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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar as competências e conhecimentos 

considerados pelos treinadores de vôlei de praia importantes na atuação 

profissional. A amostra foi constituída por 85 treinadores brasileiros de vôlei de praia 

das categorias de base e adulta. Para a recolha dos dados foi aplicado um 

questionário adaptado contendo 33 questões com informações sobre as percepções 

dos treinadores acerca dos conhecimentos e das competências profissionais. Para a 

interpretação dos dados, utilizou-se análise descritiva por meio de medianas e 

intervalos interquartílicos, uma vez que os dados apresentaram distribuição não 

normal, por meio do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. Para verificar quais 

competências e conhecimentos são mais relevantes aos treinadores, utilizou-se o 

Teste de Friedman. Na comparação sobre a valorização das competências e 

conhecimentos dos treinadores de vôlei de praia em relação ao sexo e atuação 

profissional utilizou-se o Teste U de Mann-Whitnney. Para comparação entre a 

formação acadêmica utilizou-se o teste Kruskall-Wallis. O nível de significância 

adotando foi de P<0,05. As análises foram realizadas pelo pacote estatístico SPSS 

versão 22.0. Os resultados demonstraram que os treinadores atribuíram “grande 

importância” e “fundamental importância” às competências (Planejamento, Liderança 

e Formação de Treinadores, Planejamento e Orientação de Competição, Pessoais e 

Orientação de Treino) e aos conhecimentos (Metodologia e Educação) na atuação 

profissional. As competências de Liderança e Formação de Treinadores foram às 

únicas avaliadas como de “importância razoável”. Quando comparado esses fatores 

em relação ao sexo, as treinadoras do sexo feminino atribuíram maior importância 

às competências de Planejamento e Orientação de Competição. Em relação à 

formação acadêmica e área de atuação não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims on analyzing the most important competences and 

knowledges considered by Brazilian beach volleyball coaches in the professional 

field. The sample was constituted by 85 Brazilian beach volleyball coaches that work 

with young players and seniors. For the gathering data, an adjusted questionaire was 

applied containing 33 questions with information about coaches perceptions about 

professional competence sand knowledges. For the data analysis, was used a 

descriptive analysis through medium and intervals interquartis. When we devote our 

selves the normality test, Kolmogorov-Smirnov, the data does not present normal 

distribution. To check which competences and knowledges are more relevant to the 

coaches, was used Friedman's test. In the comparison on the increase in value of the 

competences and knowledges of beachvolleyball coaches regarding the gender and 

professional acting was used Mann-Whitnney Test U. For comparison between the 

academic formation, was used the Kruskall-Wallis test. The signification level 

adopting was of p<0,05. The analyses were carried out by the statistical packet 

SPSS version 22.0. The results demonstrated that the coaches attributed “Great 

importance” or “Fundamental importance” to the competences (Planning, Leadership 

and Coaches' Formation, Planning and Direction of Competition, People and 

Direction of Training) and to the knowledges (Methodology and Education) in the 

professional field. The competences of Leadership and Coaches' formation were the 

only ones valued as “Reasonable importance”. When these factors were compared 

regarding the gender, women attributed higher importance to the competences of 

Planning and Direction of Competition. Regarding the academic formation and area 

of acting,differencesstatistically significant were not found. 

 

Key words: Coaches, knowledge, skills, beachvolley. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância do esporte tem crescido vertiginosamente na sociedade atual 

como um dos fatores que pode contribuir para o processo de formação de crianças e 

jovens, elencando seus benefícios de ordem física, psicológica e social. O 

reconhecimento da importância da figura do treinador, e de que a sua qualidade de 

intervenção tem implicações importantes para a formação esportiva de jovens e para 

a obtenção dos melhores desempenhos esportivos, tem estimulado investigações a 

respeito da profissionalização do treinador. Dessa forma, de acordo com Vargas-

Tonsing (2007) emerge cada vez mais a importância de formar e qualificar 

treinadores esportivos independentemente dos níveis de intervenção prática. 

Apesar da investigação sobre a intervenção do treinador esportivo ter 

aumentado nos últimos 30 anos, os estudos sobre a formação de treinadores são 

bastante escassos (GILBERT; TRUDEL, 2004). Essa situação pode ser confirmada 

pela ocorrência de pesquisas isoladas sobre a formação e o desenvolvimento 

profissional dos treinadores esportivos, destacando o número reduzido de estudos 

que investigam as competências e os saberes desses profissionais (BALBINO 2005; 

EGERLAND, 2009; RAMOS, 2008). 

Nas décadas de 70 e 80 as investigações orientadas para o comportamento 

dos treinadores esportivos de uma maneira geral direcionou-se para os aspectos 

cognitivos, examinando crenças e conhecimentos. Estes estudos apontam que o 

treinador esportivo atua não só no ambiente de treinamento, mas também no 

competitivo. Esta intervenção é, portanto multifacetada, requerendo assim o domínio 

de diversos conhecimentos e competências (JONES; WALLACE, 2005). 

Desse modo, a formalização do conjunto de conhecimentos e competências 

que sustentam a prática dos treinadores esportivos é um dos pilares da 

profissionalização e condição essencial a qualquer profissão.  

Definir as competências profissionais é um dos elementos imprescindíveis na 

constituição da identidade profissional e no reconhecimento social da categoria 

profissional (FREIRE; VERENGUER; REIS, 2002). 

Diante do exposto o presente estudo foi realizado para responder a seguinte 

questão: Quais os conhecimentos e as competências os treinadores brasileiros de 

vôlei de praia consideram mais importantes na atuação profissional? 
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Acredita-se que o presente estudo será importante no sentido de identificar as 

competências profissionais mais valorizadas pelos treinadores brasileiros de vôlei de 

praia no desempenho da sua função, fornecendo dados relevantes para o 

melhoramento na elaboração de projetos pedagógicos do sistema de certificação 

profissional de treinadores esportivos. E também suprir a escassez de estudos 

centrados nos treinadores esportivos e suas competências profissionais. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 Analisar quais os conhecimentos e as competências são considerados 

pelos treinadores de vôlei de praia importantes na atuação profissional. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Descrever as características sócio demográficas do treinador brasileiro 

de vôlei de praia participante da pesquisa. 

 Descrever a importância atribuída pelos treinadores a determinados 

conhecimentos e competências relacionados à prática profissional. 

 Comparar a importância atribuída pelos treinadores a determinados 

conhecimentos e competências relacionados à prática profissional em 

função do sexo, da formação acadêmica e a categoria em que atuam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
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2.1 PAPEL DO TREINADOR ESPORTIVO 

 

O esporte é um fenômeno sociocultural que cada vez mais ocupa espaço na 

sociedade. A indústria do entretenimento tem no esporte um dos seus principais 

produtos, espetáculos esportivos das mais diversas naturezas estão presentes na 

mídia e no imaginário das pessoas que buscam uma forma de entretenimento 

através de sua audiência. 

O esporte de rendimento engloba desde as competições escolares até os 

grandes eventos esportivos como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de 

Futebol, e de certa forma, reflete e reforça os valores da sociedade onde está 

inserido.  

Entre todos os envolvidos no cenário esportivo, os treinadores assumem 

papel de destaque e possuem variadas funções, como: técnico esportivo, líder, 

gestor e educador (JONES, 2006; CÔTÉ; GILBERT, 2009). 

É notória e evidente a importância do papel dos treinadores na orientação das 

equipes visto que as suas ações implicam não só no ensino e aperfeiçoamento de 

competências físicas, técnicas e motoras, mas também envolvem um efeito sobre o 

desenvolvimento psicológico dos atletas, seja por meio da transmissão de um 

conjunto de princípios e valores acerca do esporte, seja pela forma como os ajudam 

a lidar eficazmente com as crescentes exigências da competição (GOMES; CRUZ, 

2006). 

Muitos creem que a principal tarefa de um treinador esportivo é melhorar as 

habilidades físicas, técnicas e táticas de seus atletas, possibilitando aos mesmos 

alcançar a excelência na prática esportiva. Mas os treinadores também têm a 

importante tarefa de liderar seus atletas para que tenham um desempenho 

consistente apesar do cansaço físico e mental, dos adversários, e dos diferentes 

aspectos da competição (BRANDÃO, 2003). 

Segundo Chelladurai (1984) liderança significa a capacidade de influenciar 

pessoas a trabalharem juntas no alcance de metas e objetivos. 

A liderança engloba várias dimensões do comportamento do treinador como o 

tipo e a frequência com que ele fornece feedback aos seus atletas, o seu processo 
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de tomada de decisão, as técnicas de motivação usadas por ele e a forma de 

relação que estabelece com os atletas (LOPES; SAMULSKI; NOCE, 2004). 

O treinador pode adotar um estilo de liderança democrática caracterizada pela 

inclusão dos próprios liderados nas decisões relativas às questões do grupo, ou 

adotar um estilo de liderança autocrática caracterizada pela exclusiva competência 

do treinador nas tomadas de decisões (CHELLADURAI, 1984).  

Roxburgh (1996) sugere que para se ter uma liderança de sucesso o treinador 

não deve empregar demasiadamente o estilo autocrático, nem demasiadamente 

democrático. Deve variar o estilo de liderança adaptando-o as necessidades 

particulares e a personalidade de seus atletas. 

Um bom líder deve ter um alto grau de entusiasmo para influenciar 

positivamente seus atletas no desejo intenso de alcançar suas metas profissionais. 

Ser íntegro, os atletas precisam confiar que seu treinador é compromissado e 

honesto com o trabalho que desenvolve, clarificando exatamente o papel de cada 

um no time, bem como as expectativas com relação a eles. Além do domínio técnico 

e conhecimento da modalidade, o treinador precisa saber exatamente o que precisa 

ser feito e ter metas claras e definidas. Demonstrar disposição para suportar a 

demanda física e psíquica da função de treinador, e coragem para tomar decisões 

adequadas aos momentos enfrentados (BRANDÃO, 2003). 

Como gestor, o treinador precisa saber administrar várias áreas, os 

treinamentos, o grupo técnico, o grupo de apoio, a família dos atletas, a imprensa, o 

contato com os torcedores e patrocinadores. Como educador, o treinador tem que 

ter um conhecimento profundo da modalidade, instruir técnica e taticamente os 

jogadores de forma correta, sem se esquecer da importância a conferir aos valores 

humanistas. 

De acordo com International Council For Coaching Excellence(2013) “o 

treinador esportivo tem sido o responsável por promover experiências de 

aprendizagem voltadas à participação esportiva e também ao desenvolvimento de 

atletas que buscam rendimento em diferentes níveis”. Atrelado às suas funções 

primárias o treinador esportivo contribui para a formação pessoal e social, além de 

colaborar para o desenvolvimento da cidadania, educação, saúde e bem-estar de 

pessoas de todas as idades. 
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Levando em consideração as funções primárias do treinador esportivo, este 

deve ser visto como o profissional que tem a função específica de conduzir o 

processo de treinamento esportivo. Treinar deve ser entendido como um conjunto de 

ações organizadas dirigidas à finalidade específica de promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento (técnico, tático, físico, etc.) do atleta.  

Rodrigues (1997) comenta que a as características do treinador podem 

exercer influência nos efeitos do treino, tais como, a formação inicial do treinador, a 

experiência profissional acumulada no processo de treino, a formação contínua à 

qual se submete em decorrência das necessidades do próprio treino, e as 

características pessoais intrínsecas (motivação, inteligência, personalidade, valores, 

etc.). 

O treinador transfere para o treino e para a competição as competências 

individuais construídas a partir da formação recebida para desempenhar suas 

funções. Dessa forma, o desenvolvimento de competências pode ocorrer de maneira 

mais acentuada por meio de uma série de experiências planejadas e baseadas em 

interesses, necessidades e demandas profissionais (BENTO, 2006). 

Para cada nível de intervenção profissional, seja nas categorias de base ou 

na adulta, o treinador deve analisar as reais necessidades e investir na aquisição de 

conhecimentos e competências específicas para atuar de forma eficaz (COSTA, 

2005). 

Bosscher et. al. (2009) afirmam que no espaço social do esporte o treinador é 

um elemento-chave na formação de jovens atletas e equipes adultas. 

Dessa forma, o treinador contemporâneo deve possuir habilidade de se 

adequar aos avanços do conhecimento e adaptar a sua prática ao contexto no qual 

está inserido. 

Enfim, o papel do treinador perpassa por uma gama de atividades com 

finalidades de formação não só esportiva, mas também pessoal e social. Treinar 

atletas é uma profissão complexa que é sustentada por um conjunto de 

conhecimentos e competências adquiridos ao longo da carreira, que envolve 

contextos de vida, interações sociais e práticas pedagógicas. 
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2.2 PROCESSO DE FORMAÇÃO DO TREINADOR 

 

O processo de profissionalização do treinador esportivo se dá por meio de 

fontes diversificadas de conhecimento. Reconhecendo essa diversidade Nelson, 

Cushion e Potrac (2006) classificaram essas fontes em três contextos de 

aprendizagem. No contexto formal a aprendizagem decorre de um sistema de 

certificação, institucionalizado e estruturado hierarquicamente, com currículos 

padronizados e arranjo cronológico de médio e longo prazo oferecido por entidades 

governamentais, federações esportivas, entre outras. Já no contexto não formal a 

aprendizagem acontece em espaços educacionais institucionalizados, caracterizada 

por atividades organizadas de forma sistemática em curto período de tempo e 

direcionadas a temáticas específicas em conferências, seminários, workshops e 

clínicas, identificadas por um envolvimento voluntário. E a aprendizagem no contexto 

informal é identificada como um processo que ocorre ao longo da vida, no qual cada 

pessoa constrói conhecimentos, atitudes e discernimentos próprios a partir de 

experiências do cotidiano de treino.  

A formação ou aprendizagem formal de treinadores de jovens no Brasil é 

realizada pelos cursos de graduação em Educação Física – Bacharel. De acordo 

com BUCCI e WOLLINGER (2010) 

 

os Bacharelados se configuram como cursos superiores generalistas, de 
formação científica e humanística, que conferem, ao diplomado, 
competências em determinado campo do saber para o exercício de 
atividade acadêmica, profissional ou cultural. 

 
Conforme as novas diretrizes curriculares para a formação inicial estabelecida 

pelo Conselho Nacional de Educação, os cursos de Bacharelado em Educação 

Física têm a responsabilidade de auxiliar na construção de conhecimentos para a 

intervenção de profissionais no esporte fora do âmbito escolar (HUNGER et. al. 

2006), embora distantes de um processo de formação específica de treinadores.  

Atualmente, ao analisarem os currículos dos cursos de Bacharelado em 

Educação Física, observa-se que a formação inicial é direcionada ao esporte de 

participação e não para o de rendimento esportivo (TOZETTO; GALATTI; 

MILISTEDT, 2018). 
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Tradicionalmente, as Federações e Confederações Esportivas têm sido 

responsáveis pela preparação de treinadores em diversos países. 

Milistetd et. al. (2017) apontam que apesar do elevado alcance no número de 

treinadores certificados nesses cursos, a qualidade desses processos formativos 

tem sido questionada nos últimos anos em relação às estratégias de ensino 

empregadas, que situam os treinadores como meros receptores de informação, com 

poucos momentos de atividades práticas no qual a sua experiência e conhecimento 

prévio são pouco explorados. 

Com base nessa realidade, a reestruturação das atividades de aprendizagem 

tem sido sugerida como uma das alternativas para alcançar impactos mais positivos 

na formação de treinadores.  

Nesse sentido, na Europa foi criado em 2006 um programa Aligning a 

European Higher Education Structure In Sport Science(AEHESIS) para alinhar a 

formação superior das profissões do Esporte, no sentido de harmonizar a formação 

de treinadores em todos os países que fazem parte da comunidade europeia. O 

programa indica especificamente os conhecimentos e competências os treinadores 

devem adquirir para desempenharem com êxito o seu trabalho.  

No Canadá desde 2004 a formação de treinadores fica a cargo do National 

Coaching Certification Program (NCCP) que foi criado com o objetivo de suprir as 

necessidades dos treinadores em vários níveis de intervenção prática. Na sua 

estrutura de funcionamento procura atender diferentes tipos de treinadores de 

acordo com os ambientes específicos de atuação, identificar os conhecimentos que 

o treinador deve adquirir, usar a metodologia de aprendizagem baseada nas 

competências do treinador, e avaliar o treinador em cima das suas competências.  

No Brasil a formação específica de treinadores tem sido realizada pelas 

confederações esportivas. Nas modalidades voleibol e vôlei de praia, o 

reconhecimento da necessidade de formação específica levou a Confederação 

Brasileira de Voleibol (CBV) criar o curso “Formação de Treinadores” que tem a 

missão de formar e capacitar profissionais para atuarem como treinadores em 

competições nacionais e internacionais. Os cursos são divididos em níveis de 

acordo com a trilha de conhecimento. 

No caso do vôlei de praia o treinador para dirigir a sua equipe nos Circuitos 

Brasileiros precisa ter registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) e 
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na CBV. O curso Nível I habilita o treinador a dirigir equipes das categorias sub17 à 

sub21, o Nível II permite que o treinador dirija equipes de todas as categorias. 

Com o objetivo de complementar a formação profissional de treinadores o 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por meio do Instituto Olímpico Brasileiro, criou em 

2012 a Academia Brasileira de Treinadores, programa de formação e certificação de 

profissionais para atuarem como treinadores de alto rendimento (RODRIGUES; 

PAES; SOUZA NETO, 2016). Desde a sua criação, o Curso de Esporte de Alto 

Rendimento já formou 360 treinadores em nove modalidades. Em 2018 a quarta 

turma do curso foi formada e a modalidade vôlei de praia, juntamente com outras 

duas modalidades, foi contemplada. 

Para Tozetto, Galatti e Milistedt (2018) políticas como a oferta de cursos por 

essas entidades “são importantes para agregar os provisionados no campo científico 

e capacitar continuadamente os profissionais graduados”. Além de configurar uma 

maneira de ampliar a rede de relacionamentos com diversos profissionais de 

diferentes contextos de treinamento, gerando um aprendizado mais significativo. 

Entretanto, verifica-se que uma das fases mais importantes da construção da 

carreira do treinador é quando o indivíduo manifesta a preocupação de aprimorar a 

sua formação profissional, percebendo a necessidade de melhor e assegurar a 

efetividade da sua intervenção (ARAUJO, 1997; LIMA, 1998; PRATA, 1998; 

ROSADO, 2000 apud EGERLAND, 2009). 

Desse modo, em meio ao processo de capacitação continuada os treinadores 

precisam dar significado às suas experiências refletindo criticamente sobre as 

mesmas, considerando o que for positivo para o seu contexto, caso contrário, os 

conteúdos podem não impactar suas ações (TOZETTO; GALATTI; MILISTEDT, 

2018). 

 

2.3 CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 

 

Segundo dicionário Aurélio o termo conhecimento significa o ato ou efeito de 

conhecer, de saber algo. Esse termo emerge um amplo leque de interpretações e 

significações de acordo com o contexto empregado. 

Do ponto de vista cognitivo pode ser classificado como declarativo, 

procedimental e condicional. O conhecimento declarativo é constituído por 
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proposições verdadeiras e um sistema lógico de raciocínio geralmente associadas à 

explicação de natureza científica, cujo conteúdo pode ser expresso verbalmente 

(informação sobre o que fazer). O conhecimento procedimental refere-se a como 

executar tarefas e é aprendido mediante a prática (como fazer). O conhecimento 

condicional refere-se a escolha da situação ou tarefa e o momento mais adequado 

para se aplicar os conhecimentos declarativo e procedimental. Implica em como 

decidir o que fazer e quando fazer (ANTUNES; DANTAS, 2010; PINTO, 1998).  

Apesar da diversidade na classificação do conceito de conhecimento torna-se 

muito importante diferenciá-lo do conceito de competência, muitas vezes usados 

como sinônimos. 

Competência é a “qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou 

ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada 

tarefa” (WEBSTER, 1981). 

A competência não se limita a uma quantidade de conhecimentos teóricos e 

empíricos detido pelo indivíduo. Kirschner et al. (1997) interpretam a competência 

como a interação entre os conhecimentos, as habilidades e a situação. 

Le Boterf (1995 apud Fleury; Fleury, 2001) compara a competência a um 

cômpito no qual envolve o indivíduo (biografia, socialização), a sua formação 

acadêmica e a sua experiência profissional. 

Assim, fica claro que conhecimento e competência não são sinônimos, visto 

que a competência implica na capacidade intelectual de utilizar a informação em 

conformidade com a situação específica (WESTERA, 2001).  

A competência consiste na capacidade de escolher dentre os diferentes 

comportamentos possíveis, o ideal para se cumprir os objetivos estabelecidos, no 

entanto, a performance não é o resultado direto da competência (WIEMANN; 

BACKLUND, 1980 apud SANTOS, 2009). 

Na visão de Rosado (1999) competência abrange um conjunto estruturado de 

conhecimentos, aptidões e atitudes necessárias ao exercício das funções 

profissionais do treinador. Ser competente significa saber o que fazer, como fazer, 

quando e por que, justificando assim uma preocupação com o desenvolvimento da 

capacidade de análise e tomada de decisão por parte do treinador.  
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 Possuir competência não é o mesmo que ser competente, sendo que para 

ser competente o indivíduo tem que cumprir com as tarefas requeridas pelo papel 

assumido (BURGOYNE, 1988; HOLMES, 1992 apud SANTOS, 2009). 

No papel de treinador esportivo, Shulman (1986) evidenciou a importância do 

indivíduo não se limitar a dominar os conteúdos, mas adaptá-los objetivando tornar 

mais eficaz o processo de transmissão da informação, e consequentemente a 

compreensão e a aprendizagem por parte dos atletas. 

Para um bom desempenho profissional o treinador esportivo além do 

conhecimento dos conteúdos, deve ter a compreensão crítica de como relacioná-los 

com a prática (GRAÇA, 1999). Sua capacidade reflexiva é fundamental para 

desenvolver uma prática qualificada. 

Importante referir que o conhecimento e a competência, no âmbito do 

treinamento esportivo, formam um extenso e diverso repertório que o treinador 

deverá dominar durante suas intervenções.   

Dessa forma, é importante compreender quais são os conhecimentos e 

competências que surgem nos contextos do treino, da competição e da organização. 

No âmbito pedagógico Macedo, Mesquita e Graça (2003) traçam os 

conhecimentos necessários para o treinador exercer a sua função. O conhecimento 

do conteúdo relacionado com o conhecimento necessário para um treinador ensinar 

e treinar; o conhecimento sobre as concepções e princípios gerais de gestão e de 

organização do processo de ensino aprendizagem; o conhecimento de conteúdo que 

se sustenta sobre os tópicos mais regularmente ensinados e treinados numa 

determinada modalidade; o conhecimento da compreensão do que facilita ou 

dificulta a apreensão de um determinado conteúdo para o atleta; o conhecimento do 

conteúdo/propósitos que reflete os conhecimentos acerca dos propósitos e objetivos 

estabelecidos; o conhecimento do conteúdo curricular no qual estipulam a seleção 

da extensão e da profundidade a conferir às diferentes matérias de treino; o 

conhecimento das estratégias de instrução e as formas de representação 

adequadas ao treino; o conhecimento do contexto que determina os fatores 

particulares onde ocorre cada situação de treino e competição; e as fontes do 

conhecimento que inclui as fontes relativas à proveniência do conhecimento 

especializado para o ensino e treino.  
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O conhecimento do treinador envolve diferentes domínios como o 

conhecimento científico proveniente da sua formação acadêmica, o conhecimento 

prático originado pela sua prática de treino acumulada, e o conhecimento resultante 

da prática esportiva como ex-atleta em situações de treino e competição (GILBERT; 

TRUDEL, 2001). Adicionalmente, o conhecimento interpessoal composto pelas 

relações que estabelece com os atletas e outros personagens do cenário esportivo, 

e o conhecimento intrapessoal que é a capacidade de pensar e analisar sobre si 

próprio com imparcialidade (COTÊ, 2009).  

As funções do treinador esportivo definem-se com base num conjunto de 

competências resultantes da mobilização, produção e uso de diversos 

conhecimentos pertinentes (científicos, pedagógicos, organizacionais, técnico-

práticos, e outros), organizados e integrados adequadamente em função da 

complexidade da ação concreta a desenvolver em cada situação da prática 

profissional. 

Alguns programas internacionais de formação de treinadores, como o 

europeu Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science 

(AEHESIS) e o canadense Bachalaureate in Sport Intervention(BIS) apontam que o 

treinador deverá ser capaz de realizar variadas tarefas como organizar, programar, 

avaliar e ajustar um planejamento, orientando os atletas durante os treinos e 

competições. Devem assumir a liderança e a gestão em programas de formação e 

de desenvolvimento esportivo, e possuir entre as competências pessoais a 

capacidade de comunicação, de reflexão e de responsabilidade pessoal, que 

sustentam a sua interação e relacionamento com todos os intervenientes no esporte 

como atletas, pais, dirigentes, árbitros, patrocinadores, imprensa e outros (SANTOS; 

MESQUITA, 2010).  

Abraham, Collins e Martindale (2006) instituíram um esquema (Fig. 1) por 

meio de diversas situações e contextos de treinamento que reflete todo o processo 

de treino. Integra os conhecimentos de âmbito declarativo (aquele que o treinador 

pode expressar verbalmente) identificando-se pelo conhecimento da técnica, tática e 

outras especificidades da modalidade; de âmbito processual que é a maneira como 

é aplicado no sentido da qualificação do processo de treino (execução da tarefa); e 

do âmbito condicional (aquele que o treinador detém no que diz respeito a quando e 

por que tomar decisões).  
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Figura 1 – Esquema de treino, ilustrando em um nível conceitual, o processo de 

treino. 

 

Fonte: Abraham et. al., (2006) 

 

Estes autores afirmam que esse esquema pode ajudar conceitual e 

metodologicamente o treinador na sua prática, de uma forma mais eficaz, pois 

reflete todo o processo de treino. 

Em suma, observa-se que apesar do conceito sobre conhecimento possuir 

diversas definições, a literatura é unânime em considerar que se trata da 

representação de um domínio de conteúdos ou princípios teóricos que são 

aprendidos, lembrados ou reproduzidos, enquanto a competência inclui um conjunto 

de atitudes, conhecimentos, e habilidades face às exigências dos contextos de 

prática. A competência é adquirida a partir da aquisição de conhecimentos durante a 

vida profissional, mas principalmente é o resultado da reflexão sobre essa prática. O 

conhecimento é apenas o elemento inicial do processo, a velocidade de acesso e a 

adaptabilidade a situação é que faz a prática mais qualificada. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva que segundo 

Rudio (2000) é aquela que procura obter informação do que existe, com o intuito de 

poder descrever e interpretar a realidade.  

Normalmente, as pesquisas descritivas estudam posição (status), opiniões ou 

projeções futuras, obtidas por meio de respostas a questionamentos. As principais 

técnicas utilizadas para a obtenção de informações são os questionários, as 

entrevistas e as observações. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Participaram da pesquisa 85 treinadores brasileiros de vôlei de praia (69 do 

sexo masculino e 16 do sexo feminino) com média de idade de 41,6 anos, em 

atividade nos Circuitos Brasileiros (78) das categorias de base e adulto, e em 

atividade no exterior (7),com no mínimo um ano de prática competitiva. 

Depois de esclarecidos sobre os procedimentos experimentais da pesquisa, 

os treinadores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice B). O presente estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Estácio de Sá, com parecer 

número2.952.467/2018. 

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

Foi realizado estudo piloto com dois técnicos esportivos para verificar se o 

instrumento utilizado estava adequado.  

Na coleta de dados foi aplicado um questionário contemplando dados sócio 

demográficos e profissionais. A concepção dos treinadores a respeito da valorização 

das competências profissionais foi avaliada a partir do questionário sobre 

“Competências Profissionais do Treinador”, o qual foi adaptado do instrumento 

desenvolvido por Santos e Mesquita (2010). O questionário é composto de 33 
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questões fechadas, com uma escala Likert de 1 a 5 pontos (1= sem importância, 2= 

pequena importância, 3= importância razoável, 4= grande importância e 

5=fundamental importância) que avalia as dimensões de Competências e 

Conhecimentos. 

Os questionários foram preenchidos por treinadores presentes nas etapas do 

Circuito Brasileiro Sub19, Sub21, Challenger, e Open durante o ano de 2018. Os 

que não estavam presentes nessas competições responderam o questionário por e-

mail ou pela plataforma Survey Monkey. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS E ESTATÍSTICA 

 

Para a análise dos dados, utilizou-se análise descritiva por meio de medianas 

e intervalos interquartílicos, uma vez que os dados apresentaram distribuição não 

normal, por meio do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. Para verificar quais 

competências e conhecimentos são mais relevantes aos treinadores, utilizou-se o 

Teste de Friedman. Na comparação sobre a valorização das competências e 

conhecimentos dos treinadores de vôlei de praia em relação ao sexo e atuação 

profissional utilizou-se o Teste U de Mann-Whitnney. Para comparação entre a 

formação acadêmica utilizou-se o teste Kruskall-Wallis. 

O nível de significância adotando foi de P<0,05. As análises foram realizadas 

pelo pacote estatístico SPSS versão 22.0. 

 

  



24 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para descrever as características sócio demográficas do treinador brasileiro 

de vôlei de praia participante da pesquisa, foi adotada como critério de avaliação 

deste instrumento a percentagem de respostas dos treinadores, como mostra a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Frequência relativa das características demográficas dos treinadores 

brasileiros de vôlei de praia participantes da pesquisa (n=85). 

Variável Categoria (%) 
 

Sexo Masculino 81,2 
 Feminino 18,8 
   
Idade  41,6±9,1 
   
Formação Acadêmica Ensino Superior Incompleto 10,3 
 Bacharel em Educação Física 50,0 
 Especialização Lato Sensu 29,5 
 Mestrado/Doutorado 10,3 
   
Formação Federativa Não possui 13,3 
 Técnico Nível I 25,3 
 Técnico Nível II 61,4 
   
Prática Esportiva Não praticou a modalidade 10,8 
 Ex-atleta 83,1 
 Atleta em atividade 6,0 
   
Nível de Prática Não Praticou 5,1 
 Estadual 22,8 
 Nacional 50,6 
 Internacional 21,5 
   
Categoria de Prática Não Praticou 5,3 
 Base 19,7 
 Adulto 75,0 
missing FA=7, FF=2, PE=2, NP=6, CP=9 

 

A pesquisa contou com 85 treinadores brasileiros de vôlei de praia, 78 que 

atuam no Brasil e 07 no exterior, sendo 81,2% (n=69) do sexo masculino e 18,8% 

(n=16) do sexo feminino, com idade média de 41,6 anos.  
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Em relação à formação acadêmica foram identificados que 10,3% não 

completaram o Ensino Superior. Dos graduados 50% são Bacharéis, 29,5% tem 

Especialização Latu Senso e 10,3% possuem Mestrado ou Doutorado, em Educação 

Física. Dos 85 treinadores participantes da pesquisa 13,3% não possuem formação 

federativa, 25,3% são certificados como técnico Nível I e 61,4% como técnico Nível 

II, graduação máxima estabelecida pela CBV. 

Sobre a prática esportiva foram encontrados 83,1% de ex-atletas de vôlei de 

praia, que atuaram em nível nacional (50,6%) nas categorias de base (19,7%) e 

adulto (75%). 

O presente estudo teve como objetivo analisar quais os conhecimentos e as 

competências são considerados pelos treinadores de vôlei de praia mais importantes 

na atuação profissional. As questões foram divididas em cinco fatores relativos às 

competências (Planejamento, Liderança e Formação de Treinadores, Planejamento 

e Orientação de Competição, Pessoais e Orientação de Treino) e dois fatores 

relativos aos conhecimentos (Metodologia e Educação). 

A mediana das notas atribuídas a cada um dos fatores apresentou diferença 

significativa como mostra a Tabela 2. Observa-se que a competência de Liderança e 

Formação de Treinadores foi a menos valorizada em comparação com as demais. 

Em contrapartida, as competências de Planejamento e Orientação de 

Competição e Orientação de Treino foram apontadas como as mais valorizadas 

pelos treinadores. 

 

Tabela 2-Análise da valorização das competências profissionais e conhecimentos 

por parte dos treinadores (n=85). 

Fatores Treinadores (n=85) Amplitude 

 Md (Q1-Q3) (Min-Max) 

1 CP Planejamento 4,55 (4,22-5,00)a,i,j,k (1,00-5,00) 

2 CP Lider Formação Treinad 4,00 (3,25-4,75)a,b,c,d,e 
(1,00-5,00) 

3 CP Plan Orient Competição 5,00 (4,67-5,00)d,g,j,l 
(1,00-5,00) 

4 CP Pessoais 4,50 (4,00-5,00)b,l,m (1,00-5,00) 

5 CP Orientação de Treino 5,00 (4,66-5,00)e,h,k,m 
(1,00-5,00) 

6 CO Metodologia 4,85 (4,42-5,00)c,f,i (1,00-5,00) 

7 CO Educação 4,20 (3,80-4,70)f,g,h (1,00-5,00) 
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Friedman: a= Diferença significativa entre 2 e 1 (p<0,001); b= Diferença significativa entre 2 
e 4 (p<0,001); c= Diferença significativa entre 2 e 6 (p<0,001); d= Diferença significativa 
entre 2 e 3 (p<0,001); e= Diferença significativa entre 2 e 5 (p<0,001); f= Diferença 
significativa entre 7 e 6 (p<0,001); g= Diferença significativa entre 7 e 3 (p<0,001); h= 
Diferença significativa entre 7 e 5 (p<0,001); i= Diferença significativa entre 1 e 6 (p=0,040); 
j=Diferença significativa entre 1 e 3 (p<0,001); k= Diferença significativa entre 1 e 5 
(p<0,001); l= Diferença significativa entre 4 e 3 (p<0,001); m= Diferença significativa entre 4 
e 5 (p<0,001). 

 

A competência relacionada ao Planejamento foi apontada pela maioria dos 

treinadores como de “grande importância”. Corroborando com as informações 

encontradas na literatura os treinadores devem ser capazes de traçar planos anuais 

e plurianuais de treino e competições. Esta necessidade é confirmada tanto em 

pesquisas científicas como nos programas de formação de treinadores mais 

recentes. No Canadá o programa de certificação de treinadores reforça a 

capacidade de construir planos anuais e plurianuais como uma competência 

essencial aos treinadores. (COLLINS, 2006; GILBERT, 1999; DEMERS, 2006; 

DUFFY, 2006). No entanto, na realidade do vôlei de praia não é comum uma dupla 

permanecer junta por períodos mais longos, exceto um número restrito de equipes 

com planejamento de ciclo olímpico, dificultando a execução de um planejamento 

plurianual. Um dos motivos é a remuneração dos atletas e treinadores, por não ter 

relação de trabalho formal não recebem salário fixo, somente os recursos que vem 

dos prêmios financeiros conquistados nas competições. 

Apesar de ter sido considerado de “grande importância” a competência de 

Liderança e Formação de Treinadores foi a que apresentou menores valores na 

mediana. Mesmo assim, ficou evidente a importância que os treinadores atribuíram 

às atividades administrativas e de gestão, como descrito também na pesquisa de 

Santos (2009), inerentes à função desse profissional que segundo Duffy (2006) vem 

sendo incorporada em suas tarefas. Além das tarefas de planejamento de treino e 

competição o treinador de vôlei de praia, na sua rotina, coordena as atividades dos 

demais profissionais que compõe a comissão técnica. Diferente do que acontece no 

modelo americano de formação de treinadores, no Brasil temas relacionados à 

gestão de pessoas e formação de novos profissionais ainda não são abordados no 

conteúdo programático dos cursos, impactando na qualidade da formação desse 

profissional. É fundamental que o processo de formação de treinadores inclua nos 
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seus programas não só atividades de monitoria, mas também prepare os treinadores 

para instruir e orientar os iniciantes (SANTOS, 2009). 

A competição é o fator principal do planejamento, caracteriza a prática do 

atleta e normalmente a competência do treinador é avaliada por meio do seu 

resultado, o que pode explicar o fato do domínio Planejamento e Orientação de 

Competição ter sido o mais valorizado pelos treinadores participantes do estudo, 

confirmando o mesmo resultado encontrado no estudo de Santos (2009).Cabe ao 

treinador definir no calendário anual as competições que são mais importantes para 

a sua equipe, avaliando as necessidades que essas competições exigem. Durante 

as competições e toda a temporada o treinador prepara a sua equipe, avalia o 

desempenho dela e dos adversários para estabelecer os objetivos adequados. A 

orientação da equipe deve levar em consideração as competições em que o 

treinador pode atuar diretamente com os atletas dentro da quadra no momento do 

jogo e as que os jogadores não contam com a sua presença. 

O domínio de competência Pessoal foi classificado como de “grande 

importância” para os treinadores. Hellison (1995) sinaliza que esse aspecto não 

deve ser desvalorizado no processo de formação do treinador, uma vez que 

normalmente o treinador tem grande influência na vida de jovens atletas. A índole 

pessoal e a empatia são características importantes no estabelecimento das 

relações interpessoais (JONES, 2002; SALMELA, 1996, CASSIDY, 2004). No vôlei 

de praia a construção de boas relações pessoais é essencial para o bom 

desempenho individual e da equipe. O ambiente competitivo muitas vezes gera 

relações conflituosas e disputas veladas pelo poder. É essencial ao treinador 

conhecer as pessoas com quem trabalha e ter conhecimento sobre o traço de 

personalidade de seus atletas para lidar com sabedoria e sucesso em situações 

difíceis. O treinador é o maior responsável em cultivar um bom relacionamento entre 

todos os integrantes da equipe. 

Os treinadores avaliaram como de “fundamental importância” a competência 

Orientação de Treino.  Este fator está relacionado com os recursos didáticos do 

treinador e a capacidade do treinador em instruir os atletas. Ainda é muito comum 

encontramos treinadores esportivos que foram atletas e conhecem muito bem a 

técnica de execução dos movimentos, mas poucos conhecem os recursos para 

transmitir estas informações. Neste estudo 83,1% dos treinadores foram ex-atletas 
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da modalidade, e pelo resultado apresentado demonstram ter consciência de que é 

preciso adquirir cada vez mais recursos que possibilitem qualificar sua atuação 

como um transmissor de conteúdo e organizador de sessões de treino produtivas. 

Santos (2009) em sua pesquisa com 343 treinadores portugueses de ambos 

os sexos com média de 32,4 anos de idade, de 22 diferentes modalidades 

esportivas (exceto o vôlei de praia) identificou que os treinadores em estudo 

avaliaram, em média, as competências referidas pelos fatores entre “importância 

razoável” e “grande importância”. Esses resultados apontam que o atual estudo 

apresenta índices sutilmente maiores para estas variáveis. 

A percepção dos treinadores sobre conhecimentos relativos à metodologia e 

educação foi considerada como de “grande importância”. Abraham et. al. (2006) 

apontam que os treinadores consideraram o conhecimento específico sobre a 

modalidade o recurso principal para o treinador, e sem ele seria impossível 

compreender o desempenho. Outros aspectos sociais como se relacionar com a 

mídia, desenvolver relações com as instituições que gerenciam a modalidade 

também devem ser considerados. 

Na Tabela 3 pode-se observar a comparação realizada entre a valorização 

das competências e conhecimentos por parte dos treinadores levando em 

consideração o sexo dos mesmos. Os resultados apontam uma diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos dos participantes.  

 

Tabela 3 –Comparação da valorização das competências profissionais e 

conhecimentos por parte dos treinadores em relação ao sexo (n=85). 

Fatores Masc(n=69) Fem(n=16) p 

 Md (Q1-Q3) Md (Q1-Q3) 

CP Planejamento 4,44 (4,11-4,88) 4,88 (4,66-5,00) 0,003* 

CP Lid e Form. Trein. 4,00 (3,25-4,50) 4,50 (3,62-5,00) 0,066 

CP Plan Orient Comp 5,00 (4,67-5,00) 5,00 (5,00-5,00) 0,018* 

CP Pessoais 4,50 (4,00-5,00) 4,75(4,00-5,00) 0,320 

CP Orientação de Treino 5,00 (4,66-5,00) 5,00 (4,66-5,00) 0,957 

CO Metodologia 4,71 (4,35-5,00) 4,92 (4,60-5,00) 0,206 

CO Educação 4,20 (3,80-4,60) 4,30 (3,85-5,00) 0,489 

*p<0,05 
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Observa-se na Tabela 3 que os treinadores do sexo feminino atribuíram maior 

importância as competências de Planejamento e as Competências de Planejamento 

e Orientação de Competição na atividade profissional. 

Barber (1998) examinou as diferenças sobre as fontes de conhecimento e as 

percepções de competência entre 240 treinadores de esportes coletivos (102 

feminino e 138 masculino) de diferentes sexos e identificou que as treinadoras do 

sexo feminino atribuíram maior importância aos aspectos didáticos ao evidenciarem 

a importância das competências de ensino, principalmente das habilidades técnicas.  

Ao analisar as concepções dos treinadores sobre o perfil de conhecimentos e 

competências que os mesmos devem ter para o exercício profissional Resende, 

Mesquita e Fernandez (s/d) avaliaram 230 treinadores portugueses de voleibol (176 

do sexo masculino e 55 do sexo feminino). Identificaram que as treinadoras do sexo 

feminino atribuíram maior importância aos conhecimentos didáticos e os 

conhecimentos sobre a implementação de decisões dinâmicas.  

Em relação à comparação realizada em função da formação acadêmica 

(Tabela 4) os resultados revelaram que a maioria dos treinadores investigados 

atribuiu “grande importância” ou “fundamental importância” às competências e 

conhecimentos. 

 

Tabela 4 –Comparação da valorização dos conhecimentos dos treinadores em 

função da formação acadêmica (n=78). 

Fatores Sup.inc. 

(n=8) 

Bacharel 

(n=39) 

Pós-graduado 

(n=31) 

p 

 Md (Q1-Q3) Md (Q1-Q3) Md (Q1-Q3)  

CP Planejam. 4,72 (4,27-5,00) 4,44 (4,11-5,00) 4,44 (4,11-4,77) 0,364 

CP Lid Form Tr 4,62 (3,62-5,00) 4,00 (3,50-4,75) 4,00 (3,25-4,75) 0,412 

CP Pl. Or. Comp 4,84 (4,41-5,00) 5,00 (4,67-5,00) 5,00 (4,67-5,00) 0,187 

CP Pessoais 5,00 (3,25-5,00) 4,50 (4,00-5,00) 4,50 (4,00-5,00) 0,848 

CP Or. de Treino 5,00 (4,66-5,00) 5,00 (4,66-5,00) 5,00 (4,66-5,00) 0,931 

CO Metodologia 5,00 (4,28-5,00) 4,85 (4,42-5,00) 4,71 (4,42-5,00) 0,550 

CO Educação 4,40 (3,65-4,95) 4,20 (3,80-4,80) 4,20 (3,80-4,60) 0,773 

*p<0,05 
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Observa-se na Tabela 4 que ao não apresentar diferença estatisticamente 

significativa os treinadores com diferentes níveis de formação parecem atribuir 

valores de importância semelhantes. Egerland (2009) em seu estudo com 213 

treinadores de modalidades coletivas e individuais, de ambos os sexos verificou que 

na avaliação geral os treinadores pós-graduados atribuíram maior importância às 

competências e aos conhecimentos profissionais do que os treinadores somente 

graduados. Os treinadores com formação acadêmica em Educação Física do estudo 

de Santos (2009) valorizaram significativamente mais as Competências de 

Orientação de Treino do que aqueles com o Ensino Médio. Os treinadores com 

outras formações superiores classificaram com mais importância do que os com 

formação até o Ensino Médio, os fatores de Competência de Planejamento, de 

Liderança e Formação de Treinadores, Competências Pessoais, e de Orientação de 

Treino relativamente aos treinadores com formação até o Ensino Médio. 

Ao considerar a categoria de atuação dos treinadores constatou-se que 

também não foram encontradas diferenças significativas na importância atribuída às 

competências e conhecimentos avaliados, como se pode observar na Tabela 5. 

 

Tabela 5 –Comparação da valorização das competências profissionais dos 

treinadores em função da categoria de atuação (n=84). 

Fatores Base (n=22) Adulto (n=62) p 

 Md (Q1-Q3) Md (Q1-Q3) 

CP Planejamento 4,63 (4,33-4,91) 4,50 (4,11-5,00) 0,393 

CP Lid Form Trein 4,00 (3,25-5,00) 4,00 (3,43-4,75) 0,821 

CP Plan Orient Comp 5,00 (4,67-5,00) 5,00 (4,67-5,00) 0,777 

CP Pessoais 4,50 (4,00-5,00) 4,50 (4,00-5,00) 0,874 

CP Orientação de Treino 5,00 (4,66-5,00) 5,00 (4,66-5,00) 0,403 

CO Metodologia 4,85 (4,46-5,00) 4,71 (4,42-5,00) 0,537 

CO Educação 4,30 (4,00-5,00) 4,20 (3,80-4,65) 0,304 

*p<0,05 

 

A amostra desse estudo contou com 22 treinadores que atuavam 

exclusivamente nas categorias de base, os demais atuavam na categoria adulta ou 

em ambas. Acredita-se que esse tenha sido um fator que influenciou na comparação 
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entre os grupos. Quando comparados os dois grupos, não foram identificadas 

diferenças significativas na valorização às competências e conhecimentos 

apresentados. É provável que isso tenha ocorrido pelo fato da maioria dos 

treinadores atuarem em ambas as categorias ou tenham sido submetidos ao mesmo 

processo de formação acadêmica e federativa. 
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5 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os dados obtidos por meio deste estudo e levando em 

consideração os objetivos e limitações do mesmo, podem-se realizar as seguintes 

conclusões acerca da presente investigação: 

Os resultados demonstraram a valorização, pelos treinadores no estudo, de 

uma escala de competências profissionais relacionadas ao Planejamento, a 

Liderança e Formação de Treinadores, ao Planejamento e Orientação à 

Competição, aspectos Pessoais e Orientação de Treino.  

Os participantes da pesquisa atribuíram “grande importância” e “fundamental 

importância” a maioria das competências investigadas no questionário, com exceção 

as relacionadas à Liderança e Formação de Treinadores que tiveram medianas 

significativamente menores, porém o grau de importância foi razoável.  

No tocante as características sócio demográficas, os participantes da 

pesquisa formam em sua maioria do sexo masculino. Como a amostra não foi 

intencional, podemos supor que existem mais treinadores de vôlei de praia do sexo 

masculino em atividade. A média de idade foi de 41,6 anos, o que denota que os 

participantes da pesquisa já possuem experiência como treinadores. 79,5% são 

bacharéis ou especialistas latu senso e 86,7% passaram por pelo menos umas das 

formações exigidas pela Confederação Brasileira de Voleibol. É possível que o fato 

da maioria dos participantes terem passado pelo mesmo processo de formação 

tenha influenciado em suas respostas. Daí não termos identificado maiores 

diferenças entre os valores atribuídos as competências e conhecimentos avaliados. 

Outro fato que ficou evidente foi que 83,1% participantes da pesquisa são ex-atletas. 

De certa forma este achado também pode ter alguma influência nas respostas, haja 

visto, que é mais um fator que atribui homogeneidade aos participantes. 

A diferença entre os sexos dos participantes demonstrou ser um fator 

diferenciador, sendo que os do sexo feminino valorizaram mais às competências de 

Planejamento, e Planejamento e Orientação de Competição. 

Quando comparado a formação acadêmica também não foram encontradas 

diferenças significativas quando comparado a grau de importância atribuído a essas 

competências. Quando comparamos os treinadores que atuam na categoria de base 
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com os que atuam no adulto também não houve diferenças significativas no valor 

atribuídos pelos mesmos. 

O que chama atenção nesse estudo é que estudos consideram importantes 

as competências de gestão, pessoais e conhecimentos relacionados a educação. 

Chama a atenção que esses conteúdos não estejam presentes na grade curricular 

nos cursos de formação de treinadores oferecidos pelos órgãos responsáveis. 

A literatura ratifica a importância desses temas na formação de treinadores. 

Há uma dissonância entre o que os órgãos responsáveis oferecem e aquilo que os 

treinadores consideram ser relevantes. Desta forma, sugere-se uma revisão dos 

conteúdos programáticos atuais ou uma consulta com os treinadores objetivando os 

anseios e necessidades para melhorar o processo de formação desses profissionais. 
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APÊNDICE - A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome: ...................................................................................................................................................................... 

Sexo:Masculino (   )   Feminino  (   )    Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:................................................................................................................................................................. 

Bairro:............................................................ 

Cidade:.................................................................................................... 

Telefone: (.....)......................................................... email: .................................................................................... 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: TREINADORES BRASILEIROS DE VÔLEI DE PRAIA: CONHECIMENTOS 

E COMPETÊNCIAS. 

 

Subárea de Investigação: 

 

Pesquisadora responsável: 

ANA RITA MUNIZ DIVINO– COB (67) 99126-5384 – anarita10tl@hotmail.com 

FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO – COB (85) 99924-9029 – oliveirabeach@gmail.com 

IVOMARY RAMOS DA SILVA MISSAKA – COB (43) 98823-5526 – ivomary@sercomtel.com.br 

MÁRCIO MÁRIO ARTUR DE OLIVEIRA – COB (19) 98446-6272 – marcio.cavalo@hotmail.com 

 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(  ) Risco Mínimo          (   ) Risco Médio           (   ) Risco Baixo             (   ) Risco Maior 

 

Objetivos e Justificativa:  

Analisar quais os conhecimentos e as competências são consideradas pelos treinadores de vôlei de praia mais 
importantes na atuação profissional, buscando identificar o perfil sócio demográfico do treinador brasileiro em 
atividade no Brasil. O estudo se justifica por fornecer dados relevantes para o melhoramento no sistema de 
certificação profissional de treinadores. 
 

Procedimentos: 

Aplicação de um questionário contemplando dados sócio demográficos e profissionais, e questões sobre as 

Competências Profissionais do Treinador. 

 

Riscos e inconveniências:  

Potenciais benefícios:  

Contribuir para a identificação atual sobre a valorização das Competências Profissionais dos treinadores 

brasileiros de vôlei de praia. 

mailto:anarita10tl@hotmail.com
mailto:oliveirabeach@gmail.com
mailto:ivomary@sercomtel.com.br
mailto:marcio.cavalo@hotmail.com
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Informações Adicionais:  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, 

terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.  

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, 

não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se 

recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  

  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo:“TREINADORES BRASILEIROS DE VÔLEI DE PRAIA: CONHECIMENTOS E 

COMPETÊNCIAS”.Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos 

a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o 

responsável pela pesquisa. 

 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________________ de 2018. 

 

 

 

____________________________________               ____________________________________ 

    Assinatura do Participante da Pesquisa                        Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.unesa@estacio.br
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APÊNDICE – B 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO UTILIZADO 

“TREINADORES BRASILEIROS DE VÔLEI DE PRAIA: CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS” 
 

O presente questionário faz parte do trabalho de conclusão do Curso de Esporte de Alto Rendimento oferecido 
pelo Instituto Olímpico Brasileiro, por meio da Academia Brasileira de Treinadores (ABT), intitulado “Treinadores brasileiros 
de Vôlei de Praia: conhecimentos e competências”. Tem como propósito caracterizar o treinador brasileiro de Vôlei de Praia 
em atividade, com o intuito de diagnosticar o nível de sua formação acadêmica. Nesta conformidade, o presente 
questionário pretende recolher informações que possibilite identificar as concepções dos treinadores à respeito da 
valorização das competências profissionais e elencar os conteúdos que necessitam de maior aprofundamento durante a sua 
formação e aperfeiçoamento profissional.  

A sua participação é de inestimável importância para a melhoria do processo de formação de treinadores de 
voleibol de praia no Brasil. Desde já agradecemos pela sua resposta e seguimos confiantes em prestar um serviço 
importante ao desenvolvimento dessa modalidade. 

________________________________________________________ 
 

Caro Treinador,  
As respostas são rigorosamente confidenciais e anônimas (não preencha em lugar nenhum deste documento seu nome) e 
serão tratadas em nível estatístico. A sua resposta honesta e espontânea a cada um dos itens é vital para o sucesso deste 
estudo. 

Obrigado pela colaboração 

 
Dados demográficos 

Sexo:  masculino             feminino 

Idade:      ______ anos 

Escolaridade:  Ensino Superior incompleto 

    Ensino Superior  Bacharelado em Educação Física 

        Especialização lato-sensu 

        Mestrado 

        Doutorado 

 

Formação Federativa:         Não possuo Nível I Nível II          Nível III 

 

Prática esportiva:  Não praticou Ex-atleta (____anos)           Atleta em atividade (____ anos) 

 

Nível de prática como atleta:              Estadual                    Nacional              Internacional 

              Sub19                        Sub21                  Adulto 

 

Experiência como treinador: 

Nº de anos como treinador de formação: _______ 

Nº de anos como treinador da categoria adulta: ________ 

Atualmente atua na categoria:            Sub19                        Sub21                 Adulto 

Cidade/Estado onde atua: _________  

Outras informações que considere relevante: _____________________________________________ 

 

  

 

  

 

   

   

   

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



42 

 

APÊNDICE –C 
 

ANÁLISE DA VALORIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E CONHECIMENTOS POR PARTE 

DOS TREINADORES, POR MEIO DAS QUESTÕES ABORDADAS EM CADA FATOR. 

 

 

Tabela – Análise da valorização das competências profissionais e conhecimentos 

por parte dos treinadores (n=85). 

 

FATORES QUESTÕES MÉDIA/
DP 

 
 
 
 
 
 

1 Competências 
de 

Planejamento 

2 Realizar o planejamento anual de treino em função 
das necessidades da equipe e do atleta em particular. 

4,67±0,62 

3 Realizar um plano de preparação plurianual de treino 
em função das necessidades da equipe e do atleta em 
particular. 

4,31±0,86 

5 Organizar e executar um plano anual de treino. 4,62±0,63 

6 Organizar e executar um plano plurianual de treino. 4,40±0,75 

8 Avaliar e modificar o plano anual de treino, 
adaptando as circunstâncias imprevistas. 

4,49±0,76 

9 Avaliar o plano plurianual de treino. 4,41±0,83 

12 Preparar um plano plurianual em competição. 4,45±0,76 

14 Articular a orientação da equipe com plano anual 
de participação na competição. 

4,43±0,80 

15 Articular a competição com plano plurianual. 4,17±0,95 

   

 
2 Competências 
de Liderança e 
Formação de 
treinadores 

16 Assumir o papel de treinador e coordenar a 
atividade de outros treinadores e profissionais 
especializados 

3,77±1,17 

17 Orientar a formação de treinadores principiantes. 4,14±1,07 

18 Coordenar a formação acadêmica de treinadores 
da modalidade.  

3,67±1,30 

   

 
3 Competências 
Planejamento e 
Orientação de 

competição 

10 Preparar um atleta/equipe para participar em uma 
competição oficial. 

4,90±0,29 

11 Preparar um plano competitivo estabelecendo 
objetivos adequados as necessidades de uma 
equipe/atleta. 

4,65±0,64 

13 Dirigir uma equipe durante uma competição. 4,76±0,61 

   

 
 
4 Competências 

Pessoais 

19 Comunicar ideias, problemas e soluções aos 
diferentes públicos. 

3,96±1,05 

20 Resolver problemas em situações novas utilizando 
informação científica. 

4,36±0,81 

21 Aprender autonomamente adotando uma atitude 
proativa e reflexiva sobre a prática. 

4,38±0,80 
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5 Competências 
de Orientação 

de Treino 

1 Planejar a sessão de treino em função das 
necessidades da equipe/atleta. 

4,88±,32 

4 Organizar e conduzir a sessão de treino. 4,90±0,29 

7 Avaliar e modificar o plano da sessão de treino, 
adaptando as circunstâncias imprevistas. 

4,71±0,52 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Conhecimento 
de Metodologia 

22 Conhecimentos sobre a gestão de treino 
(estruturação da sessão, duração do treino e 
organização das atividades, dos materiais e 
equipamentos). 

4,76±0,57 

23 Conhecimentos sobre os diferentes conteúdos e 
métodos de ensino. 

4,63±0,57 

24 Conhecimentos sobre os componentes do treino 
(aspectos técnicos, táticos, físicos e 
mentais/psicológicos). 

4,77±0,52 

25 Conhecimentos de planejamento, execução, e 
avaliação das atividades com objetivos de formação 
pessoal e profissional dos atletas. 

4,60±0,56 

26 Conhecimentos sobre métodos de avaliação do treino 
para diagnosticar performance.  

4,58±0,65 

27 Conhecimentos sobre planejamento e organização 
de competições de acordo com as necessidades 
competitivas da equipe e exigências da competição. 

4,54±0,64 

28 Conhecimentos sobre planejamento de 
competições “fora de casa” em relação á diferentes 
aspectos(adaptação, nutrição, recuperação do atleta, 
logística).  

4,60±0,65 

   

 
 
 
 
 
7 

Conhecimento 
de Educação 

29 Conhecimentos sobre avaliação do desempenho 
profissional dos demais integrantes da equipe. 

4,38±0,72 

30Conhecimentos sobre avaliação do desempenho 
profissional dos atletas. 

4,58±0,68 

31 Conhecimentos sobre planejamento, execução e 
avaliação da gestão de carreiras de atletas de 
competição(contratos, patrocínios, marketing, etc.).  

3,88±0,93 

32 Conhecimentos sobre a execução e avaliação de 
programas que envolvam especialistas 
multidisciplinares (fisiologista, nutricionista, etc.).  

4,24±0,80 

33 Conhecimentos sobre a execução e avaliação de 
programas que envolvam diferentes relações 
institucionais(pais, dirigentes, árbitros, etc.).  

4,07±0,96 
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ANEXO - A 
QUESTIONÁRIOSOBRE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DO TREINADOR (Adaptado de 

SANTOS; MESQUITA, 2010). 
 

O exercício da função de treinador exige diversas competências e conhecimentos. Nem todas terão, para si, a 
mesma importância na atividade profissional. Assinale a importância que você atribui a cada uma delas, de 
acordo com a seguinte escala: 

 

1 2 3 4 5 
Sem  

importância 
Pequena 

importância 
Importância  

razoável 
Grande 

importância 
Fundamental  
importância 

 
Competências 

Planejar o treino 

1 Planejar a sessão de treino em função das necessidades da equipe e do atleta 
em particular. 

1 2 3 4 5 

 

2 Realizar o planejamento anual de treino em função das necessidades da equipe 
e do atleta em particular. 

1 2 3 4 5 

 

3 Realizar um plano de preparação plurianual de treino em função das 
necessidades da equipe e do atleta em particular. 

1 2 3 4 5 

 
Organizar e conduzir o treino 

4 Organizar e conduzir a sessão de treino, garantindo um ambiente de trabalho 
seguro e produtivo. 

1 2 3 4 5 

 

5 Organizar e executar um plano anual de treino, garantindo um ambiente de 

trabalho seguro e produtivo. 
1 2 3 4 5 

 

6 Organizar e executar um plano plurianual de treino,garantindo um ambiente de 
trabalho seguro e produtivo. 

1 2 3 4 5 

 
Avaliar e modificar o planejamento de treino 

7 Avaliar e modificar o plano da sessão de treino, adaptando a circunstâncias 
imprevistas. 

1 2 3 4 5 

 

8 Avaliar e modificar o plano anual de treino, adaptando a circunstâncias 
imprevistas. 

1 2 3 4 5 

 

9 Avaliaro plano plurianual de treino. 1 2 3 4 5 

 
Preparar a participação na competição 

10 Preparar um atleta/equipe para participar de forma digna e segura em uma 
competição oficial. 

1 2 3 4 5 

 

11 Preparar um plano competitivo de uma temporada estabelecendo objetivos 
adequados às necessidades e possibilidades de uma equipe/atleta. 

1 2 3 4 5 

 

12 Preparar um plano plurianual de participação em competição, estabelecendo 
objetivos adequados às necessidades e possibilidades de uma equipe/atleta. 

1 2 3 4 5 
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Orientar a equipe na competição 

13 Dirigir uma equipe durante uma competição nos aspectos técnico, tático e 
disciplinar. 

1 2 3 4 5 

 

14 Articular a orientação da equipe com plano anual de participação na 
competição. 

1 2 3 4 5 

 

15 Articular a orientação da equipe com plano plurianual de participação na 
competição. 

1 2 3 4 5 

Exercer funções de gestão 

16 Assumir o papel de treinador e coordenar a atividade de outros treinadores e 
profissionais especializados. 

1 2 3 4 5 

 
Exercer o papel de treinador formador 

17 Orientar a formação de treinadores principiantes. 1 2 3 4 5 

 

18 Coordenar a formação acadêmica de treinadores da modalidade. 1 2 3 4 5 

 
Competências gerais 

19 Comunicar ideias, problemas e soluções aos diferentes públicos usando 
diversas técnicas de comunicação. 

1 2 3 4 5 

 

20 Resolver problemas em situações novas utilizando informação científica, 
levando em consideração aspectos éticos e sociais relevantes. 

1 2 3 4 5 

 

21 Aprender autonomamente adotando uma atitude proativa e reflexiva sobre a 
prática. 

1 2 3 4 5 

 
Conhecimentos 

22 Conhecimentos sobre a gestão do treino (estruturação da sessão, duração de 
treino e organização das atividades, dos materiais e equipamentos). 

1 2 3 4 5 

 

23 Conhecimentos sobre os diferentes conteúdos e métodos de ensino. 1 2 3 4 5 

 

24 Conhecimento sobre os componentes do treino (aspectos técnicos, táticos, 
físicos e mentais/psicológicos). 

1 2 3 4 5 

 

25 Conhecimentos de planejamento, execução e avaliação das atividades com 
objetivos de formação pessoal e profissional dos atletas. 

1 2 3 4 5 

 

26 Conhecimentos sobre métodos de avaliação do treino para diagnosticar a 
performance. 

1 2 3 4 5 

 

27 Conhecimentos sobre planejamento e organização de competições de acordo 
com as necessidades competitivas da equipe e as exigências da competição. 

1 2 3 4 5 

 

28 Conhecimentos sobre planejamento de competições “fora de casa”, em relação 
á diferentes aspectos (adaptação, nutrição, recuperação do atleta, logística). 

1 2 3 4 5 

 

29 Conhecimentos sobre avaliação do desempenho profissional dos demais 
integrantes da equipe. 

1 2 3 4 5 
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30 Conhecimentos sobre avaliação do desempenho profissional dos atletas. 1 2 3 4 5 

 

31 Conhecimentos sobre planejamento, execução e avaliação da gestão de 
carreiras de atletas de competição (contratos, patrocínios, marketing, etc.).  

1 2 3 4 5 

 

32 Conhecimentos sobre a execução e avaliação de programas que envolvam 
especialistas multidisciplinares (fisiologista, nutricionista, etc.).  

1 2 3 4 5 

 

33 Conhecimentos sobre a execução e avaliação de programas que envolvam 
diferentes relações institucionais (pais, dirigentes, árbitros, etc.).  

1 2 3 4 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


