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RESUMO

 Introdução: A situação pandémica da COVID-19 colocou à pro-
va a saúde mental, em particular, de atletas jovens e de seus trei-
nadores, envolvendo todos numa incerteza permanente e global, e 
forçando-os a enfrentar adversidades, gerir emoções e relações e 
a testar orientações sanitárias e novas soluções. Objetivos: Iden-
tificar as principais alterações na perceção do papel social e no 
funcionamento psicológico do treinador de desporto, produzidas 
pelo prolongado período pandémico. Métodos: Entrevistas se-
miestruturadas a quatro treinadores especialistas na formação de 
atletas jovens de diferentes modalidades desportivas, com idades 
compreendidas entre os 34 e os 63 anos (M=48,0). Resultados: 
Foram identificadas as ações prioritárias, os recursos pessoais e 
sociais mobilizados, aprendizagens efetuadas e dificuldades sen-
tidas enquanto procuraram lidar com os variados constrangimen-
tos surgidos. Conclusão: Da adversidade vivenciada, decisiva da 
capacitação efetuada, decorrem implicações sobre a necessidade 
de atualização dos programas de formação de treinadores bem 
como para a intervenção psicológica com essa população.
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ABSTRACT

 Introduction: The COVID-19 pandemic tested the mental health of young 
athletes and their coaches, involving everyone in permanent and global uncer-
tainty, forcing them to face adversity, manage emotions and relationships and 
check health guidelines and new solutions. Objectives: To identify the percei-
ved main changes in sports coaches’ social role and psychological functioning 
produced by the prolonged pandemic. Methods: Semi-structured interviews 
with four coaches specialized in training young athletes from different sports, 
aged between 34 and 63 years (M=48.0). Results: Priority actions, personal 
and social resources mobilized, lessons learned, and difficulties experienced 
while dealing with the various emerging constraints were identified. Conclu-
sion: Considering the adversity experienced, which is recognized as decisive for 
psychological empowerment, there are some implications: the need to update 
educational programmes for coaches and psychological intervention with this 
population.

Keywords: covid-19, sports coaches, literacy, mental health

1. Introdução

uando foi declarada a pandemia COVID-19 
pela Organização Mundial de Saúde, a 11 de 
março de 2020, nenhum ser humano con-
seguiria projetar a real magnitude de toda 
a incerteza social e económica que atingiria 

todos os setores da sociedade. Infelizmente o ecossistema 
desportivo foi um dos setores fortemente afetado. Toda a 
atividade desportiva, em Portugal como no resto do mundo, 
foi suspensa, adiada, ajustada, impedindo atletas de elite 
e de formação de praticar os seus desportos favoritos. No 
seguimento das orientações emanadas da Direção-Geral da 
Saúde (DGS) de Portugal (14/2020, 30/2020 e 36/2020) 
e consequentes esclarecimentos publicados pelas diversas 
autoridades federativas, a prática desportiva regressava em 
setembro de 2020 sem que as competições não fossem 
permitidas e o treino se realizasse cumprindo as diversas 
medidas sanitárias: sem contacto ou partilha de materiais, 
em distanciamento social e desinfeção possível dos espa-
ços. Cerca de seis meses mais tarde, Portugal viveu um novo 
período de confinamento e só depois os jovens atletas pu-
deram finalmente regressar à normalidade possível (apenas 
sem espetadores nas bancadas), praticamente um ano e 
meio depois.

Durante este período pandémico demasiado alongado, o 
desporto jovem, em particular, os atletas e seus treinado-
res procuraram contornar o impacto negativo sobre o seu 
próprio bem-estar físico, psicológico e social, enfrentando 
a incerteza e as adversidades associadas à emergência e 
calamidade superiormente decretadas, cumprindo com rigor 
as orientações sanitárias, gerindo emoções e relações, e 
testando novas soluções. 
A ausência prolongada da competição, a prática desportiva 
online, individual e a distância, o medo do contacto físico 
e o distanciamento social, foram cenários que ainda levan-
tam muitas questões a investigadores em Desporto e em 
Saúde. Se a análise do verdadeiro impacto da COVID-19 no 
desporto fez correr muita tinta e muitos autores escreveram 
sobre o assunto (por exemplo, Biese et al., 2021; Elliott et 
al., 2021; Grix et al., 2021; Peña et al., 2021), menos foram 
aqueles que se focaram no particular impacto sobre a saúde 
mental dos jovens praticantes ou mesmo sobre a dos pró-
prios treinadores (MacIntyre et al., 2022).
Por outro lado, a opção de estudar a perceção de bem-estar 
numa perspetiva subjetiva pode contribuir para uma melhor 
compreensão do significado que a vida psicológica e social 
tem para os indivíduos (Keyes, 2010). Nesse plano de abor-
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dagem, são também diversos os estudos que têm procurado 
investigar as perceções dos treinadores sobre o seu papel 
no apoio e promoção da saúde mental dos seus atletas 
jovens. Por exemplo, Ferguson et al. (2019), mostrou que 
alguns treinadores acreditavam ter um papel importante na 
facilitação da busca de ajuda profissional, mas reconheciam 
não ter formação adequada na área de saúde mental. O de-
senvolvimento de conhecimentos, competências e crenças 
pelos treinadores, i.e., a sua literacia para a saúde mental, 
pode capacitá-los no envolvimento em comportamentos 
de ajuda, na promoção, prevenção e intervenção precoce, 
e consequentemente ajudar a apoiar a saúde mental dos 
jovens (Duffy et al., 2019).
O presente estudo tem como objetivo identificar as princi-
pais alterações, quer no papel social percebido quer no fun-
cionamento psicológico da pessoa do treinador de desporto, 
produzidas pelo prolongado período pandémico. 

2. Métodos
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro 
treinadores especialistas ou experts na formação de atletas 
jovens de diferentes modalidades desportivas, com idades 
compreendidas entre os 34 e os 63 anos (M=48,0). Defini-
mos expertise em treinadores com mais de 10 anos de for-
mação de jovens atletas. A tabela seguinte resume o perfil 
dos entrevistados Tabela 1.
O desenvolvimento do protocolo da entrevista foi baseado 
na validação por peritos. O guião final da entrevista integra 
seis blocos: 1. Uma breve apresentação pessoal e profissio-
nal do treinador (dados demográficos, formação académica 
e formação e experiência como treinador); 2. Necessidades 
dos atletas e participação no desporto (ex.: “No seu enten-
der, de que forma as incidências da pandemia influenciaram 
a participação dos atletas no Desporto?”); 3. O papel do 
treinador (ex.: “O impacto da pandemia determinou alte-
rações à sua forma de ser e proceder como treinador?”); 4. 
Regulação da ação do treinador (ex.: “Tratando-se de um 
desafio nunca antes enfrentado, em que é que se baseou 
para lidar ou como lidou com os condicionalismos que sur-
giram da pandemia?”); 5. Formação do treinador (ex.: “Na 
sequência da pandemia, que domínios ou áreas de compe-
tência deviam ser introduzidas no processo de formação dos 

treinadores?”); 6. A pessoa do treinador (ex.: “O facto de ser 
treinador de desporto ajudou-o a superar as dificuldades 
vivenciadas?”).
As entrevistas foram conduzidas a distância, através da 
plataforma Zoom, por dois entrevistadores qualificados em 
Ciências do Desporto e em Saúde Mental, para posterior-
mente serem transcritas na íntegra e objeto de análise de 
conteúdo, o que possibilitou o ajuste das categorias analíti-
cas que foram consideradas. 

3. Resultados
Necessidades dos Atletas e Participação no Desporto: 
como principais necessidades que os atletas podem satisfa-
zer através da sua participação no Desporto, os treinadores 
identificaram a condição física, mas também o bem-estar 
psicológico e a saúde mental, as necessidades cognitivas 
(melhoria da memória, concentração e atenção), e as ne-
cessidades relacionais, sociais e até as cívicas e culturais 
(por exemplo, o compromisso com as tarefas). As incidên-
cias associadas à pandemia influenciaram a participação 
dos atletas nas modalidades desportivas pela “ausência de 
competição” (FF/RA), originando cenários novos como foi “a 
prática online” (FF/RA/VP), “o treino individual” (FF/IC/RA/
VP), o que conduziu à “perda de atletas” (FF/RA/IC), a “gan-
ho de peso” (FF), ao “medo de contato físico” (FF/IC) e ao 
afastamento social (FF/IC). A pandemia trouxe também um 
melhor “conhecimento do contexto do atleta” (VP). 

Papel do Treinador: os entrevistados reconhecem que são 
agora, sobretudo, mais cuidadosos, procurando manter o 
distanciamento físico e a assegurar a segurança sanitária. 
Um deles destacou, como obrigação do treinador, a preocu-
pação acrescentada de conhecer o contexto de treino, mas 
também o envolvimento familiar e social de cada atleta. 
“Houve muito mais consideração, mais cuidado em como 
nos relacionamos.” (IC); “Aprendi que as crianças não têm 
as mesmas oportunidades, têm contextos completamente 
diferentes, um até tinha um campo sintético só para si, 
o outro o átrio do edifício” (VP); “Mudou pouco. (…) mais 
cuidado, mais atenção nos treinos” (FF). Sobre decisões e 
estratégias deliberadamente integradas no planeamento e 
condução do processo formativo, afirmaram cumprir as nor-

Perfil dos EntrevistadosTabela 1

Formação Modalidade Idade Género Experiência Escalões treinados Form. académica

FF Grau 2 Karatê 63 M 34 anos Todos Lic. Farmácia

IC Grau 3 Andebol 55 F 34 anos Todos Ens. Secundário

RA Grau 2 Basquetebol 35 M 14 anos Todos PhD Ciênc. Desp.

VP Grau 2 Futebol 39 M 19 anos Todos PhD Ciênc. Desp.
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mas e orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS), pro-
curando ainda definir metas alcançáveis que mantenham a 
motivação e reforcem a relação com os atletas e seus pais. 
Sobre a perceção de mudanças no relacionamento com os 
atletas, eles mencionaram maior relacionamento e mais 
intervenções individuais, principalmente durante os treinos. 
Os pais (fora do espaço de treino) devem ser envolvidos. “A 
nossa preocupação foi gerar uma perspectiva de controle 
sobre o atleta, mantendo-o motivado.” (VP)
Regulação da Ação do Treinador: sobre a forma como os 
treinadores lidaram com os constrangimentos que emer-
giram da pandemia, os entrevistados deram maior ênfase 
à sua experiência pessoal, mas também à experiência e 
informação profissional, pesquisada e partilhada entre trei-
nadores, e à aprendizagem em tempo real pela observação. 
“(…) a formação na área da saúde porque sempre lidámos 
teoricamente com esses modelos de outras infeções” (FF); 
“(…) uma coisa boa foi que nós compartilhamos muito” (RA); 
“Tinha a clara ideia de que era possível aprender através dos 
media digitais, no ambiente virtual. “(VP); “Fui um pouco 
pela observação... pela observação do comportamento de-
les, e até do meu próprio comportamento. “(IC)
Formação dos treinadores de desporto: após a pande-
mia, os treinadores referiram como primordial a necessi-
dade de formação adicional em tecnologia, aproveitando a 
experiência da formação online que tiveram, mas também 
trabalhar a capacidade de flexibilidade e rápida adaptabili-
dade bem como das técnicas de planeamento dos treina-
dores. Outros três tópicos mencionados foram aumentar os 
conhecimentos em Primeiros Socorros, em Saúde Pública 
e em Coaching Psicológico: “(…) como lidar com doenças 
infeciosas e contagiosas (…) ou as questões de higiene (FF); 
“(…) coaching aos treinadores com foco mais pessoal (…) 
ajudando-nos a lidar com…” (IC).
Ser um treinador de desporto: salientaram a superação 
das dificuldades vividas enquanto treinador de desporto 
“(…) obriga-nos a uma resiliência diferente”. (FF). “(…) essa 
resiliência para mudar treinos e espaços” (VP) “(…) quan-
do íamos para casa, íamos tudo menos descansar.” (RA). 
“Trabalhando online (…) temos que encontrar outro tipo de 
estratégias” (IC). “(…) isso faz-nos repensar algumas coisas, 
não é? (…) dar um pouco mais de tempo à minha família” 
(FF). “(…) isso tornou-me na pessoa que eu tinha que ser 
depois disso.” (RA) “Quem treina jovens tem que ter paciên-
cia” (VP). “Sou mais pensativa. Estou mais calma.” (IC) “mais 
atenta a alguns detalhes, “tenho mais consciência de algu-
mas coisas que valem mais a pena” (RA), “(…) essa maneira 
de ser, de trabalhar para os outros, de tentar fazer os outros 
melhores. (…) E quando temos esse objetivo, acho que nos 
tornamos muito mais resistentes.” (FF), “A pandemia aju-
dou-me muito a aceitar o outro, a entender o outro (VP). 

4. Discussão
À partida, a declaração de pandemia, confere a todos a 
responsabilidade pessoal de salvaguardar a própria saúde 
física e a responsabilidade social de fazer todos os possíveis 
para evitar a disseminação do vírus na comunidade que lhe 
é próxima. Os constrangimentos das medidas sanitárias 

implementadas mundialmente, as incertezas e emoções 
que lhes estão associadas e o tempo de isolamento ou de 
contenção social ainda vigente em muitos dos contextos 
deram relevo às preocupações habitualmente relacionadas 
com a manutenção de saúde mental. Ou, recorrendo às 
palavras de Teixeira et al. (2022, 2) “a pandemia reforçou a 
ideia de que a saúde mental é tão ou mais importante que a 
saúde física e que, na maioria das vezes, estão interligadas”. 
A necessidade de avaliar em permanência e de promover 
a saúde mental consta, aliás, da conceptualização dos úl-
timos 30 anos da Organização Mundial de Saúde quando 
se aponta para “o estado de bem-estar no qual o indivíduo 
realiza as suas próprias capacidades, consegue lidar com 
as tensões normais da vida, consegue trabalhar de forma 
produtiva e frutuosa, e é capaz de dar uma contribuição à 
sua comunidade” (World Health Organization, 2004, 12). 
Esta perspetiva salutogénica de promoção da saúde mental 
positiva avaliada pela perspetiva subjetiva de recolha da 
perceção de cada indivíduo acerca do seu próprio bem-estar 
(Keyes, 2010) determinou o objetivo e a opção metodológi-
ca qualitativa do presente estudo.
Focados no prolongado período pandémico que ainda atra-
vessamos, vimos o desporto e os seus protagonistas alega-
damente “a mudar” e constituiu nosso objetivo averiguar e 
identificar, no discurso dos treinadores, aquelas que são as 
principais alterações ao nível da perceção subjetiva do seu 
papel social e na sua forma de ser ou funcionar psicologica-
mente.
Os treinadores de desporto consideram-se, afirmam-se e 
colocam-se na “linha da frente” de resposta do sistema des-
portivo. A adversidade vivenciada durante e após o confina-
mento social precipitou o recurso ao coping mais imediato 
para lidar com os constrangimentos surgidos: o seu próprio 
background experiencial e a aprendizagem em tempo real 
pela observação, mas também o suporte instrumental pro-
curado entre treinadores. Como prioridades, afirmaram a 
manutenção da motivação própria e dos atletas e o reforço 
da sua relação com os atletas, e com os seus pais e encar-
regados de educação. Das aprendizagens efetuadas reco-
nhecem e retiram alguma capacitação psicológica, como é 
o caso da tolerância e do aumento da resiliência pessoal, 
criatividade e versatilidade no planeamento.
Referem a necessidade de identificar e valorizar mais o que 
realmente é essencial e atribui significado à vida (ex.: tempo 
com a família) e lhes ser providenciado coaching psicológi-
co sobre as próprias competências socio-emocionais, que 
reconhecem como importantes ferramentas de prevenção 
de burnout e alicerce de autoestima e afetividade positiva 
que os ajude a desenvolver maior adaptabilidade e domínio, 
a resiliência perante a incerteza e a gestão da frustração. 
Finalmente, é reconhecida a necessidade de atualizar os 
programas de formação de treinadores com conteúdos 
específicos, em particular, em saúde pública.
Estudos futuros devem aprofundar as categorias de con-
teúdo emergentes que permitam, em simultâneo, delimitar 
conceptualmente o modelo de análise subjacente, mas 
igualmente estender a promoção desta literacia para a saú-
de mental positiva ao desporto jovem considerando amos-
tras alargadas de treinadores. 
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5. Conclusão

 O contexto da pandemia CO-
VID-19 coloca-nos o problema, e 
o paralelismo, da salvaguarda da 
saúde mental, tal como da saúde 
física. Trata-se de um problema de 
todos, generalizado e global, que 
nos responsabiliza e mobiliza para 
cuidar do outro, envolvendo-nos em 

comportamentos solidários e de 
ajuda pró-social. No setor desporti-
vo, os treinadores constituem uma 
fonte valiosa de apoio para a saúde 
mental dos mais jovens, precisa-
mente aqueles que tendem a evitar 
procurar ajuda formal. Este estudo 
identifica e examina alguns dos fa-

tores que enquadram e integram um 
eventual processo de alfabetização 
em saúde mental para treinadores, 
empoderando-os no e para o seu en-
volvimento na promoção, prevenção 
e intervenção precoce, alternativa, 
direta e informal, junto dos atletas 
mais jovens.
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