo desenvolvimento
de treinadores, federações internacionais, instituições que fornecem formação
de treinadores ou representam os mesmos, indivíduos que elaboram e fornecem
formação de treinadores, treinadores e a comunidade desportiva internacional em
geral. Visite o sítio da Internet em www.icce.ws.

Association of Summer Olympic
International Federations
A 30 de maio de 1983, as 21 federações internacionais que regiam os desportos
dos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 decidiram formar a Association of Summer
Olympic International Federations. Esta aliança procurava resolver as questões de
interesse comum dos Jogos Olímpicos de Verão e do Movimento Olímpico e outros
assuntos considerados necessários pelas federações internacionais.
De forma mais formal, a missão atual da ASOIF é unir, promover e apoiar as
federações internacionais de desportos olímpicos de verão e preservar a sua
autonomia, coordenando simultaneamente os seus interesses e objetivos comuns.
As federações internacionais têm a responsabilidade de gerir e monitorizar
o funcionamento diário das várias disciplinas desportivas a nível mundial,
incluindo a organização prática de eventos durante os Jogos e a supervisão do
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desenvolvimento de atletas praticantes destes desportos a todos os níveis. Cada
federação internacional rege o seu desporto em todo o mundo e assegura a sua
promoção e desenvolvimento. Os membros na ASOIF são no total 28. Visite o sítio
da Internet em www.asoif.com.

Leeds Beckett University
Através da sua Faculdade de Carnegie, a LBU tem uma longa tradição na preparação
profissional de licenciados em educação física, ciência do desporto, atividade
física e treino desportivo. Através do seu Research Institute for Sport, Physical
Activity and Leisure, a universidade desempenha um papel ativo na investigação
e desenvolvimento industrial no Reino Unido e internacionalmente. A LBU tornou-se
desde 2011 sede do ICCE e o Global Coaching Office situa-se agora no Headingley
Carnegie Stadium. Visite o sítio da Internet em www.leedsbeckett.ac.uk.
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The International Council for Coaching Excellence
(ICCE) can help your organization implement
the International Sport Coaching Framework.
With its partners, the ICCE has proven expertise
in providing tailored support to sport agencies,
federations and educational institutions
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• Organize and conduct major
coaching conferences.
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States to Japan, South Africa to Australia, and
Poland to the Philippines and Malaysia.
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s.lara-bercial@icce.ws
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