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Introdução: Atualmente o treinador é uma figura importante para o sucesso da equipe,
pois em campo é ele quem gerencia os atletas de forma direta influenciando assim a
equipe perante seu desempenho em campeonatos. Logo verificando a importância dessa
figura, cada vez mais se torna necessário traçar um perfil para esse profissional. A
função do treinador implica a tomada de decisões, perante indicadores e critérios, que
obedecem a certa ordem em diferentes domínios, como a organização do treino,
liderança, estilo e forma de comunicação com os jogadores, além de decisões
decorrentes da observação do jogo e principalmente a formação de atletas. Objetivo: É
investigar o perfil dos treinadores de futebol que dirigem equipes da A1 e A2 do
Campeonato Paulista, em relação as suas metodologias de trabalho dentro de um
projeto, suas características de liderança, sua formação profissional e as relações
interpessoais entre a equipe técnica e os profissionais. Metodologia: A metodologia de
pesquisa utilizada para o desenvolvimento deste projeto, passa pela continuidade da
revisão bibliográfica buscando uma ampla visão sobre o que e como foram
desenvolvidos estudos sobre treinadores de futebol. Os dados serão coletados por meio
de pesquisa de campo (GIL, 2005), junto a treinadores de futebol realizadas por meio de
entrevista semiestruturada (LAKATOS, 2001) junto aos treinadores que estiverem
dirigindo as equipes de futebol que disputam os campeonatos da série A1 e A2 do
campeonato Paulista. Os dados coletados serão realizados por meio de uma ferramenta
metodológica denominada análise de conteúdo, tendo por referência a obra de Laurence
Bardin (1977; 2009), que busca absorver ao máximo as informações apuradas com os
relatos orais, discutindo e analisando seus conteúdos evidentes e latentes. Através das
entrevistas, as perguntas elaboradas buscam analisar e objetivar como um treinador de
futebol se prepara para desenvolver um trabalho e de que forma ele utiliza suas
experiências já adquiridas dentro do futebol, para agrupar suas respostas em categorias
de análises como métodos de trabalho e características de liderança, relatando suas
formações e tratamento da carreira com atletas. Resultados esperados: Com a revisão
de literatura, sendo que essa ainda está sendo desenvolvida, a partir de artigos (
ARAÚJO, 1994; 1996; LIMA, 2001) e da montagem de um questionário especifico,
sendo este elaborado com 4 categorias principais, será desenvolvida uma pesquisa de
campo que busca como objetivo principal nortear um perfil determinante de treinadores
de futebol no alto rendimento em Limeira e região. Conclusão: Diante dos estudos que
estão sendo desenvolvidos baseados nesta temática, fica clara a importância do treinador
de futebol no alto rendimento. Faz- se então muito necessário estudar esta função,
podendo traçar diferentes perfis para o treinador de futebol.
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