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O propósito deste trabalho foi caracterizar, tanto em extensão como em detalhe. o 
planeamento de treino de um treinador de referência ao nível da formação em Basquetebol.  

O estudo contemplou a análise do planeamento relativo a quatro épocas de dois escalões 
diferentes (iniciados e cadetes), tomando em consideração os valores da “carga” de treino e 
competição; a relação entre treino e competição; e o peso relativo dos diferentes conteúdos no 
volume total de treino. Os dados foram recolhidos dos planos de todas as sessões de treino 
das referidas épocas e que constavam do dossiê de treino do treinador. A análise de dados 
baseou-se em técnicas de análise documental a partir de um quadro de categorias descritas 
por Marques et al. (2000). A descrição e comparação dos resultados foi feita através de tabelas 
dos valores absolutos percentuais e média aritmética.  

Os resultados do nosso estudo evidenciam a importância atribuída à técnica, expressa nos 
valores mais elevados, é maior no escalão de iniciados (44,37% e 46,68%) do que no escalão 
de cadetes (35,56% e 30,82%). Neste domínio, a técnica individual ofensiva (conteúdo técnico 
com maior volume) obtém um destaque maior nos iniciados (34,44% e 36,30%) do que nos 
cadetes (24,14% e 21,93%). Em contrapartida, no âmbito da dimensão táctica, observámos 
valores superiores nos cadetes (54,86% e 62,52%) em comparação com os iniciados (47,49% 
e 48,16%); A componente psicológica é alvo de uma intervenção estruturada no escalão de 
cadetes, enquanto que nos iniciados isso não aconteceu de uma forma tão evidente. Quanto à 
componente física registámos 8,14% e 5,16% para os iniciados, enquanto que nos cadetes os 
valores foram de 9,1% e 4,98%. No que concerne à média do número de sessões de treino 
semanais, verifica-se um diferencial entre os dois escalões: iniciados entre 3,2 e 3,5 treinos por 
semana; cadetes entre 4 e 4,15 sessões semanais. No que se reporta à média de duração de 
cada treino, (98,32 e 96,96 minutos, iniciados; 107,4 e 118,6 minutos, cadetes), as diferenças 
encontradas indicam o necessário ajustamento do volume da “Carga”, em função do escalão 
em causa. A relação unidades de treino/nº de competições situou-se em 3,15: 1 e 4,12: 1 
(iniciados) e 3,5: 1 e 3,1 : 1 (cadetes). 

 

Introdução 

A exigência de definição dos objectivos de natureza formativa e educativa, no contexto da 
prática desportiva, obriga a equacionar a metodologia de treino e preparação dos jovens como 
um processo pedagógico, em que as características do jovem atleta, enquanto pessoa em 
formação, têm de ser respeitadas. A preparação desportiva dos mais jovens deve entender o 
processo de maturação numa perspectiva individual, com diferenças intersexuais e 
interindividuais, condicionando de forma decisiva, a formação desportiva (Marques et al, 2000).  

O processo de formação é composto por um conjunto de etapas/estádios nas quais o atleta 
vai aprendendo e desenvolvendo diversas capacidades (físicas, técnicas, tácticas e 
psicológicas). Apelidadas por vários metodólogos de componentes ou factores de treino, 
adquirem uma determinada estrutura (substância e método) e dinâmica (temporalidade) no 
âmbito da metodologia de treino. Qualquer treinador de formação é confrontado, no momento 
inicial de planeamento da época desportiva, com um conjunto de questões centrais (O quê?, 
Como?, Quando?) cujas respostas estruturadas auxiliarão a modelar a sua intervenção de um 
modo mais ajustado, na procura do desenvolvimento harmonioso do jovem e de uma 
preparação desportiva adequada.  



A realidade transmite-nos que, frequentemente, a intervenção do treinador no treino dos 
mais jovens não é sustentada por um planeamento de base cuidado, mas sim por um conjunto 
de pretensões empíricas decorrentes de um défice da base conceptual. Segundo Marques 
(1999), o processo de treino é, na maior parte dos casos, desconhecido pelos metodólogos, 
sendo tal facto devido à falta de documentos ou indisponibilidade dos mesmos para serem 
examinados. Prontamente identificamos na literatura da especialidade diversos modelos de 
planeamento, oriundos de diversas especificidades, que não podem constituir-se como 
“receitas” universais, quando as “patologias” são diferenciadas. Quanto a nós, esta situação 
provém de deficiente interligação entre a teoria e a prática, entre o trabalho do treinador no 
terreno e a teorização do metodólogo no gabinete.  

No âmbito do gabinete de Basquetebol da FCDEF-UP foram realizados dois trabalhos 
exploratórios sobre o planeamento (em dois escalões diferenciados) de um treinador referência 
no treino de crianças e jovens que, dando continuidade a uma linha de investigação versada 
sobre o planeamento do treino, pretenderam consubstanciar a aproximação atrás propalada 
entre o trabalho de terreno do treinador e a fundamentação dos metodólogos.  

Procuraremos identificar e interpretar as inevitáveis variações observadas nos conteúdos e 
“carga” de treino ministradas em dois escalões diferenciados (Iniciados e Cadetes) em 88/89, 
89/90, 90/91 e 94/95, de modo a, humildemente, contribuir para o desenvolvimento do 
conhecimento útil do processo de treino de crianças e jovens. 

Como objectivos para este trabalho estabelecemos: 

- Caracterizar a “Carga” de treino e competição nos escalões de iniciados e cadetes; 

- Identificar a relação entre treino e competição; 

- Descrever e analisar os conteúdos que ocupam maior volume no processo de 
treino de um treinador experiente, analisando o peso relativo de cada um deles; 

 

Caracterização da amostra 

Para a realização deste estudo foram analisadas 266 sessões de treino e contabilizados 74 
jogos, para o escalão de iniciados (88/89 e 89/90) e 298 sessões de treino e 91 jogos para o 
escalão de cadetes (90/91 e 94/95). As equipas objecto deste estudo pertenciam aos quadros 
competitivos da Associação de Basquetebol de Lisboa. 

O treinador em estudo é reconhecido pela sua experiência, sendo uma referência no que 
diz respeito ao treino de crianças e jovens.  

 

Quadro 1 - Caracterização das épocas 90/91 e 94/95 no que respeita ao escalão 
desportivo, nº de sessões de treino e nº de jogos. 

 

ÉPOCA JOGOS SESSÕES DE TREINO 

40 126 88/89 

89/90 34 140 

42 147 90/91 

94/95 49 151 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho baseou-se na análise documental do tipo descritivo-
comparativo (Marques et al, 2000) do planeamento presente nos dossiers  de treino de um 
treinador experiente e numa entrevista orientada por questões abertas a treinador em estudo.  



Procuraram-se identificar orientações diversas seguidas no planeamento do processo de 
treino, em função de escalões e realidades diferenciadas, relativamente aos conteúdos e 
“carga” de treino. 

Na descrição dos resultados quantitativos utilizámos: valores absolutos e percentuais e a 
média aritmética, sendo que para o tratamento dos dados foi utilizado o programa “Microsoft 
Excel – 2000” para Windows. 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

• Conteúdos de Treino 

No que diz respeito à distribuição geral dos conteúdos de treino, constatámos, em ambos 
os estudos, que a preparação táctica assume a maior percentagem do volume total de treino. 
No escalão de cadetes registam-se valores mais elevados (54,86% e 62, 52%) do que nos 
iniciados (47,49% e 48,16%). A preparação técnica é o segundo conteúdo mais exercitado, no 
âmbito dos dois escalões, apesar de, nos iniciados (44,37% e 46,68%), se registarem valores 
mais elevados que nos cadetes (35,56% e 30,82%). Relativamente à preparação física os 
valores obtidos são similares – 8,14% e 5,16% (iniciados) e 9,26% e 5,23% (cadetes). Na 
componente psicológica apenas se obtiveram registos no escalão de cadetes assumindo 
valores na ordem dos 0,32% e 1,43%, do volume total de treino. 
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Figura 1- Distribuição percentual  média dos conteúdos Preparação Física, Técnica, 

Táctica e Psicológica, nas duas épocas de cada escalão ( iniciados e cadetes)  

 

Pela análise dos resultados compreendemos que a componente táctica adquire maior 
preponderância no escalão de cadetes, acontecendo o inverso para a componente técnica. 
Estes valores, enquadrados nas propostas de metodólogos como Betrán (1996), indicarem 
alguma disparidade, nomeadamente no facto de a preparação táctica representar praticamente  
o dobro do indicado por aquele autor (20% para o escalão de iniciados).  Os valores obtidos 
relativamente à preparação física, em ambos os escalões, afastam-se  também dos valores por 
ele indicados (30% e 35% do volume total do treino, respectivamente para iniciados e cadetes). 
Na componente técnica as diferenças não são substanciais, sendo inclusivamente inferiores 
aos valores defendidos por Bétran (1996). Convém referir que os resultados por nós 
encontrados são relativamente coincidentes com alguns estudos portugueses, efectivados no 
âmbito desta temática: Marques et al., (2000); Santos (2001); Gonçalves (2001) e Furriel 
(2002).  

Estes dados conduzem-nos para a lógica que apresentámos previamente,  quando 
afirmámos que os diversos modelos de planeamento existentes, extraídos de realidades 
diversas, devem ser contextualizados, assumindo-os exclusivamente como propostas 



específicas e não necessariamente globalizantes, para a consecução de um planeamento 
desportivo ajustado a uma realidade particular. 

A análise aprofundada dos diferentes conteúdos de treino permite-nos apresentar os 
seguintes quadros contendo valores relativos às sub-categorias (Quadro 2 e 3). 

 
Quadro 2 - Valores totais  (minutos) e percentuais relativos à distribuição dos conteúdos no 
escalão de cadetes. 

SOMATÓRIO PERCENTAGENS CONTEÚDOS 
Época 90/91 Época 94/95 Época 90/91 Época 94/95 

Capacidades 
Condicionais 

1434 892 9,1 4,98 

Capacidades 
Coordenativas 28 45 0,18 0,25 

T.  I. O. s/ Bola 581 531 3,68 2,97 
T. I. O. c/ Bola 3811,1 3928,5 24,14 21,93 
T. I. Defensiva 1221,5 1060,5 7,74 5,93 
Situação de 1x1 307 706 1,94 3,94 
Situação de 2x2 1092 1038 6,91 5,8 
Situação de 3x3 696,5 1090,5 4,41 6,09 
Situação de 4x4 1903 1903 12,05 10,63 
Defesa Colectiva 1170 1665 7,41 9,3 
Transição Defesa-
Ataque 

773 706 4,9 3,94 

Contra-Ataque 898 1005 5,69 5,61 
Ataque Rápido 15 175,5 0,1 0,98 
Ataque de Posição 1805 2907,5 11,43 16,23 
Preparação 
Psicológica 50 255 0,32 1,42 

Total 15785,1 17908,5 100 100 
 
Quadro 3 - Valores totais (minutos) e percentuais relativos à distribuição dos conteúdos no 
escalão de iniciados. 

SOMATÓRIO PERCENTAGENS CONTEÚDOS 
Época 88/891 Época 90/91 Época 88/89 Época 90/91 

Capacidades 
Condicionais 714 809 5,86 5,77 

Capacidades 
Coordenativas 

278 54 2,28 0,39 

T.  I. O. s/ Bola 648 736 5,31 5,41 
T. I. O. c/ Bola 4199 4929 34,44 36,30 
T. I. Defensiva 563 672 4,62 4,95 
Situação de 1x1 705 869 5,78 6,40 
Situação de 2x2 412 1038 3,38 7,65 
Situação de 3x3 508 388 4,17 2,86 
Situação de 4x4 755 510 6,19 3,76 
Situação de 5x5 2455 2510 20,14 18,49 
Transição Defesa-
Ataque 327 330 2,68 2,43 

Contra-Ataque 628 712 5,15 5,45 
Ataque Rápido 0 0 0 0 
Transição Ataque-
Defesa 0 330 0 2,43 

Total 12192 13575 100 100 
 



Capacidades Condicionais e Coordenativas 

Neste âmbito, obtivemos valores mais reduzidos que aqueles que a literatura especializada 
aponta para os escalões desportivos em estudo. As capacidades coordenativas, em 
comparação com as condicionais, adquirem uma expressão mais reduzida: 2,28% e 0,39%, 
para 5,86% e 5,77%, respectivamente, nos iniciados; e 9,1% e 4,98% para 0,18% e 0,25%, nos 
cadetes. Os resultados não coincidem com o que a generalidade da literatura indica para estes 
escalões. Graça et al. (1991), refere que nos escalões etários mais baixos deve ser privilegiado 
o desenvolvimento multilateral do atleta, ou seja o desenvolvimento das capacidades 
condicionais e coordenativas básicas. Martin (1999) indica esta faixa etária etário como um 
período de excelência para o desenvolvimento das capacidades coordenativas.  No entanto, 
convém interpretar os dados por nós encontrados numa perspectiva integrada. Em diversas 
situações estes conteúdos poderiam ser trabalhados integrados em situações de exercitação 
que não visassem exclusivamente este tipo de conteúdos. Este dado é confirmado pelo 
treinador em estudo, na entrevista que lhe realizámos. 

 

Técnica Individual Ofensiva com Bola 

Em relação à componente técnica, o treinador reservou maior importância para os 
conteúdos da técnica individual ofensiva com bola (TIOCB), comparativamente com os 
conteúdos da técnica individual ofensiva sem bola (TIOSB) e técnica individual defensiva (TID). 
Esta informação é sustentada pelos valores relativos nos dois escalões, alvo deste estudo. 
Neste caso, relativamente ao volume total de treino, registámos 34,44% e 36,30% (iniciados) e 
24,14% e 21,93% (cadetes).  

De acordo com Graça et al. (1991), estes dois escalões enquadram-se na “Especialização 
Inicial”, que refere a necessidade de um desenvolvimento maior dos fundamentos da técnica 
individual, sendo que o de cadetes já poderá em alguns momentos abordar aspectos 
relacionados com a “Especialização Aprofundada”. Neste facto poderá assentar a explicação 
para o diferencial encontrado entre os volumes de treino de TIOCB, para os dois escalões. 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados por Gonçalves (2001), no escalão de 
iniciados, quando expõe 31,19% para a TIOFCB, 7,69% para a TIOFSB e 5,70% para a TID. 

 

Situações de jogo reduzido 

O treinador objecto deste estudo afirma que os jogos reduzidos revestem-se de uma 
importância  decisiva no contexto da preparação desportiva para os mais jovens. De entre 
estas situações a dominância deste tipo de exercícios, em detrimento do 5x5 formal é 
destacada. De facto, a literatura advoga a acuidade desta exercitação no contexto da 
metodologia do treino de Basquetebol. 

Os dados obtidos demonstram que as situações de jogo reduzido representaram um dos 
conteúdos mais trabalhados no universo das duas épocas consideradas, confirmando, assim, a 
opinião do treinador. No escalão de iniciados, observámos que o volume total de treino 
dedicado aos jogos reduzidos foi de 19,52% e 20,77%. Quanto ao escalão de cadetes, estes 
valores foram de  25,31% e 26,46%. 

 

Situação 1x1 

Relativamente a este jogo reduzido, nas épocas de iniciados observámos valores mais 
elevados (5,79% e 6,40%) do que em relação aos cadetes (1,94% e 3,94%). Esta constatação 
pode ter uma relação directa com a importância que os aspectos relacionados com o 
aperfeiçoamento da técnica individual ofensiva adquirem em faixas etárias inferiores. Furriel 
(2002), para o escalão de cadetes expõe 3,7% e 4,2%; do volume total de treino, superando 
assim os valores que recolhemos para o mesmo escalão. 

 



Situação de 3x3 

Nesta forma de exercitação, a situação inverte-se. Ou seja, no escalão de cadetes o 
volume de treino destinado ao 3x3  (4,41% e 6,09%) é superior ao dos iniciados (4,17% e 
2,86%), embora o diferencial registado não seja tão elevado como na situação anterior. 
Podemos inferir que o treinador privilegiou uma forma de exercitação mais complexa num 
escalão mais elevado (cadetes). Aspectos que têm a ver com a técnica individual ofensiva já 
teriam sido, eventualmente, assimilados, pelo que os resultados encontrados para o 3x3 são 
mais expressivos em cadetes, do que nos iniciados, onde predomina o 1x1. Os valores 
destacados por Furriel (2002) são os que mais se aproximam daqueles por nós obtidos (5,5% e 
6,7%). 

Situação de 4x4 

Com o decorrente aumento de complexidade face à situação anterior, a situação de 4x4 
revela ainda diferenças mais significativas entre os dois escalões. Nos iniciados obtivemos os 
valores de 6,19% e 3,76%, enquanto que nos cadetes registámos 12,05% e 10,63%, 
relativamente ao volume total de treino. A situação de 4x4, ao aproximar-se mais do jogo 
formal, exige determinadas competências técnico-tácticas com grau de dificuldade mais 
elevado, podendo justificar as variações verificadas. 

Contra-Ataque 

Pela análise dos resultados obtidos constatámos que este conteúdo foi implementado com 
alguma insistência nos dois escalões, já que, no escalão de iniciados, representa 5,15% e 
5,45%, do volume total do treino. Nos cadetes esses valores são de 5,69% e 5,61%. 
Curiosamente este conteúdo apresenta uma certa  regularidade  na comparação entre os dois 
escalões. 
Situação de 5x5 

No jogo de 5x5 (situação formal), os valores relativos ao volume total de treino definem o 
seu cariz na filosofia do treinador. Quanto ao escalão de iniciados, os percentuais situaram-se 
em 18,49% e 20,14%; enquanto que nos cadetes obtivemos valores ligeiramente superiores de 
18,84% e 25,53%.  

A importância atribuída a este conteúdo por parte do treinador é reveladora da intenção de 
utilizar uma forma de exercitação que se aproxime da situação real de competição, sendo esta 
situação mais premente num escalão etário mais elevado. 

• Carga de Treino e Competição 

No que diz respeito à “carga” de treino e competição, verifica-se uma superioridade ao 
nível do somatório de unidades de treino, no escalão de cadetes, face ao escalão de iniciados 
(147 e 151 para 126 e 140). Esta realidade é justificada pelo princípio do aumento sistemático 
da “carga” com a idade que é defendida pelo treinador deste estudo. Contudo, refere também 
que é necessária alguma precaução, dado que este aumento deve ser realizado sobretudo de 
escalão para escalão e não de ano para ano consecutivo. 

Seguidamente podemos observar os valores de treino referentes à “carga” de treino e 
competição, no escalão de cadetes e iniciados (Quadro 4 e 5). 
 
Quadro 4 - Valores de treino para: nº sessões, média de horas por semana, duração média, 
horas por época e total de unidades. 
 

ÉPOCA 
SESSÕES  
DE TREINO 
/ SEMANA 

HORAS  
DE TREINO / 
SEMANA 

DURAÇÃO 
DA SESSÃO 
DE TREINO 

HORAS DE 
TREINO / 
ÉPOCA 

TOTAL DE 
UNIDADES 
DE TREINO 

90/91 4 7,2 107,4 263,1 147 
94/95 4,2 7,6 118,6 298,5 151 

 
 



Quadro 5 - Valores de treino para: nº sessões, média de horas por semana, duração média, 
horas por época e total de unidades. 

ÉPOCA 
SESSÕES 
DE TREINO 
/ SEMANA 

HORAS / 
SEMANA 

DURAÇÃO 
TREINO HORAS / ANO 

TOTAL DE 
UNIDADES DE 
TREINO 

88/89 3,2 5,24 98,32 204,4 126 
89/90 3,5 5,66 96,96 226,4 140 

 

No que concerne à análise do número total de horas de treino por época, verificámos 
valores muito distantes: 204,4 e 226,4 (iniciados); 263,1 e 298,5 (cadetes). Complementando 
esta análise com os dados relativos à duração média do treino em minutos (98,32 e 96,96 nos 
iniciados; 107,4 e 118,6 nos cadetes), percebemos que a explicação para o diferencial 
registado no volume total de horas por época, reside no facto de nos cadetes existir, em média, 
mais um treino por semana e por esse treino ter uma duração superior.  

Quanto ao que a literatura indica como valores referência para os escalões estudados, 
consideramos que estes revelam uma descontextualização evidente, sobretudo em propostas 
oriundas de realidades desportivas diferentes (teorias ligadas aos desportos individuais e a 
níveis de exigência desportivos elevados). Platonov (1988), refere de 350 a 800 horas por ano 
para as faixas etárias por nós consideradas. O treinador alvo deste estudo realça, na entrevista 
por nós conduzida, a acuidade com que devem ser perspectivadas as propostas de sistemas 
de “carga” provenientes das modalidades individuais. Gonçalves (2001), indica valores 
consideravelmente inferiores (170 horas), mesmo em relação ao escalão de iniciados. Quanto 
a Furriel (2002), para o escalão de cadetes, apresenta valores semelhantes àqueles por nós 
encontrados (246 e 274 horas). 

Quanto à média do número de sessões por semana (3,2 e 3,5 nos iniciados; 4 e 4,2 nos 
cadetes), identificámos um diferencial indicador da especificidade de intervenção do treinador, 
em função de faixas etárias diferentes. Convém referir que a literatura não é consensual 
relativamente a este aspecto. Santos (2001), no escalão de cadetes, obtiveram o valor de 3,49 
sessões que se aproxima mais dos valores por nós encontrados no escalão de iniciados. Num 
estudo relativo ao escalão de cadetes, Furriel (2002), obteve valores médios de 3,88 e 4 
sessões por semana. O modelo canadiano, representado por Bompa (2000), indica 2 sessões 
semanais para a faixa etária correspondente aos iniciados e 3 sessões para os cadetes. Bétran 
(1996), propõe 4 a 5 sessões semanais, para estes dois escalões, o que supera os resultados 
por nós obtidos. Por último, Grosser et al. (1986), para a faixa etária de 13/14 anos, referem 4 a 
5 unidades de treino semanais. 

No que respeita à duração média de cada unidade de treino, contabilizámos 98,32 e 96,96 
minutos, para o escalão de iniciados, enquanto que nos cadetes esses valores atingiram 107,4 
e 118,6. O valor referido por Bétran (1996), de 105 a 120 minutos para iniciados e de 
aproximadamente 120 para cadetes, afasta-se, um pouco, dos valores por nós referidos. A 
escola canadiana (Bompa, 2000), também neste âmbito apresenta valores discrepantes: 75 a 
90 minutos para iniciados. Neste mesmo escalão os valores referenciados por Gonçalves 
(2001) - 98,32 e 96,96 minutos - são praticamente coincidentes com aqueles que observámos. 
No entanto, Furriel (2002), para o escalão de cadetes obteve resultados sensivelmente 
inferiores aos nossos – 103 e 104 minutos por unidade de treino. 

Encetaremos agora uma análise aos aspectos relacionados com a “carga” de competição, 
nomeadamente o número de competições (oficiais e não oficiais) e o racio número de unidades 
de treino/número de competições (Quadro 6 e 7). 

 
Quadro 6 - “Carga” de treino e competição: nº de competições oficiais, não oficiais e relação 
treino/competição. 

COMPETIÇÕES  
Oficiais Não Oficiais Total 

RELAÇÃO TREINO / COMPETIÇÃO 

88/89 34 6 40 3,15 : 1 
89/90 27 7 34 4.12 : 1 



Quadro 7 – “Carga” de treino e competição: nº de competições oficiais, não oficiais e relação 
treino/competição. 

COMPETIÇÕES RELAÇÃO TRE INO / COMPETIÇÃO  
Oficiais Não Oficiais Total  

90/91 38 4 42 3,5 : 1 
94/95 44 5 49 3,1 : 1 

 

O nosso estudo, relativamente ao escalão de iniciados, apresenta 40 e 30 competições, 
enquanto que no escalão de cadetes esses valores são de 42 e 49. Estes valores confirmam o 
princípio do aumento sistemático da “carga” consoante o aumento de idade do praticante. Anõ 
(1997), defende claramente esta acepção, afirmando que a um escalão etário superior deve 
corresponder uma “carga” de competição igualmente superior. 

A literatura consultada, para o escalão de iniciados, revela valores relativamente inferiores. 
Neste caso, e com referência a iniciados, Santos (2001) refere 26 competições, Gonçalves 
(2001) indica 25 e por último Bétran (1996), apresenta 30 competições anuais. Furriel (2002), 
num estudo relativo ao escalão de cadetes, refere 43 e 49 competições anuais, próximas 
daquelas por nós contabilizadas.  

No que concerne à relação número de unidades de treino/número de competições, nos 
iniciados registámos 3,15: 1 e 4,12: 1 ; nas duas épocas objecto deste estudo. Quanto aos 
cadetes os valores foram de 3,5: 1 e 3,1 : 1. Estes dados obrigam a alguma precaução na sua 
análise dado que, como foi sustentado anteriormente, é visível um aumento efectivo da “carga” 
do escalão de iniciados para o escalão de cadetes. Daí que seria de esperar um racio nº de 
treinos/nº de competições mais elevado para o escalão de cadetes, o que não se confirma.  

Na nossa opinião, é ponto assente o aumento do número de treinos no escalão de 
iniciados para o escalão de cadetes, no entanto o número de competições acaba também por 
aumentar, sensivelmente na mesma proporção. Deste modo, o racio  final reflecte a realidade 
atrás descrita. 

 

Conclusão 

Os resultados obtidos neste estudo, relativamente aos conteúdos e à “carga” de treino e 
competição, sugerem as seguintes conclusões: 

Conteúdos de treino 

Preparação Psicológica  

- Esta componente de treino foi exercitada de uma forma mais rigorosa e sistemática no 
escalão de cadetes do que nos iniciados. Este facto não invalida que o treinador não tivesse 
contemplado nas suas intervenções, ao nível do processo de treino, um conjunto de 
preocupações relativas à componente psicológica. Esta situação é comprovada pela 
sensibilidade do treinador em registar nos dossiers de treino, de ambos os escalões, 
apontamentos e reflexões derivadas deste tipo de intervenções. 

Preparação Técnica 

- Relativamente à preparação técnica, registámos valores relativos ao volume total de 
treino mais elevados no escalão de iniciados (44,37% e 46,68%), do que no escalão de 
cadetes (35,56% e 30,82%). Podemos afirmar que, para este treinador, a componente técnica 
reveste uma importância mais elevada no escalão de iniciados do que em  cadetes. 

- Neste domínio a técnica individual ofensiva (conteúdo técnico com maior volume) obtém 
um destaque maior nos iniciados  (34,44% e 36,30%) do que nos cadetes (24,14% e 21,93%).  

Preparação Táctica 

- A partir do nosso estudo verificámos que os conteúdos tácticos adquirem uma expressão 
de 47,49% e 48,16%, nos iniciados; enquanto que nos cadetes os valores são de 54,86% e 
62,52%, do volume total de treino. Constata-se uma maior importância desta componente a 



num escalão mais elevado. Nos iniciados, a preparação táctica regista percentuais ligeiramente 
mais elevados que a preparação técnica, o que poderá denotar a importância que o treinador, 
ainda que em faixas etárias mais baixas, consagra à componente táctica.   

Preparação Física 

- Os dados obtidos revelam uma aproximação no que respeita à importância que o 
treinador alvo dedicou a esta componente. Nos iniciados registámos 8,14% e 5,16%, enquanto 
que nos cadetes os valores foram de 9,1% e 4,98%, relativamente ao volume total de treino. 
Neste enquadramento convém acrescer que o próprio treinador admite, relativamente a estes 
resultados, uma influência da possível integração desta componente noutras situações de 
exercitação com objectivos diferenciados. 

 

“Carga” de treino e competição 

- No que concerne à media do nº de sessões de treino semanais, verifica-se um diferencial 
entre os dois escalões. Enquanto que nos iniciados este número situou-se entre 3,2 e 3,5 
treinos por semana, nos cadetes foram de 4 e 4,15 sessões semanais. Podemos inferir que a 
intervenção deste treinador, neste âmbito, e em escalões diferenciados, revela um ajustamento 
face à faixa etária que é considerada. 

- No que se reporta à média da duração de cada treino, (98,32 e 96,96 minutos, em 
iniciados); (107,4 e 118,6 minutos, em cadetes), as diferenças encontradas indicam o 
necessário ajustamento do volume da “Carga”, em função do escalão em causa. 

- Quanto à relação unidades de treino/nº de competições, as diferenças são menores: 3,15 
: 1 e 4,12 : 1 (iniciados); 3,5 : 1 e 3,1 : 1 (cadetes); 
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