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DESENVOLVIMENTO DE TREINADORES NO 
BRASIL: 

Possibilidades de Formação em Longo Prazo



• Aprendizagem de treinadores esportivos;

• Panorama da formação de treinadores no Brasil;

• Modelo de desenvolvimento em longo prazo;

• Possibilidades para uma organização colaborativa na 
formação de treinadores;

Roteiro:



O que é ser um Treinador Esportivo?

Coaching é mais que preparar atletas pra um 
jogo, é sobre preparar pessoas para a vida.          

(John Wooden) 

Você deve ser capaz de ajudar seus atletas a vencer
desafios, é conseguir estar conectados com eles.

(Phil Jackson )

É obrigação do treinador, do líder, em buscar em si mesmo
as causas do insucesso e assumir responsabilidades em vez
de recorrer a desculpas.  

(Bernardinho) 

Não há nada mais perigoso do que não
arriscar quando você é treinador.
(Pepe Guardiola)



Conhecimento 
Interpessoal

Conhecimento 
Intrapessoal

Conhecimento

Profissional

(Côté e Gilbert, 2009; Gilbert e Côté 2013)



Como os treinadores aprendem a ser
treinadores ?

(Nelson et al., 2006; Trudel e Gilbert, 2006; Mallet et al., 2009) 



Cursos de 
formação, 

clínicas, 
workshops, 

estágios formais, 
etc.  

Mediadas

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

(Werthner e Trudel, 2006; Trudel et al., 2013)

Internas

Reflexão, diários, 
mapas 

conceituais, 
conversas 

reflexivas, etc.

Não-mediadas

Discussão com 
treinadores, mentoria; 
conversa com atletas, 

observação de treinos, 
internet, etc.



(Gilbert e Trudel, 2006; Mesquita, 2012; Rodrigues, 2014)

Problemas Reais;
Dilemas da prática;

Emoção e motivação 
relacionado a contextos 

específicos;

O valor da 
experiência



Realidade
Brasileira?



Preparação Formal de Treinadores no Brasil



	 Geral	

Média	(Min-Máx)	

Esporte	

Média	(Min-Máx)	

Formação	Ampliada	 982h	(770h-1424h)	 ---	

Formação	Específica		

-	Disciplinas	Teórico-Práticas	

*Prática	Pedagógica	Curricular	

-	Estágio	Curricular	

2080h	(1632h-	2700h)	

1688	(1310-1940)	

441h	(110-1100h)	

392h	(150h-585h)	

688h	(320h-1010h)	

539h	(300h-820h)	

226h	(91h-468h)	

149h	(0h-420h)	

Atividades	Acadêmico-Científico-

Culturais		

202h	(120h-300h)	

	

---	

Total	 3254h	(2855h-4250h)	 688h	(320h-1010h)	

	Milistetd M.; Trudel P.; Mesquita, I.; Nascimento, J. (2014). Coaching and Coach Education in Brazil. International 

Sport Coaching Journal, 1 (3), 165-172.

Desenvolvimento de Treinadores– Formação Inicial



Desenvolvimento de Treinadores – Universidades

• Conteúdos relacionados ao Coaching distribuídos de maneira 
horizontal;

• PPCs e Estágios voltados ao contexto de participação e de 
iniciação esportiva;

• Ausência de estratégias “deliberadas” de reflexão 
(aprendizagem interna);



• Cursos com duração variada – 25 a 500 horas (nível);

• Centrado em Conhecimentos Profissionais (ex.:Téc-Tat.; Fís.);

• Ênfase em situações mediadas teóricas e práticas;

Nível 1- Iniciação

Nível 2 - Formação

Nível 3 - Rendimento

Nível 4 – Alto Rendimento

Milistetd, M.; Ciampolini, V.; Salles, W.; Ramos, V.; Galatti, L.; Nascimento, J. (2016). Coaches’ development in Brazil: Structure of 

sports organizational programs. Sports Coaching Review. Spe. Ed.

Desenvolvimento de Treinadores– Federações Esportivas



• 840 horas de atividades;

• Módulos presenciais e EAD;

• Ministrado por treinadores e 
professores; 

• Estágio Internacional – 5 dias
com treinador estrangeiro;

• TCC;

Aprendizagem motora;

Desenvolvimento Motor;

Cinesiologia;

Fisiologia do Exercício;

Pedagogia do Esporte;

Psicologia do Esporte;

Treinamento Esportivo;

Detecção e Seleção de 

Talentos;

Metodologia de Pesquisa;

Etc.

Milistetd, M.; Ciampolini, V.; Salles, W.; Ramos, V.; Galatti, L.; Nascimento, J. (2016). Coaches’ development in Brazil: Structure of 

sports organizational programs. Sports Coaching Review. Spe. Ed.

Desenvolvimento de Treinadores – ABT



Síntese Geral

• As ações de formação desenvolvidas de maneira isolada;

• A formação inicial tem sido orientada para a preparação de 
treinadores no contexto de participação.

• A formação profissional, de maneira geral, demonstra uma 
organização de ensino sustentada por situações mediadas de 
aprendizagem;

• As situações de aprendizagem interna têm sido pouco 
exploradas;



Eu espero que todos vocês sejam independentes, criativos e 

inovadores!! Para isso farão exatamente o que eu disser!!



Necessidade da uma mudança de uma perspectiva de ensino
centrado no conteúdo para uma perspectiva de ensino centrado
no Aprendiz

(Cushion, 2010; Trudel et al., 2013; Nelson et al., 2013)



Características dos Treinadores

Treinador
Assistente

Treinador
Treinador
Avançado

Treinador Master

- Aprendiz
dependente;
- Deve compreender 
o contexto e a 
cultura do esporte;
- Oferecer suporte a 
treinadores mais 
experientes;

- Consolidação da 
identidade 
profissional;
- Eficaz no 
planejamento, 
condução e 
avaliação;
- Domina 
habilidades de 
comunicação e 
gestão de grupo;

- Elevado domínio 
dos processos de 
treino e competição;
- Reconhecido pela 
liderança e gestão 
de grupo; 
- Possui filosofia 
clara e orientação 
de carreira;

- Incessante busca 
por conhecimento;
- Desafia a própria 
competência;
- Ampla rede de  
colaboração;
- Elevada 
capacidade 
reflexiva;



Treinador
Assistente

Mediadas

Não Mediadas

Internas

Desenvolvimento em longo prazo

Rendimento

Treinador
Treinador
Avançado

Treinador
Master

Formação

Adaptado de Trudel, Gilbert e Rodrigue (2016)

Formação de Treinadores em Longo Prazo



Treinador
Assistente

Mediadas

Não Mediadas

Internas

Treinador
Treinador
Avançado

Treinador
Master

Desenvolvimento em longo prazo

Universidade

Rendimento

Formação



TREINADOR ASSISTENTE

• Nesta fase, é necessária a 
aquisição de conhecimentos 
gerais e específicos relacionados 
à prática profissional;

• Deve-se oportunizar a vivência de 
situações mediadas, bem como 
de estratégias não-mediadas, 
experimentando diferentes 
contextos e interação com seus 
pares;

• Os treinadores nessa fase devem 
se conscientizar sobre a 
aprendizagem como um processo 
contínuo ao longo da sua 
carreira; 

Atividades de Aprendizagem



Confederação
Universidade

Treinador
Assistente

Mediadas

Não Mediadas

Internas

Treinador
Treinador
Avançado

Treinador
Master

Desenvolvimento em longo prazo

Universidade

Rendimento

Formação



TREINADOR

Situações não-mediadas são 
fundamentais para esses treinadores, 
pois trazem informações pertinentes à 
sua prática. 

Vivências com diferentes treinadores 
em experiências práticas é essencial 
para compreender outras perspectivas 
de coaching;

Os treinadores devem aprender a 
refletir frequentemente sobre suas 
ações no intuito de reavaliar práticas e 
de superar erros.

Atividades de Aprendizagem



COB
Conederação

Confederação
Universidade

Treinador
Assistente

Mediadas

Não Mediadas

Internas

Treinador
Treinador
Avançado

Treinador
Master

Desenvolvimento em longo prazo

Universidade

Rendimento

Formação



TREINADOR AVANÇADO

Os treinadores avançados devem 
aprofundar suas competências de 
comunicação, gestão de pessoas e 
reflexão.

É muito importante que os treinadores 
troquem informações com equipes 
multidisciplinares a fim de ampliar a 
sua capacidade de trabalho. 

Desenvolver estratégias de reflexão e 
pensamento crítico na maioria das 
experiências que vivenciam, sejam 
mediadas ou não-mediadas (TRUDEL; 
GILBERT, 2013). 

Atividades de Aprendizagem



COB
Confederação

Confederação
Universidade

Treinador
Assistente

Mediadas

Não Mediadas

Internas

Treinador
Treinador
Avançado

Treinador
Master

Desenvolvimento em longo prazo

Universidade

Universidade
Confederação

COB

Rendimento

Formação



TREINADOR MASTER

Trabalho Individualizado
Desenvolvimento da  capacidade de 
autoavaliação é fundamental para 
perceber suas potencialidades e 
necessidades de formação;
Estar rodeado de especialistas para 
suporte em temas variados;
Sua atividade reflexiva deve ser 
voltada a encontrar novas 
possibilidades de trabalho;
Ser capaz de explicitar seu 
conhecimento para ajudar outros 
treinadores;

Atividades de Aprendizagem



• É imprescindível um trabalho contínuo e colaborativo entre 
as diferentes organizações;

• Funções Centrais – Referência para o processo de formação;

• Vivências práticas, suporte adequado e criação de 
oportunidades para aplicar novos conhecimentos e e refletir 
em contextos específicos;

• Uso de plataformas virtuais e tecnologias de informação são 
fundamentais para manter os treinadores em constante 
aprendizado.

POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO TREINADORES



Desenvolvimento da base 
de conhecimentos técnico-

científicos e filosófico-
reflexivos; 

Apoio às Federações e COB 
no processo de formação 

continuada

Suporte a treinadores 
em nível internacional

Organização de 
programas de 

formação flexíveis às 
necessidades dos 

treinadores avançados 

Desenvolvimento de 
competências 

específicas; 

Orientação da 
aprendizagem em 

ambiente de prática

POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO TREINADORES

Universidades

COB
Confederações



michel.milistetd@ufsc.br

http://lapeufsc.wix.com/lapeufsc

Nuppe Lape - Ufsc

Muito Obrigado !!


