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INTRODUÇÃO 

Parabéns você tomou a melhor decisão! 

Estamos orgulhosos por ter tomado o controle da sua vida profissional, de 
agora em diante, as coisas serão diferentes. 

Você esta investindo no conhecimento e agora você irá aprender como ser um 
profissional de sucesso e como executar de maneira correta a Criatividade no 
Futebol moderno. 

Atualmente a Criatividade no Futebol é limitada, sendo este conceito muito 
confundido no futebol brasileiro, como um atleta driblador, que perde a bola 
toda hora ou pensamentos que somente os atletas ofensivos precisam da 
criatividade, mas a criatividade esta em todas as posições, ofensiva e defensiva, 
esta na genialidade que ninguém espera, nas características dos atletas ou em 
jogadas treinadas, podendo ser na precisão de cobrança de faltas como do 
Goleiro Rogerio Seni, na reverência de Sócrates de seus jogos e seus passes de 
calcanhar, na habilidade de Garrincha, na técnica de Falcão, na elegância de 
Didi pelo seu toque refinado, na determinação de Cafu, na raça de Dunga, na 
genialidade de Ronaldinho Gaúcho, na elasticidade de Leônidas conhecido 
como “Homem-Borracha” pelas suas bicicletas, na inteligência de Rivaldo, na 
força de Mauro Silva, na disciplina de Kaká, na velocidade do Ronaldo 
fenômeno, nos dribles de Denílson, nas defesas de Pênaltis de Taffarel, nas 
faltas de Roberto Carlos, na maestria de Zico, no equilíbrio de Junior, na 
esperteza de Romário e de muitos outros atletas consagrados do futebol 
brasileiro, e da onde vem isso? Desse modo os conteúdos abaixo possuem 
conotações e significados específicos da Metodologia TALENTOS 10 DDTIRPS 
sobre a Criatividade no Futebol moderno. 

Você pode utilizar esse estudo para propósitos expressamente permitidos para 
uso particular, não podendo utilizá-lo em qualquer outro objetivo, incluindo 
propósitos comerciais, sem o consentimento prévio expresso e escrito do 
TALENTOS 10 DDTIRPS. Por exemplo, você não pode comercializar e autorizar a 
terceiros a associar a marca do TALENTOS 10 DDTIRPS a nenhuma outra, ou 
fazer uma copia parcial ou integral deste estudo da METODOLOGIA DO 
TALENTOS 10 em outro estudo, livro, palestra ou curso sem a autorização 
expressa prévia e escrita de um representante autorizado TALENTOS 10 
DDTIRPS, para efeitos de direitos autorias de lei de termo de uso devidamente 
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regulamentado, significa expor nome, logo, marca comercial, metodologia ou 
outros meios de atribuição ou identificação em fonte de maneira que tem o 
direito de expor, publicar ou distribuir esta metodologia ou o conteúdo 
disponibilizado aqui neste estudo. 

INFORMAÇÃO 

Para você ter sucesso, você terá que aprender a amar o próximo como fosse 
você mesmo e entender que não vai ganhar nada se andar sozinho, sem ajudar 
as pessoas evoluir no futebol e na vida. 

“Não existe sucesso em área nenhuma se não houver muito trabalho.” 
“Nada acontece por acaso e nada resiste ao trabalho.” 

Entenda que no futebol nada é fácil, saiba que terá momentos bons e ruins, 
mas saberemos que você estará no momento ruim quando começar a dar 
desculpas, ficar acomodado, não trabalhar para evoluir, não treinar, não pedir 
ajuda quando esta em dificuldade, tirar o foco e começar a desviar do seu 
objetivo maior que é seu sonho.  

“Se você tiver sucesso, será você quem criou, não nós.” 
“E se você fracassar, será você que fracassou, não nós.” 

Estamos aqui para ajudá-lo em cada passo do caminho, mas não podemos dá-
los por você. Estamos aqui para trabalhar com você, mas não por você. 

O nosso trabalho é mostrar as ferramentas e ajuda-lo a trabalhar independente 
de nós o mais rápido possível. 

Dificuldade você terá, isso pode acontecer com todo mundo, mas queremos 
que sempre se lembre, que o seu sonho é maior que você, precisa reagir e 
mudar sua situação. 

Você vai conseguir, no final vai valer a pena, todos nós acreditamos em você! 

Invista em você, estude, inove, esteja sempre em movimento, o mundo é 
muito competitivo e os melhores resistem mais tempo ou por muito tempo. 

Você é um vencedor, nunca se esqueça disso.  
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Todo dia vencemos batalhas e enfrentamos desafios, não vai ser fácil, mas no 
final tudo vai dar certo. Mas nunca minta, nunca blefe, faça da credibilidade 
sua marca. Faça amizades, mais não perca um nome digno e respeitado. Salvo 
se você quiser ser um profissional por pouco tempo. Tenha atitude! Seja 
exigente com você mesmo, muito exigente! Não tenha dó de você! Seja 
pragmático, persistente, determinado! Tudo que tem valor leva tempo para ser 
construído. 

Quando uma pessoa começa no futebol, espera ter sucesso e pensa que vai 
ficar rico rapidamente e quando isso não acontece ela culpa do futebol ou 
alguém pelo seu fracasso. 

Existem exceções, mas nunca devemos basear nelas, muitas pessoas tem o 
plano frustrado quando pensa que é uma exceção e que vai ficar rico 
rapidamente e nas primeiras lutas já desistem.  

Faça com amor o que faz, tudo vai depender de sua determinação e dedicação 
profissional, mas talvez tenha ouvido falar: “Você é craque”; “Você é um 
técnico inteligente”; “Não precisa treinar”; “Você já treinou isso”; “Você já é 
campeão, não precisa  treinar como antes”; “Você já sabe tudo no futebol”; 
“Você é o melhor do time”; ou quaisquer outras afirmações exageradas como 
estas. Mas você deve deixar de lado essas expectativas e trabalhar 
profissionalmente. Neste mundo ou você está crescendo ou você está caindo, 
portanto fique em movimento e cresça a cada dia! Mas existe uma formula que 
realmente funciona nesta profissão: O Conhecimento.  

O Conhecimento é o mais importante, não existem experiências ruins ou boas, 
apenas experiências de aprendizado para adquirir conhecimento, desapegue 
dos resultados positivos ou negativos e foque no que você pode apreender 
com cada experiência. 

Trabalhe duro, é preciso trabalhar duro para ter as habilidades de conseguir 
alcançar o sucesso em longo prazo, é preciso trabalhar duro para transformar-
se no líder que nasceu para ser, é preciso que trabalhe duro, mas no final será 
prazeroso, esta é a melhor oportunidade para conseguir realizar seus sonhos.  

Não seja uma pessoa viciada em desistir, que começa uma coisa e nunca 
termina. Nunca pare de plantar, nuca pare de lutar, nunca pare de aprender, 
nunca pare de trabalhar, nunca pare de correr atrás dos seus sonhos, então 
continue insistindo, continue batalhando.  
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A maioria das pessoas que entram no futebol desenvolvem poucas habilidades 
e quando não atingem os resultados, se frustram e não procuram saber como 
podem desenvolver outras habilidades para conseguirem os resultados de 
maneira profissional. Neste estudo você aprenderá várias habilidades para 
desenvolver de maneira profissional e saiba que levará tempo para se 
especializar em cada uma, mas para ter resultados precisa saber desenvolver 
todas as habilidades, porque não saberá qual habilidade irá ter mais resultados, 
então você precisa trabalhar como um agricultor semeando em uma plantação. 
Um agricultor quando semeia a plantação, deve continuar semeando, porque 
não sabe qual semente irá germinar, se uma, se duas ou se todas irão dar 
frutos, para ter resultado você deverá semear desenvolvendo todas as 
habilidades e constantemente plantar para conseguir os frutos e resultados 
que quer atingir. 

Todos os nomes de atletas, marcas, imagem, produtos e serviços mencionados 
neste estudo e vídeos aulas, são propriedade de seus respectivos donos e são 
usados somente como referência ou exemplo. Além disso, não existe a 
intenção de difamar, desrespeitar, insultar, humilhar ou menosprezar ninguém 
ou instituição. Caso haja alguma parte deste estudo, que seja de alguma forma, 
desrespeitosa ou indevida, e deva ser removida ou alterada, você pode entrar 
em contato diretamente conosco através do e-mail 
giorgeleonardo@outlook.com ou no contato (14) 98109-0542 

ATENÇÃO 

Elaboramos o curso TALENTOS DE OURO para você que está desenvolvendo o 
futebol, vamos mostrar o caminho do sucesso para tornar-se um profissional o 
mais rápido possível. 

Tudo que for passado aqui precisa de muita atenção e para ter resultados você 
deverá sempre estar disposto a estudar, aprender, ter disciplina e coragem 
para executar. 

Então todas as vezes que começar a estudar, vai a algum lugar reservado, 
desliga as chamadas, pegue um caderno e caneta, foque, estude as 
informações deste curso. 

As informações que iremos tratar a seguir são técnicas especificas e estímulos 
mentais adquiridos em ensinamentos nos projetos Talentos 10, devidamente 
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regulamentado no Escritório de Direitos Autorais, registrado na Fundação 
BIBLIOTECA NACIONAL no MINISTÉRIO DA CULTURA e iremos aprofundar no 
conhecimento da Criatividade no Futebol, pois não possuímos um ensino ou 
uma metodologia para este conceito no esporte futebolístico nacional e 
mundial. São vivências, pesquisas globais resultantes da união de treinamentos 
específicos, estímulos mentais, técnicas esportivas, técnicas criativas e 
humanas aplicadas aos projetos do Talentos 10, que tiveram grandes 
resultados e as informações aqui apresentadas são para acrescentar em seu 
repertório no futebol, ampliando o conhecimento para este conceito, 
adotamos uma linguagem formal para entendimento claro em todos os níveis 
da formação sendo: 

 ATLETAS (Crianças “iniciação”, Jovens “Formação” e Adultos “Profissional”); 

 RESPONSÁVEIS (Família, Pais, Representantes de Atletas, Agente de Atleta); 

 TREINADORES (Técnicos e professores). 

Porque esse estudo abrange Atletas, Responsáveis e Treinadores? 

A formação de uma atleta de futebol abrange inúmeros conceitos e estímulos  
que precisarão ser estudados em conjunto por atletas, responsáveis e 
treinadores, para alcançarem grandes resultados em cada fase de um atleta 
para o alto rendimento no futebol, identificamos que para formação precisa de 
um conjunto de fatores para auxilia-lo e orienta-lo profissionalmente em seu 
repertório no futebol. 

Desse modo os conteúdos abaixo possuem conotações e significados 
específicos da Metodologia TALENTOS 10 DDTIRPS sobre a Criatividade no 
Futebol moderno e será importante integra-los ao seu entendimento nas 
informações seguintes. 
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“O medo  

de errar 

e a  

duvida 

de tentar, 
bloqueiam 
a 
genialidade 
de criar.” 
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TALENTOS DE OURO 

O estudo TALENTOS DE OURO foi desenvolvido para aprofunda no 
conhecimento da Criatividade no Futebol, construindo profissionais de sucesso 
para o desenvolvimento criativo. 

Cada tema aqui apresentado representam detalhes para a compreensão da 
criatividade disciplinada como uma obra de arte, um artista para fazer uma 
obra de arte utiliza várias cores para transformar uma tela vazia, em um quadro 
valioso. 

Para ter sucesso precisa entender as técnicas separadamente e desenvolver 
todas as técnicas corretamente em conjunto, será importante integra-los ao 
seu entendimento nas informações seguintes que são:  

 Jogador de Futebol;  

 Atleta Inteligente;  

 Treinador Inteligente;  

 Metodologia de trabalho.  

Veja os temas a seguir. 

JOGADOR DE FUTEBOL 

Em todas as profissões existe o jogador e o profissional. O jogador é um 
apostador, conta com a sorte e pensa que é fator decisivo em sua vida, muitos 
profissionais com esse pensamento acabam se frustrando e ficando no tempo 
ou deixando de realizar seus sonhos, apostando só na sua sorte ou talento, 
pensando que não precisa se cuidar, que não precisa estudar, que não precisa 
evoluir e que não precisa se preparar para os obstáculos na vida. 

No futebol o jogador literalmente esconde seu talento, enterra aquilo que sabe 
contando somente com a sorte ou talento, por apostar que é melhor que 
todos, pensa que não precisa treinar, que não precisa desenvolver suas 
habilidade, confia só no seu talento e adquire um costume péssimo na sua 
carreira no futebol. 

Para ser profissional é preciso estar sempre em movimento e desenvolvendo 
seu potencial. Precisa sair da zona de conforto, use seu tempo livre para pensar 
em estratégias de como ser melhor a cada dia e coloque em pratica. Só assim 
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irá ter sucesso para saber quais são as técnicas, como usar e colocar em 
pratica. 

ATLETA INTELIGENTE 

O atleta inteligente é disciplinado, tem organização, tem perseverança e 
profissionalismo. Planejamento e disciplina fazem parte da vida de um atleta 
inteligente, usa da sua capacidade de decisão para planejar o que fazer, cria 
uma rotina de exercícios, planeja seu dia, seu mês e seu ano. Decide cumprir o 
que determinou e honra esta decisão a cada dia, não têm vícios, quer sempre 
superar seu próprio recordes e se preserva de coisas que irão atrapalhar sua 
carreira, sua parte física e mental. 

Para ter sucesso no futebol precisa se tornar um ATLETA INTELIGENTE, 
aprender a dizer não a si mesmo, construindo um habito absolutamente 
necessário para se tornar profissional e se destacar da multidão. Deverá negar 
a alguns impulsos, sentimentos e vontades, precisa fazer o que escolheu ser, 
mesmo que não sinta vontade, mesmo que esteja cansado. Irá precisar se 
desligar das tecnologias, de televisão, de celular, rede social, festas, balada, 
vícios. Pense antes de agir, Pense antes de falar. Precisa medir as 
consequências em tudo que faz para ter sucesso em longo prazo. 

TREINADOR INTELIGENTE 

O treinador inteligente sempre esta pensando em uma forma de melhorar dia a 
dia, sempre esta em movimento, sempre estudando e aprendendo. 

No mundo do futebol precisamos todos os dias seguir se preparando para 
conquistar os objetivos, precisa saber como enfrentar as lutas, não desanimar 
nas derrotas e aprender com elas, sendo uma pessoa forte, aguerrida, 
determinada a lutar contra a situação negativa. Se perder dez vezes, supere 
todas as derrotas, tenha perseverança, procure identificar porque perdeu para 
tentar novamente de maneira correta, somente assim terá sucesso. 

Não se acomode com aquilo que já sabe, com o que já conquistou ou com o 
que acha que é seu limite. Supere seus limites, sempre aprendendo, sempre se 
aprimorando e se atualizando, não se limita ao ensinamento formal. Não se 
preocupe com quantos passos ainda faltam para alcançar os seus objetivos, 
sempre de mais um passo todos os dias e o sucesso chegará um dia. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

Metodologia é uma palavra derivada de “método”, do Latim “methodus” cujo 
significado é “caminho ou a via para a realização de algo”. Método é o processo 
para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. A 
metodologia consiste em uma meditação em relação aos métodos lógicos e 
científicos. Inicialmente, a metodologia era descrita como parte integrante da 
lógica que se focava nas diversas modalidades de pensamento e na sua 
aplicação. Posteriormente, a noção que a metodologia era algo exclusivo do 
campo da lógica foi abandonada, uma vez que os métodos podem ser aplicados 
a várias áreas do saber. 

Bem, analisando o que é metodologia, identificamos que muitos treinadores de 
futebol possuem sua própria metodologia de trabalho, ou seja, impõem a seus 
atletas a sua maneira de pensar e jogar como uma verdade absoluta e com isso 
muitas das vezes bloqueia a criatividade deles. 

Vamos esclarecer mais pra frente como aplicar e desenvolver a criatividade no 
futebol moderno em sua metodologia de trabalho.  



   

 

 

13 

 

 

  

“Sucesso  

não é 
acidente. 

É trabalho 
duro, 
perseverança, 
sacrifício e 
acima de 
tudo, amor 
pelo o que 
você faz.” 

Edson Arantes de Nascimento “Pelé” 
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POSSUI ALGUM LIMITE PARA 

CRIATIVIDADE? 

A criatividade não tem limite quando a mente está aberta para a criação. Por 
limitarmos a imaginação conseguimos bloquear a criatividade, somente 
quando possuímos conhecimentos, as ideias surgem com facilidade para quem 
esta aberta a elas.  

Carlos Drummond de Andrade um grande escritor, escreveu uma frase após 
Pelé ter feito o milésimo gol, dizendo: 

“O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols, como Pelé. É fazer um 
gol como Pelé.” 

O medo de errar e a duvida de tentar é transformado em pouca criação, 
ninguém nasceu perfeito e os erros são importantes para aprendermos e 
tentarmos novamente de maneira correta. 

Para a liberação da criatividade precisamos estar com a mente aberta, ativa, 
leve e livre, precisamos testar varias coisas com responsabilidades, sem ter o 
medo de errar. 

Mas como estar aberto para a criatividade? Para estar aberto para criatividade 
precisa de vários estímulos e veja os temas a seguir: 

 

PREPARAÇÃO 

As preparações técnicas, físicas, intelectuais e psicológicas são muito 
importantes para conseguirmos executar a criatividade com responsabilidade e 
profissionalismo, precisamos manter-se preparado, estudando, treinando e 
praticando. 

CONHECIMENTO 

Descubra o máximo possível sobre o futebol e nunca pense que sabe tudo, leia 
mais, pesquise mais, estude mais, teste mais, treine mais, se torne profissional 
expert no que você faz e esse investimento vai valer a pena, pois quando 
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estiver com alguma duvida ou insegurança em um momento no jogo, 
conseguirá resolver rapidamente. 

MENTE ABERTA 

A mente aberta é aquela que não fica presa ao pensamento limitado ou 
pensamento pequeno “tenho medo de fazer isso”, “não consigo fazer”, “não é 
minha função”, “isso eu já sei”, “isso não é importante”, “eu não sou pago para 
isso”, “eu não tenho culpa, são os outros”. A mente aberta faz o melhor em 
qualquer lugar que estiver.  

Se for ao treinamento, faça o melhor no treinamento. Se for atleta de futebol, 
trabalhe para ser o melhor atleta. Se for treinador, trabalhe para ser o melhor 
treinador. Esteja sempre atualizado e se aprimore melhorando como 
profissional e como pessoa.  

Olhe para o mundo e veja o que foi criado por Deus “céu, terra, mar, homem, 
animais, vegetação, etc...” e também o que foi criado pelo homem “avião, 
carros, prédios, telefone, tecnologia, internet, etc..”.  A criatividade esta em 
todo lugar e só limitamos a criatividade quando não abrimos a mente para 
entender todo seu processo.  

 

CONFIE EM DEUS E EM SI MESMO 

A confiança em Deus fortalece para saltarmos mais alto, mesmo sem saber o 
que irá acontecer, mas não podemos ficar sentado esperando cair às coisas do 
céu, precisa confiar também em sua habilidade, em seu potencial, no que 
nasceu para ser e colocar em pratica tudo que aprender. Não a limites para 
criatividade e as ideias não vem por acaso ou por sorte, primeiro precisamos 
fazer a nossa parte e Deus irá fazer a parte dEle. 

 

NÃO PROCRASTINAR OU DEIXAR PROVISÓRIO 

Procrastinação é adiamento de uma ação.  

Provisório é que possui teor transitório, passageiro.  



   

 

 

16 

As duas palavras são semelhantes em deixar alguma coisa para depois ou 
temporário: “depois eu faço”, “depois eu treino”, “depois eu estudo”. 

Precisamos tirar esses costumes em nosso trabalho, precisamos estar sempre 
em movimento, sempre estudando, sempre melhorando, sempre treinando, ou 
seja, estar sempre preparado para os obstáculos que teremos em nossa vida no 
futebol.  Só teremos sucesso se estivermos preparados quando aparecer às 
oportunidades.   
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“Um atleta 
criativo  

ganha 

jogo,  

mas a 
criatividade 
em equipe, 
entra  

para 

história” 
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COMO AUMENTAR O RENDIMENTO 

NO FUTEBOL, EQUILÍBRIO DA 

CRIATIVIDADE NATA E ADQUIRIDA 

Para o atleta aumentar o rendimento no futebol precisa ser um Atleta 
Inteligente, precisa estudar o futebol e ser extremamente profissional, saber 
entender o jogo e também modular o jeito de ser, separando o que é bom ou 
ruim para a carreira no futebol, para isso desenvolvemos vários temas para seu 
conhecimento, veja a seguir: 

CRIATIVIDADE ADQUIRIDA E NATA 

Criatividade é inventividade, inteligência e talento, NATOS ou ADQUIRIDOS, 
para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico, 
esportivo etc. 

Como já informamos sobre a criatividade no estudo TALENTOS 10 
CONSTRUINDO VENCEDORES, vamos falar aqui sobre outros detalhes, sabemos 
agora que a criatividade possui duas características, nata e adquirida e para o 
melhor entendimento, vamos dar outra referencia cultural, veja o exemplo.  

O artista para fazer uma obra de arte precisa de inúmeras técnicas para ser 
executado com perfeição, mas a criatividade tem duas caraterísticas: 

1ª) O artista que possui a criatividade nata, coloca sua imaginação em uma tela 
vazia, inventando ou inovando um quadro da sua própria mente, colocando sua 
genialidade naturalmente; 

2ª) O artista com a criatividade adquirida é aquele usa 
o talento, suas técnicas e inteligência para copiar ou 
fazer de outras maneiras essa mesma obra de arte. 

Uma referencia sobre a criatividade foi Leonardo di Ser 
Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci 
(Nascido no Anchiano, em 15 de abril de 1452 — 
Faleceu no Amboise, em 02 de maio de 1519), é 
considerado um dos maiores pintores de todos os 
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tempos e a pessoa dotada de diversos talentos a ter vivido. 

Um quadro famoso que Leonardo da Vinci fez foi da Mona Lisa, um dos 
quadros mais caros do mundo, onde retrata os talentos geniais de Leonardo da 
Vinci naquela época, sendo um exemplo para gerações futuras.  

Para entender melhor no futebol o atleta que tem a criatividade com as 
características adquirida são aqueles que consegue desenvolver no futebol 
utilizando e aperfeiçoando as habilidades, através de fundamentos, 
treinamentos específicos e repetições movimentos rápidos.  

Já o atleta com a criatividade com as características nata são aqueles que 
conseguem desenvolver no futebol utilizando a genialidade de inovar e 
inventar jogadas novas. 

Em outras palavras, a criatividade nata no futebol foi criada pelo atleta que 
inventou executando a primeira bicicleta, a primeira pedalada, o primeiro 
elástico, a primeira caneta, os primeiros dribles, os primeiros passes e os 
chutes de efeito, sendo um estímulo para outras gerações a desenvolver estas 
jogadas na criatividade adquirida, ao passar do tempo os atletas foram 
aperfeiçoando as jogadas, os dribles, passes e chutes. Atualmente a limitação 
para criação natural esta sendo cada vez determinante nos treinamentos e o 
que devemos fazer é conseguir desenvolver os estímulos da criatividade nata 
como antigamente, ou seja, desenvolver a criatividade natural novamente para 
serem criadas jogadas inovadoras ou imprevisíveis. 

Para desenvolver o equilíbrio da criatividade nata e adquirida precisa executar 
treinamentos específicos, fazendo estímulos mentais para a criação natural, e 
estar preparado tecnicamente, fisicamente e mentalmente para as situações 
de jogo, pois só assim o atleta terá habilidade e liberdade para executar uma 
jogada genial rapidamente. 
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PERSONALIDADE 

Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os 
padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de 
alguém. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e 
único a cada indivíduo. O termo é usado em linguagem comum com o sentido 
de "conjunto das características marcantes de uma pessoa", de forma que se 
pode dizer que uma pessoa "não tem personalidade"; esse uso, no entanto leva 
em conta um conceito do senso comum e não o conceito científico. 

Geralmente o atleta que tem mais a criatividade nata possui uma 
personalidade muito forte, não gosta de ser contrariado e muitos treinadores 
tem dificuldade de trabalhar com este atleta. Diferente do atleta que tem mais 
a criatividade adquirida, pois sua personalidade é modulada pela personalidade 
do treinador. 

Uma referência sobre um atleta de personalidade no 
futebol brasileiro e mundial foi de Romário de Souza 
Faria, mais conhecido apenas como Romário 
(Nasceu no Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1966). 
Em sua carreira no futebol, Romário atuava como 
atacante e é amplamente tido como um dos 
melhores jogadores de todos os tempos. 

Entre seus muitos títulos, destaca-se a Copa do 
Mundo de 1994, na qual foi à figura principal. Na 
época do mundial, era jogador do Barcelona, e 
encantou até o duro treinador da equipe e maior 
jogador da história da Holanda, Johan Cruijff, autor de um dos famosos 
apelidos do atacante: "gênio da grande área". 

Cruijff também se incluiu entre aqueles muitos que acreditam que a conquista  
do Brasil na Copa em 1994, foi primordialmente ao desempenho de Romário: 

“Para mim, os anos 90 teve um só rei, Romário foi o maior jogador 
de futebol dessa década. Na verdade, eu estou convencido de que o 
Brasil não ganharia o Mundial dos Estados Unidos se ele não tivesse 
jogado. Isso já é muito.” 

Romário tinha mais a criatividade nata, foi um atleta de muita personalidade, 
tinha a fama de frequentador assíduo das noitadas, mas Romário falou em uma 
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reportagem no Sportv que não gostava de treinar, mas nunca falou que não 
treinava e disse que sempre se cuidou.  

Mesmo Romário tendo a fama de baladeiro, não tinha vícios, não bebia bebida 
alcoólica e se cuidava. Se ele não se cuidasse ele não chegaria aos 40 anos 
jogando em auto nível e sendo o artilheiro do Brasileirão de 2006. 

Mas uma frase de Romário que chama muito atenção, que mostrava a grande 
personalidade que possuía, foi antes da Copa do Mundo de 1994, dizendo:  

“Se realmente acontecer algum resultado negativo o maior culpado 
sou eu, vou estar preparado para isso.” 

A personalidade, ou seja, a autoconfiança é muito importante para um atleta 
de futebol. Se o atleta estiver preparado tecnicamente, fisicamente e 
mentalmente, pode transforma a personalidade em atitude vitoriosa dentro de 
campo. Se colocar na cabeça que é incompetente, dará ordem ao celebro para 
procurar todos os sinais dessa incompetência. Todas as vezes que errar ou não 
conseguir fazer alguma coisa o alarme “incompetência” vai disparar. Seu 
celebro irá guarda aquele sinal como comprovação do que imaginou a si 
mesmo.  

Tendemos a nos tornar experts naquilo em que colocamos nossa atenção e 
nossa força. Se a atenção e força estão em fracassos, se tornará fracassado. 
Não é uma questão de acreditar que você consegue, mas sim um esforço 
consciente que você pode. Que pode desenvolver qualquer habilidade de que 
precise para conseguir o sucesso. Se tiver a consciência de seu potencial e 
trabalhar para desenvolvê-lo, você já esta acima da média e os resultados 
aparecerão naturalmente. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida é preciso entender as duas 
características da criatividade em um atleta, desenvolvendo a personalidade 
disciplinada dele. Muitos atletas do futebol brasileiro saíram da pobreza e 
quando ficaram ricos rapidamente não obtiveram uma orientação profissional 
para administrar sua carreira e acabaram caindo na tentação da fama e 
badalação, construindo uma personalidade negativa que prejudicou sua 
carreira profissional, sendo um mau exemplo fora de campo para as novas 
gerações. A personalidade e muito importante para um atleta ter a decisão de 
fazer dentro de campo o que nasceu para ser, mas esta personalidade tem que 
ser disciplinada, se Romário fosse um atleta disciplinado fora de campo poderia 
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ter resultado maiores que teve e sua fama de noitadas, de fugir de 
concentrações, prejudicou o seu sonho de jogar mais uma Copa do Mundo. O 
que precisa fazer é modular a conduta disciplinar dentro e fora de campo, ou 
seja, ser um profissional em sua carreira, particular e pessoal, transformar a 
grande personalidade em atitude dentro de campo. 
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PROFISSIONALISMO 

Profissionalismo são conjuntos de características que compõe um profissional, 
formado por suas competências, responsabilidades e ética, no que rege o seu 
campo de trabalho. O profissionalismo é a chave para a construção de uma 
carreira de sucesso no futebol.  

Geralmente no futebol brasileiro o atleta que tem a criatividade adquirida 
possui facilidade em desenvolver o profissionalismo. Já o atleta que tem a 
criatividade nata tem dificuldade em desenvolver o profissionalismo, confia na 
sorte e no seu talento, não se dedica em evoluir e se preservar de coisa que 
irão prejudicar sua carreira. 

Uma referencia no futebol mundial sobre 
profissionalismo é Cristiano Ronaldo dos Santos 
Aveiro, conhecido com Cristiano Ronaldo, nascido em 
Funchal, 5 de fevereiro de 1985, é um futebolista 
português que atua como extremo-esquerdo ou 
ponta de lança. 

Frequentemente considerado como um dos melhores 
e mais completos jogadores do mundo, sendo 
comparado aos grandes nomes da historia do futebol 
como Pelé, Maradona, Di Stéfano, Eusébio, Gerd 
Müller e Marco van Basten. Ronaldo foi eleito o 
melhor jogador do mundo pela FIFA e pela France Football recebendo o prêmio 
Ballon d'Or (que por um período passou a denominar-se Bola de Ouro da FIFA) 
um total de cinco vezes: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Também venceu o 
prêmio Bota de Ouro da UEFA em um total de quatro vezes. Ganhou três vezes 
o prêmio de Melhor Jogador da UEFA na Europa e uma vez o prêmio de Melhor 
Jogador de Clubes da UEFA. 

O profissionalismo de Cristiano Ronaldo supera a realidade de muitos atletas 
no futebol mundial, sua dedicação em treinamento, especialização em todos os 
aspectos é extraordinário. Uma frase de Cristiano Ronaldo, depois de vencer a 
Bola de Ouro da FIFA 2013: 

“Saber que ganhei trouxe-me muita felicidade e orgulho. Ganhar 
um prêmio como este representa muito trabalho e dedicação, um 
esforço de horas incontáveis. Eu queria muito ganhar a minha 
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segunda Bola de Ouro, e recebê-la das mãos de dois ídolos como 
Pelé e Platini é um privilégio. Agora, espero repetir a dose no 
próximo ano e ganhar o troféu pela terceira vez.” 

Outra frase que Cristiano Ronaldo falou:  

“Sem disciplina, o talento não serve para nada.” 

O atleta precisa entender que sua carreira é uma empresa, deverá estar 
comprometido com as normas, ética e responsabilidades de sua carreira. 
Muitos atletas tentam esconder muitas coisas do treinador ou do clube, 
quando não treina como devia, quando falta das responsabilidades, quando 
não cumprem com os compromissos, quando não se alimenta bem, quando 
dorme pouco, quando possuiu vícios, mas na verdade esta se-iludindo, ou seja, 
colocando defeito em sua própria carreira no futebol, uma carreira cheia de 
falhas. Mesmo estando num ambiente descontraído e com amigos, o 
profissional deve ser o exemplo, pôr a sua carreira e obrigações acima de 
qualquer coisa, laço de amizade ou intimidade. 

Para o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre o profissionalismo, o 
atleta precisa ser extremamente profissional, estar preparado para as 
oportunidades. 

O atleta precisa estar fortemente ciente das suas responsabilidades dentro e 
fora de campo, porque a carreira do atleta de futebol é curta e precisa ter a 
autocorreção, autodisciplina, ser profissional mesmo que ninguém esteja 
vendo, mesmo sem elogios, mesmo sem títulos ou mesmo com sucesso, fama, 
badalação. Os resultados positivos e negativos não podem mudar o profissional 
que nasceu para ser, sendo assim o sucesso será alcançado e aparecerá 
naturalmente.  
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OBEDIÊNCIA 

Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, quem é 
submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de 
alguém. Uma pessoa obediente é também considerada passiva ou submissa 
perante outra pessoa (dominante), seja através do respeito e admiração ou 
pelo medo e temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer ao 
dominador. 

A obediência no futebol e determinante sobre o treinador de futebol e 
possuímos 3 personalidades de treinadores: 

1º Respeitável (paizão e companheiro); 

2º Opressivo (arrogante, intimidador e chato); 

3º Admirável (moderno e inteligente). 

Geralmente o atleta que possui mais a criatividade adquirida é modulado pela 
personalidade do treinador, possui facilidade para trabalhar com qualquer 
personalidade de treinadores. Já o atleta que tem mais a criatividade nata 
possuiu uma personalidade forte, obtendo dificuldade em obedecer ao 
treinador, possui mais facilidade em trabalhar com treinador mais respeitável 
(paizão e companheiro) que entende ele. 

Uma referencia do futebol brasileiro e mundial foi 
Ronaldo Luís Nazário de Lima, mais conhecido como 
Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno ou ainda 
Ronaldinho, nascido no Rio de Janeiro, em 22 de 
setembro de 1976, atuava como atacante, 
amplamente reconhecido como um dos melhores 
atacantes de todos os tempos. 

O diminutivo Ronaldinho surgiu na Copa do Mundo 
de 1994, para distingui-lo de Ronaldão, companheiro 
mais velho. Já o apelido de Fenômeno foi forjado 
pela imprensa italiana, quando defendeu a camisa da 
Internazionale. Em seu auge, ficou conhecido pelas suas arrancadas, dribles e 
sua capacidade de finalização. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA 
em 1996, 1997 e 2002. 
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Ronaldo possuía mais a criatividade nata e era extremamente profissional 
dentro de campo, mas teve uma carreira curta, mesmo sendo um jogador 
muito decisivo, não tinha esse mesmo profissionalismo fora de campo, possuía 
vícios e costumes fora da realidade de um atleta desportivo.  

Mas um detalhe que chama atenção sobre a obediência instintiva de um atleta 
foi no primeiro gol de Ronaldinho na final da Copa do mundo de 2002, Brasil 2 x 
0  Alemanha, onde o técnico Felipão falava para o Ronaldinho não ir para o 
rebote do goleiro, mais o Felipão falava isso preocupado em ele não se 
machucar, pois ele já tinha sofrido lesões graves. Mas Ronaldinho confiou no 
seu instinto e foi para rebote do chute de Rivaldo, que Oliver Cam rebateu e 
Ronaldinho concluiu para o gol abrindo o placar na final e passando a 
tranquilidade para equipe a ser campeão do mundo. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre a obediência, o 
atleta precisa obedecer ao treinador, independente da personalidade que 
tenha, se ele é respeitável, opressivo, admirável. O atleta precisa ser 
profissional e respeitar a decisão do treinador e também precisa confiar no seu 
instinto, mas estes momentos são únicos, exclusivo do atleta extremamente 
criativo, ou seja, precisa ter o discernimento para perceber qual será este 
momento e não ser imprudente em momentos decisivos. Para ter sucesso 
precisar sempre estar preparado tecnicamente, fisicamente e psicologicamente 
para saber tomar a melhor decisão nestes momentos. 

Já o treinador precisa entender a mentalidade de cada atleta individualmente, 
isso será muito importante para saber qual será o momento instintivo de um 
atleta ou identificar se ele esta sendo imprudente naquele momento, pois irá 
ser determinante para vitorias. 

Os pais e representantes de atletas são muito importantes para a formação do 
atleta, mas quando colocamos a questão da obediência dentro de campo, o 
atleta fica confuso para saber em quem obedecer. Obedecer ao treinador ou 
ao pai?  

O que precisamos entender é que o momento do treino ou jogo deverá ser 
respeitado e o responsável não pode passar qualquer instrução para o atleta 
neste momento e sim em casa ou quando estiver como atleta sozinho. Os 
elogios e correção construtiva são importantes para a formação do atleta, ele 
precisa desse auxilio em sua formação.   
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DETERMINAÇÃO 

Determinação vem da persistência para conseguir o que se deseja e firmeza 
para alcançar algum objetivo.  

Porem essa qualidade tem se tornado cada vez mais rara, muitos atletas estão 
sendo treinados a buscar recompensas rápidas e se algo não parece agradável 
ou se o resultado não chega logo, eles desistem. 

Existe um inimigo para determinação, você mesmo, a vida no futebol é cheia 
de lutas e desafios, o sucesso vem quando temos a determinação dentro de 
nós, teremos que enfrentar alguns desafios que surgem em nossa vida e 
precisamos desses desafios para crescer profissionalmente, assim, descobrimos 
novas saídas, desenvolvemos novas estratégias, talentos e habilidades. Os 
obstáculos são normais, precisamos estar focado em nossos objetivos e não 
importar como as coisas estão ao nosso redor: derrotas, eliminação, dores, 
lesões, ficar na reserva, filho não planejado, badalação, falhas, não fazer o gol, 
não ser aprovado, ser dispensado faz parte da vida de um atleta de futebol.  

Geralmente o atleta que tem mais a criatividade adquirida consegue 
desenvolver a determinação superando os obstáculos no futebol, pois 
consegue ter disciplina para superar os obstáculos. Já o atleta que tem mais a 
criatividade nata tem muita dificuldade em desenvolver a determinação, 
principalmente quando esta na reserva acaba não superando este obstáculo.  

Uma referencia sobre determinação foi Marcos 
Evangelista de Morais, mais conhecido como Cafu 
nascido em Jd. Irene, em 7 de junho de 1970, é um 
ex-futebolista brasileiro que atuava com lateral-
direito. É considerado por muitos como um dos 
maiores laterais direitos da história do futebol. Ele 
foi apontado em uma lista feita por Pelé como um 
dos cento e vinte e cinco maiores jogadores de 
futebol vivos em 2004. Ele é o recordista de jogos 
pela Seleção Brasileira de Futebol, com 149 partidas. 
Fez parte das equipes vencedoras das Copas do 
Mundo de 1994 e 2002, além das copas de 1998 e 
2006. 

 



   

 

 

28 

 

 

 

Cafu foi capitão da Copa do Mundo de 2002, um atleta de futebol com muita 
determinação, na sua adolescência foi reprovado em varias avalições de clubes, 
mas o sua determinação de ser jogador foi maior que todas as dificuldades e 
superou todas elas para se tornar uma referencia de determinação no futebol 
brasileiro e jogar 4 copas do mundo, sendo capitão e campeão da Copa do 
Mundo de 2002. 

Para o equilíbrio da criatividade nata e adquirida o atleta precisa ter a 
determinação e aproveitar as oportunidades. 

O problema com as oportunidades é que nem todas as pessoas sabem 
identifica-las. Se ninguém conhece seu trabalho, como espera ter grandes 
resultados? Se você não treina suas habilidades, como vai estar preparado para 
as oportunidades? 

No meio do futebol muitas pessoas colocam na cabeça que oportunidade é 
algo que só acontece uma vez na vida e que depende de sorte, de acaso. Isso é 
uma mentira. Oportunidades não são resultados de sorte, mas sim de 
determinação para chegar a um objetivo. Quem não tem determinação, pode 
perder uma oportunidade quando passa por ela e pior, pode até mesmo 
reclamar da situação. 

Geralmente, as oportunidades vêm disfarçadas de problemas e situações 
difíceis, uma situação fora do padrão, fora da sua zona de conforto e por isso, 
incômoda.  Mas, se você tiver o impulso de fazer sempre o seu melhor, de estar 
sempre se preparando para os obstáculos, vai aproveitar a oportunidade sem 
sequer perceber, saiba que momentos difíceis e bons acontecerão e 
precisamos aprender em cada momento e não podemos acomodar. 

Fazer a escolha certa é ainda mais importante do que estar no lugar certo e na 
hora certa, decisão acertada faz a hora e o lugar, então o que precisa ter é falar 
de forma construtiva, ouvir antes mesmo de aprender a falar, não estacione 
ainda que esteja confortável em sua situação, reconheça seus erros falhas e 
trabalhe para acertar, mantenha o foco, não reclame, olhe o lado positivo das 
pessoas, olhe o lado positivo das situações, seja corajoso, mantenha o seu 
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caráter e nunca desista. Entenda uma coisa, ninguém se torna nada que já não 
seja, ou seja, se você quer ser o melhor atleta, passe a trabalhar como se já 
fosse o melhor atleta. 

O atleta determinado é forte, perseverante. Sabe que cada problema e 
dificuldade é uma nova oportunidade e vai construindo sua vida em cima 
dessas oportunidades.  
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LATERALIDADE 

Lateralidade é a capacidade de controlar os dois lados do corpo juntos ou 
separadamente. É importante que exista uma preparação e tenha noção de 
distância entre elementos posicionados tanto do lado direito como do lado 
esquerdo. 

Geralmente não possui diferença da lateralidade do atleta que possui a 
criatividade nata ou adquirida, as duas características da criatividade 
conseguem desenvolver a lateralidade, mas se praticar constantemente. O que 
acontece geralmente é quando o atleta tem autoconfiança no lado dominante 
do corpo, geralmente não treina e não tem confiança em utilizar o outro lado. 

Um referencia no futebol mundial sobre a lateralidade 
foi Zinédine Yazid Zidane nascido em Marselha, em 23 
de junho de 1972, mais conhecido como Zinedine 
Zidane. Como jogador, foi um meio-campista clássico 
e é considerado um dos maiores atletas de todos os 
tempos. Zidane é considerado o maior atleta da 
história do futebol francês, sendo frequentemente 
comparado ao seu compatriota Michel Platini. 
Durante sua carreira, defendeu equipes como 
Juventus e Real Madrid, estando presente também, 
na fase mais vitoriosa da história da seleção francesa, 
que conquistou a primeira Copa do Mundo e o 
segundo título da Eurocopa de sua história. 

Não se notabilizou tanto pela quantidade de gols: Zidane era um jogador mais 
caracterizado pelo excelente habilidade da lateralidade, domínio e controle de 
bola, as passadas largas, a precisão nos passes e nos lançamentos, além da 
habilidade para driblar apenas quando necessário. No final do século XX, era 
descrito como um "craque das antigas" gostava de jogar de forma solidária, 
fazendo os companheiros brilharem, ditando o ritmo da equipe ao preparar as 
jogadas e distribuir assistências. Zidane tinha o equilíbrio da criatividade nata e 
adquirida, possuía uma facilidade em utilizar as duas pernas, mesmo tendo o 
lado direito como dominante, conseguia fazer jogadas e golaços com a perna 
esquerda. 
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Um gol incrível de voleio com a perna esquerda que Zidane fez na final 
Champions League em 2002, Bayer Leverkusen 1x2 Real Madrid, foi 
extraordinário. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre a lateralidade, o que 
precisa é desenvolver a lateralidade, ou seja, precisa desenvolver a mesma 
habilidade com os dois lados do copo. Este estimulo é uma habilidade de 
grande importância no futebol para formação de um atleta, precisamos 
desenvolver a habilidade de utilizar os dois lados do copo para noção de espaço 
e tempo na pratica do futebol, sendo fundamental e de grande importância 
este treinamento especifico, como domínios, dribles, passes, lançamentos e 
chutes utilizando as duas pernas. 

O que pode ajudar desenvolver a lateralidade e outras habilidades é fazer 
atividades rotineiras diárias, utilizando os membros não dominantes como: 
escovar os dentes, comer, escrever e entre outros. 

Com esse exemplo podemos dizer em outras palavravas que o corpo humano 
acostuma com a situação, ou seja, já aconteceram vários casos de pessoas 
perderem em acidente um dos membros como braço, perna dominante e 
desenvolveram outras habilidades para escrever ou utilizar outro membro não 
dominante. Então procure desenvolver seu lado não dominante para conseguir 
ter mais habilidade em situações em que deverá ser rápido e eficiente. 
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FASES DO ATLETA 

O atleta passara por varias fases, ele não é robô, ele possui sentimentos, 
desejos, momentos bons, momentos difíceis e devemos identifica-las para 
ajuda-lo em cada momento.  

A formação do atleta no futebol se inicia quando criança e termina quando 
encerra sua carreira no futebol. Abrangem muitas fases e neste processão 
precisará de vários conceitos e estímulos mentais para obter a formação 
esportiva adequada e precisamos entender quatro conceitos:  

 Formação Social;  

 Formação Esportiva;  

 Formação Psicológica;  

 Formação Criativa. 

Formação Social - Abrange os fatores como Cultura, Disciplina e Educação. 
A formação social propicia as condições para o desenvolvimento social e 
determina o desempenho do atleta. Portanto, as condições sociais, financeira, 
familiar, educação, disciplina e relações entre os membros da equipe são 
determinante para a formação social do atleta.  
Uma boa educação e desenvolver outras línguas o atleta poderá se adaptar em 
outras regiões do Brasil e também fora do país.    
Precisamos entender este atleta e transforma-lo em um homem com 
responsabilidade, disciplina e caráter para vida. Ensinar princípios de educação, 
de comportamento, ou seja, o contexto social está ligado ao estímulo social 
disciplinar e faz parte da formação de sucesso de um atleta. 

Formação Esportiva - Abrange os fatores como Tático, Técnico e Físico. 
A melhor idade para iniciação no futebol começa a partir dos 07 anos de idade 
porque a criança já esta com a sua capacidade motora adequada para o 
desenvolvimento na pratica do futebol, mas observamos que existem escolas 
de futebol que já estão iniciando com crianças de 05 anos, não sabemos ao 
certo que aos 05 anos poderá interferir positivamente ou negativamente para 
formação de um atleta, mas sabemos se ele tem capacidade motora para a 
pratica do futebol poderá iniciar no futebol. 
A Formação esportiva adequada de um atleta possuem três níveis: 
1º Nível – Iniciação: Dos 07 aos 13 anos (brincadeiras lúdicas, fundamentos e 
desenvolvimento de habilidades); 
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2º Nível – Formação: Dos 14 anos 17 anos (aprimoramento e 
aperfeiçoamentos); 
3º Nível – Rendimento: Após 18 anos (especialização). 

A formação esportiva faz parte do ciclo global até o fim da carreira de um 
atleta, as condições físicas do treinamento afetam a prática da atividade e os 
meios para alcançar um ótimo rendimento. Complementos como treinamentos 
específicos, com disciplina, é possível ir melhorando as habilidades e técnicas 
esportivas no desenvolvimento do potencial em todas as fases. 

Para o atleta é essencial considerar a genética, pois na prática do futebol, 
podem ajudar a potencializar habilidade, força e velocidade, melhorar o 
metabolismo e aumentar a resistência da condição física. Portanto, se um 
atleta tiver uma porcentagem maior de fibras rápidas, reagirá mais 
favoravelmente que exigem força, velocidade. Mas não podemos esquecer a 
resistência, que ajudará no desempenho relacionado ao jogo em tempo longo. 

O que podemos identificar que é necessário ter um lugar e implementos 
necessários para treinar e melhorar a prática esportiva. Um espaço físico 
acessível e em boas condições para o treinamento, bem como materiais, 
uniforme e outros acessórios apropriados. O suporte de profissionais 
capacitado como treinadores, médico, fisioterapeuta e psicólogos são 
importantes para o desenvolvimento e desempenho completo do atleta. 

Formação Psicológica - Abrange fatores de sentimento como alegria, prazer, 
tristeza, felicidade, aflição, depressão, medo, satisfação, angustia e muitos 
outros.  
A formação psicológica refere-se ao controle de emoções e ao relacionamento 
com outras pessoas. Por outro lado, um atleta que recebe compensação de 
incentivo pode melhorar suas condições de desempenho. Isso o ajuda a se 
concentrar na atividade.  
Momentos difíceis, momentos de vitorias, momentos de superações, 
momentos de depressões, momentos de angustias. Esses ambientes afetam o 
desempenho de um atleta, desejo de superação, reconhecimento e 
estabilidade emocionais são necessários para alcançar o sucesso.  
Devemos aprender em todos os momentos, momentos ruins e bons vão 
acontecer e servem de aprendizado, o que precisamos fazer é continuar em 
movimento, sempre superando, sempre treinando, sempre evoluindo. Mas o 
apoio é essencial para melhorar e aumentar autoconfiança do atleta. Um atleta 
deve ter o apoio baseado em sua família, seus familiares, amigos, parceiro, 
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companheiros de equipe e seus treinadores. Todos são peças fundamentais na 
formação psicológica de um atleta de futebol. 

Formação Criativa - Abrange os fatores como inteligência, talentos, inovação, 
genialidade, improviso, habilidade e instinto;  

A descoberta da criatividade é o fator determinante no futebol onde esta 
ligada em todos os outros conceitos, estímulos e fatores. 

Para Csikszentmihalyi (1990), a criatividade deve ser entendida pela complexidade, 
por meio da interação individual e coletiva com o ambiente específico. Esta 
tendência enaltece a importância da capacidade de interagir, inovar, resolver 
problemas, assumir riscos, em contextos marcados por mudanças constantes de 
ações, que requerem divergência e modificações de pensamento (WOODMAN; 
SCHOENFELD, 1990; LÓPEZ; NAVARRO, 2008). 

A falta de qualidade criativa nos jogadores tem a ver com os estímulos onde os 
jovens aprendem a jogar futebol. Antigamente, a escola mais popular para descobrir 
os segredos do futebol era a rua, onde as carências eram supridas com imaginação e 
ilusão; atualmente essa tendência está cada vez menor e as escolas de futebol dos 
clubes não conhecem importância da criação de contextos criativos e passaram a 
formar trabalhadores mecânicos ao invés de jogadores de futebol (CRUYFF, 2002). 

Sendo a criatividade no futebol um fator complexo, é necessário entendimento 
em conjunto em atletas, responsáveis e treinadores para amplitude de 
conhecimento da criatividade. Portanto tudo esta relacionado para criação de 
um atleta, ou seja, capaz de solucionar problemas em situações de jogo. 

O medo de errar e a duvida de tentar bloqueia a criatividade, portanto, 
extrema rigidez gerenciada por pouco estímulos, transforma em atletas com 
pouca criação, que não conseguem aperfeiçoar suas habilidades e o 
desenvolvimento de seus estímulos criativos individuais e coletivos. 
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ATLETA DISCIPLINADO 

Atleta disciplinado é desenvolvido pelo uso da sua capacidade de decisão, 
sendo necessário ter organização, planejamento, autocontrole e perseverança. 
Precisa primeiro, planejar o que vai fazer. Segundo, identificar qual a sua 
dificuldade profissional e pessoal. Terceiro, corrigir e evoluir. Quarto, 
desenvolver um hábito de criar uma rotina de exercícios, de alimentação, se-
preservar de vícios e hábitos de que venha prejudicar seu corpo ou sua carreira 
ou sua vida profissional e pessoal. 

Geralmente o atleta que tem mais a criatividade adquirida consegue 
desenvolver melhor a disciplina, pois tem facilidade de auto educar. Já o atleta 
que tem mais a criatividade nata tem muita dificuldade em desenvolver a 
disciplina, pois possuiu uma personalidade muito forte.      

Uma referencia no futebol brasileiro e mundial 
sobre atleta disciplinado foi Ricardo Izecson dos 
Santos Leite, mais conhecido como Kaká, nascido 
em Gama, 22 de abril de 1982, é um ex-futebolista 
brasileiro que jogava como meio-campista. 

No ano de 2007, durante o auge de sua carreira, foi 
o vencedor dos prêmios de melhor jogador do 
mundo pela FIFA e pelo Ballon d'Or, entregue pela 
revista francesa France Football, premiações que 
posteriormente foram unificadas.  

Kaká sempre foi habitualmente convocado à Seleção Brasileira e possuía mais a 
criatividade adquirida, tinha disciplina na sua vida profissional e pessoal.  Foi o 
último jogador a ser eleito o Melhor do Mundo pela FIFA antes da longa e 
intensa disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pelo troféu, até a vitória 
de Luka Modrić em 2018, além de ter sido o último brasileiro agraciado pela 
honraria. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida precisamos entender que 
a vida de um atleta de futebol é curta, mas cada momento é intenso. A fama, o 
status, badalação são muito presente na carreira de um atleta de sucesso e na 
maioria das vezes o atleta não é preparado para essa fama, pois começou em 
uma família sem condições financeiras e quando conquista o sucesso 



   

 

 

36 

rapidamente e muito dinheiro acaba se perdendo no mundo da fama tirando o 
foco e deixando de fazer o que nasceu que é ser atleta de futebol. 

Grandes atletas no futebol brasileiro poderiam ter maiores resultados que 
tiveram se tivesse mantido o foco, de cuidarem da sua vida profissional e 
também sua vida pessoal. 

Muitos treinadores não se preocupam com a formação social do atleta, 
precisamos saber ajudar a desenvolver educação e disciplina.  Precisamos 
orientar e aconselhar para ajuda-lo em sua vida pessoal, o autocontrole e a 
autodisciplinar, podem influenciar positivamente o rendimento de um atleta 
dentro de campo, precisamos estimular a disciplina profissional e também 
pessoal de um atleta para estar preparados nos desafios da vida pessoal e 
profissional. 

Pais e representante de atletas são muito importantes para a disciplina do 
atleta e muitas das vezes fogem dessa responsabilidade, mesmo sabendo que o 
atleta esta fazendo coisa errada. Esconder ou acobertar os erros ao em vez de 
corrigir e vão criando uma rotina negativa que irá refletir dentro de campo. 

O atleta, precisa se preservar para ter grandes resultados na sua vida 
profissional e pessoal. Precisa dizer não a si mesmo, independente da 
característica da criatividade que possua nata ou adquirida, deverá negar os 
impulsos, sentimentos, vontades e amizades que influenciam negativamente 
sua carreira, precisa bloquear as coisas negativas, mesmo que tenha vontade 
de fazer, só assim terá resultados e sucesso duradouro. 
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OBJETIVOS 

Objetivo é sinônimo de alvo, como ponto de mira, com o fim de atingir alguma 
coisa, ou seja, desejo de conquistar o sonho sentimental, pessoal ou 
profissional.  

A realização de alcançar os objetivos é complexos e aleatórios, onde cada 
individuo possui desejos particulares e diferentes, mas o que devemos fazer é 
identificar o objetivo maior, ou melhor, o seu sonho que tanto deseja alcançar 
e depois traçar planejamento curto, médio e longo prazo para conquistar dia a 
dia este objetivo, ou seja:  

 Tempo curto - “vou ser melhor da partida”; 

 Tempo médio - “vou ser melhor do campeonato, vou jogar em equipe 

grande”;  

 Tempo longo - “vou jogar na seleção brasileiro e ser o melhor do mundo”.  

Os objetivos profissionais são muito importantes, mas precisa também traçar 
os objetos sentimentais e pessoais. Não pode esquecer-se disso, todos estes 
fatores tem que trabalhar em conjunto. Não pense que vai ser fácil, você vai 
ser seu próprio patrão, e precisará ter muita disciplina para alcançar todos os 
objetivos, precisa traçar um caminho para chegar a seus alvos e deverá se 
desconectar emocionalmente dos resultados negativos ou positivos e aprender 
com eles. 

Geralmente não tem diferença o atleta com criatividade nata ou adquirida no 
estimulo dos objetivos, as duas características da criatividade conseguem 
desenvolver habilidades para alcançar os objetivos, o que precisamos tomar 
cuidado com as distrações e se preparar para os obstáculos, permanecendo no 
foco. 

Uma referencia sobre alcançar os objetivos no 
futebol brasileiro foi o goleiro Rogério Mücke Ceni, 
mais conhecido apenas como Rogério Ceni, nascido 
em Pato Branco, em 22 de janeiro de 1973, ex-
futebolista brasileiro que atuava como goleiro. 

Revelado em 1990 pelo Sinop, do Mato Grosso, foi 
contratado no mesmo ano pelo São Paulo, equipe da 
qual foi titular de 1997 até 2015. Sua principal 
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característica foi a lealdade ao clube que serviu por 25 anos ininterruptos, 
sendo atualmente o jogador que mais vestiu a camisa de um mesmo clube na 
história do futebol mundial, tendo superado Pelé. 

Rogério possui inúmeros outros recordes expressivos, tal como o de maior 
goleiro artilheiro da história do futebol mundial (com 132 gols na data de sua 
aposentadoria), o jogador que mais vezes foi capitão de uma mesma equipe 
(982 jogos), e também o de jogador que mais venceu por um mesmo clube na 
história (com mais de 601 vitórias, batendo o recorde de Ryan Giggs, que era 
de 589 vitórias). Ficou conhecido pela torcida são-paulina como Mito (com 
variações como M1TO ou mesmo M1T000, referência aos mais de 1000 jogos 
pelo clube), um apelido criado pelo jornalista Vitor Birner em meados do ano 
2000, com reconhecimento pelo espírito profissional e comprometido com o 
clube, apelido o qual, depois das grandes atuações e dos vários títulos 
importantes entre 2005 e 2008, se popularizou. 

Rogério Ceni tinha mais a criatividade adquirida e fez historia no São Paulo F.C. 
e Seleção Brasileira, alcançou seus objetivos, superando vários recordes, 
mesmo sendo goleiro, conseguiu fazer mais gols do que muitos atletas de linha, 
alcançou títulos em equipe e conquistas pessoais, era obstinado em bater 
recordes.    

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida nos objetivos, concentre-
se em desenvolver suas habilidades, suas técnicas, sua coordenação motora e 
sua parte corporal e física, foque para estar preparado para as oportunidades.  

Se não conseguir atingir sua meta, reveja todos os procedimentos, identifique 
sua dificuldade, treine mais, se torne um especialista em tudo que faz e se 
prepare para fazer novamente de maneira profissional e correta. 

Deverá aprender na pratica enquanto faz, se você tem alguma dificuldade em 
alguma área, deverá primeiro fazer um plano, executar este plano, revisar seus 
resultados para ver como pode se sair melhor na próxima vez e depois repetir o 
processo, este é o segredo poderoso do sucesso no futebol. 

Elabore um planejamento anual ou por temporada, anote o seu planejamento 
em um lugar que sempre venha olhar, no espelho, no seu celular e decida 
cumprir o que determinou, comprometa-se com a sua decisão, como questão 
de honra e não sossegue enquanto não terminar o que começou e depois de 
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alcançar os objetivos poderá aproveitar de tudo que construiu, mas sempre 
com responsabilidade. 

Por isso, nosso foco tem de estar firme no objetivo que definimos, não importa 
como as coisas estão ao nosso redor. Mantenha o foco em sua meta. Olhe pra 
as coisas sob a perspectiva certa. Se for demorar muito ou se for demorar 
pouco, não importa, sempre de um passo todos os dias. O que importa é que 
só quem tem objetivo vai para frente.  

  



   

 

 

40 

ESPECIALIDADE 

Especialidade é qualificada em uma pessoa cujo conhecimento é excessiva, 
perita, ou seja, especialista em alguma coisa ou domina certa área, técnica, 
assunto, atividade etc. 

Você tem talento? Mas será que já os descobriu? Caso sim, em que os tem 
usado? E o quanto tempo tem investido nele para aperfeiçoar? Se não 
aperfeiçoar e ficar só esperando cair do céu, como vai descobrir e desenvolver 
seu talento? 

Geralmente um atleta com as características da criatividade adquirida possuiu 
alguma especialidade exclusiva, por exemplo, o atleta tem velocidade ou 
cobrador de falta ou marcação ou passes  ou chutes e é determinante estas 
características individualmente no futebol neste atleta. Já o atleta que possuiu 
mais a criatividade nata possui facilidade em desenvolver habilidades em todos 
os fundamentos em conjuntos, sendo mais completo.  

Uma referencia sobre a especialidade no futebol 
brasileiro foi Marcelo Pereira Surcin, mais conhecido 
como Marcelinho Carioca, nascido no Rio de Janeiro, 
em 31 de dezembro de 1971, é um ex-futebolista 
que atuava como meia. O jogador ficou conhecido 
por sua especialidade em cobranças de falta, sendo 
considerado um dos melhores batedores de falta da 
história do futebol brasileiro e mundial, lhe 
rendendo o apelido de "Pé-de-Anjo". 

Considerado por muitos uns dos maiores atletas da 
história do Corinthians, Marcelinho marcou 206 gols 
em 433 partidas, incluindo 59 gols de falta e se tornando o quinto maior 
artilheiro da história do clube. Marcelinho é também o jogador que mais 
ganhou troféus com a camisa do Corinthians em toda história, um total de 10 
campeonatos, incluindo os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, a Copa do 
Brasil de 1995 e a primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA, em 2000.  

Marcelinho Carioca, fez historia no S.C Corinthians, conquistou vários títulos 
importante e foi decisivo em muitas partidas, possuía mais a criatividade nata, 
mas não tinha esse mesmo profissionalismo fora de campo, era jogador 
polêmico e teve vários problemas que afetaram seu rendimento dentro de 
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campo. Sua especialidade era cobranças de faltas e conseguiu atingir uma 
perfeição no chute de tanto treinar a repetição da batida e de varias maneiras 
em cobrança de faltas. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre a especialidade, 
precisa desenvolver todas as habilidades em conjunto, descubra os seus 
talentos e use-o para se tornar um especialista, precisa ser um expert, ou seja, 
um especialista em tudo o que faz. Treine especificamente todas as habilidades 
ou técnicas, antes ou após treino, aperfeiçoe os seus talentos. Saia da sua zona 
de conforto use o tempo livre para aperfeiçoar todas as suas habilidades ou 
desenvolva novas habilidades. Porque em situação no jogo se uma técnica ou 
habilidade não der certo, terá condições de usar as outras, mas você não pode 
deixar de desenvolver e aperfeiçoar todos os seus talentos. Não depende mais 
de sorte, de acaso, de acontecimentos inesperados. Depende apenas do seu 
trabalho e da sua confiança, assim terá condições da tomada de decisão mais 
rápida e com sucesso em qualquer situação no jogo. 
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IMAGINAÇÃO 

Imaginação é conjunto fatores produzido pelo celebro humano de inventar, 
criar, ações ou efeitos de diferentes áreas, em nível amplo ou obra artística, 
habilidade para criar coisas novas e originais a partir do nada. 

No futebol a imaginação é guiada por emoções e impulsos mentais, são 
pensamentos reativos podendo ser negativos ou positivos. Mas quando a 
imaginação é bloqueada no celebro de um atleta, ocasiona paralização dos 
estímulos mentais, ou seja, não investe mais tempo pensando em coisas novas, 
simplesmente vira uma rotina, não reagem a nada e se deixam levar pelas 
circunstancias, fazendo aquilo que determinaram a ele. 

Geralmente um atleta com as características da criatividade adquirida possuiu 
grande dificuldade em desenvolver a imaginação do nada ou produzir coisas 
novas, seu estimulo esta no treinamento em fazer aquilo que treinou. Já o 
atleta que possuiu mais as características da criatividade nata, possui facilidade 
em imaginar coisas novas, ou desenvolver coisas geniais, desde que, seja 
estimulado mentalmente para a criação natural.  

Uma referencia sobre a imaginação no futebol 
mundial e brasileiro foi Ronaldo de Assis Moreira, 
mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho ou 
simplesmente Ronaldinho, nascido em Porto Alegre, 
em 21 de março de 1980, atuava como meia-
atacante. Atualmente é embaixador do Barcelona, 
clube em que fez história. Uma de suas marcas 
registradas é os seus dribles fantásticos. 
Extremamente habilidoso e muito preciso em seus 
chutes e passes, é considerado por muitos 
especialistas como o futebolista mais talentoso de 
todos os tempos. Venceu o prêmio Melhor jogador do mundo a BOLA DE OURO 
FIFA em 2004 e 2005. Foi o primeiro futebolista (e ainda é o único) na história a 
ter conquistado Champions League, a Libertadores, a Copa do Mundo e a 
também ter sido eleito o Melhor do Mundo. 

Um fato marcante da imaginação entre outras de Ronaldinho Gaúcho foi na 
copa de 2002 contra a Inglaterra, onde Ronaldinho ao saber que o goleiro 
inglês David Seaman se adiantava nas cobranças de faltas, imaginou em bater a 
falta por cima dele, ao fazer isso conseguiu fazer um golaço importante 
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naquele jogo decisivo contra Inglaterra, ajudando conseguir a vitória para as 
finais da Copa do Mundo de 2002. 

Para adquirir o equilíbrio da criatividade nata e adquirida e desenvolver a 
imaginação, precisa imaginar jogadas antes dos jogos, mas para conseguir 
executar com perfeição precisa estar preparado tecnicamente, fisicamente e 
mentalmente para isso, ou seja, deverá treinar o que vai fazer e ter coragem 
para executar. 
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PERCEPÇÃO 

A percepção é o ato de receber, interpretar e compreender através do 
psíquico, os sinais sensoriais que provêm dos cinco sentidos. A visão, a audição, 
o olfato, o tato e o paladar do ser humano. É por isso que a percepção, embora 
recorra ao organismo e às questões físicas, está diretamente ligada com o 
sistema psicológico de cada indivíduo que faz com que o resultado seja 
completamente diferente em outra pessoa. E, além disso, o indivíduo faz desse 
estímulo, sinal ou sensação, algo consciente e transformador. 

A percepção no futebol é sem dúvidas um importante elemento para a análise 
da capacidade cognitivo e instintivo de um atleta, pois como foi dito 
anteriormente, cada indivíduo realiza um processo perceptivo único e diferente 
dos demais.  

Geralmente o atleta com a característica da criatividade adquirida, possuí a 
percepção de treinamento, ou seja, reage aquilo que treinou. Já o atleta que 
possuí mais as características da criatividade nata, possuiu a percepção 
inovadora, ou seja, reage através do instinto de coisas novas e geniais, mas 
precisa ser estimulado mentalmente esse instinto. 

Uma referencia do futebol mundial é Lionel Andrés 
Messi Cuccittini, mais conhecido como Messi, nascido 
em Rosário, em 24 de junho de 1987, é um futebolista 
argentino que atua como atacante. Jogador do 
Barcelona e Seleção Argentina, capitão por ambos, 
possuí mais a característica da criatividade nata. 

Frequentemente considerado o melhor jogador do 
mundo e amplamente considerado como um dos 
maiores jogadores de todos os tempos, Messi possui 
um recorde de seis prêmios Ballon d'or/Melhor 
Jogador do Mundo da FIFA, quatro dos quais ele ganhou consecutivamente e 
um recorde de seis Chuteiras de Ouro. Ele passou toda a sua carreira 
profissional no Barcelona, onde é o maior goleador de todos os tempos e 
recordista de troféus, conquistando 34 troféus, incluindo dez títulos da La Liga, 
quatro títulos da Liga dos Campeões e seis Copas do Rei. Um goleador prolífico 
e um craque criativo. 
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Uma jogada que demostra a percepção apurada e genial de Messi foi Barcelona 
3 x 0 Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões de 2015, com 
drible histórico desconcertante no zagueiro Boateng, onde ele dribla para 
esquerda e quando o Boateng tenta fazer o bloqueio, Messi percebi e muda de 
direção rapidamente e o zagueiro cai de costa no chão e Messi faz um golaço 
completando com uma cavadinha de direita. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre a percepção o atleta 
precisa realizar o processo de percepção de maneira adequada, existem 
pessoas de sucesso no futebol e tudo que precisa fazer é copiar os 
comportamentos positivos delas, para começar a desfrutar de seus resultados, 
assista jogos ou jogadas de atletas de sucessos diariamente, estude os 
posicionamentos, as movimentações, evite distrações, foque em desenvolver 
as habilidades e as técnicas que são fundamentais em sua formação, onde a 
mente precisa absorver elementos para a memória, desenvolvendo grande 
parte da informação já processada que executará a tarefa comparativamente 
mais fácil e rapidamente, em outras palavras, treinar de cabeça erguida, não 
olhar para bola, com reflexo da bola no pé, prever e antecipar jogadas, ou 
imaginar jogadas antes da bola chegar, são algumas coisas que poderá ter a 
tomada de decisão rapidamente em momentos decisivos.  
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INTELIGÊNCIA 

Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de 
um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, 
pensar, interpretar e reagir. Inteligência tem sido definida popularmente e ao 
longo da história de muitas formas diferentes, tais como em termos da 
capacidade de alguém/algo para lógica, abstração, memorização, 
compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle 
emocional, planejamento e resolução de problemas. 

Geralmente o atleta com a criatividade nata ou adquirida não possuem 
diferença sobre a inteligência, ou seja, as duas características da criatividade 
conseguem desenvolver inteligência, desde que seja estimulado. 

Uma referência de um atleta extremamente 
inteligente no futebol brasileiro foi Arthur Antunes 
Coimbra, mais conhecido como Zico, nascido no Rio de 
Janeiro, em 3 de março de 1953 tinha mais as 
caraterísticas da criatividade nata, ex-futebolista 
brasileiro que atuava como meia. Notabilizou-se como 
o líder da vitoriosa trajetória do Flamengo nas décadas 
de 1970 e 1980, com ápice nas conquistas da Taça 
Libertadores da América e da Copa Intercontinental (o 
mundial de clubes da época) pela equipe carioca, além 
dos títulos do Campeonato Brasileiro de 1980, 1982, 
1983 e da Copa União de 1987 (um dos módulos do 
Campeonato Brasileiro daquele ano) de suas participações pela Seleção 
Brasileira nas Copas Argentina 1978, Espanha 1982 e México 1986. É 
considerado por muitos especialistas, profissionais do esporte e, em especial, 
pelos torcedores do Flamengo, o maior jogador da história do clube, e o maior 
futebolista brasileiro desde Pelé.  

A inteligência na formação do atleta no futebol é determinante para 
desenvolvimento de raciocínio de jogo no futebol, mas não bastar ter 
inteligência sem habilidades ou ter técnicas sem inteligência, todos os fatores 
como tática, física, técnica, psicológica e a criatividade devem trabalhar em 
conjunto. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre a inteligência, 
precisa desenvolver a inteligência mental e corporal em conjunto, ou seja, 
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desenvolver taticamente, fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, 
exercitando o conhecimento em conjunto para obter o habito de desenvolver a 
inteligência para a criatividade.  
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CORAGEM 

Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. 
Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação 
apesar de ter medo. Uma pessoa sem temor, ou seja, sem medo, motiva-se a ir 
mais além. Enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior.  

Geralmente os atletas com a criatividade nata ou adquirida não possuem 
diferença sobre a coragem, ou seja, as duas características da criatividade 
conseguem desenvolver o estimulo da coragem. 

O medo pode ser constante, mas a coragem o leva adiante. Coragem é a 
confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis, é 
o que o faz viver lutando e enfrentando os problemas, as barreiras que 
colocam medo, é a força positiva para combater momentos tenebrosos da 
vida. 

Uma referencia sobre a coragem do futebol brasileiro e 
mundial foi Mauro da Silva, mais conhecido como 
Mauro Silva, nascido em São Bernardo do Campo, 12 
de janeiro de 1968, é um ex-futebolista brasileiro que 
atuava como volante. Em 17 anos de carreira 
profissional, Mauro Silva atuou no Guarani e no 
Bragantino no Brasil e, por 13 anos, no Deportivo La 
Coruña, da Espanha, onde foi consagrado. Encerrou sua 
carreira no dia 22 de maio de 2005 num jogo entre o La 
Coruña e o Mallorca no estádio Riazor. Foi campeão da 
Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira, 
atuando nas 7 partidas num total de 616 minutos 
jogados. 

Mauro Silva tinha mais a criatividade adquirida e mesmo sendo volante, 
posição esta com pouca visibilidade, se destacou por sua coragem e 
determinação, foi considerado um dos melhores atletas do La Coruña de todos 
os tempos e o segundo atleta do La Coruña com maior número de partidas pelo 
clube, atrás somente de Fran. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre a coragem, o que 
precisa ter é coragem enfrentar seus medos. Precisa arriscar sem medo de 
errar, não é errado querer estar dentro de uma margem de segurança, na zona 
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de conforto. Quem, em sã consciência iria querer arriscar para a chance de 
alguma coisa dar errado? Porem as histórias no futebol nos mostra que as 
maiores vitórias foram obtidas quando os maiores riscos foram enfrentados, 
simplesmente porque os corajosos se concentram nos resultados que queriam 
alcançar, e não nos riscos. 

É preciso ter coragem para treinar sozinho; é preciso ter coragem para superar 
seus medos; é preciso ter coragem para dar volta por cima; é preciso ter 
coragem para encarar a dificuldade; é preciso ter coragem para enfrentar os 
dias maus, aquele dia que tudo da errado. Os grandes vencedores não se 
entregaram, continuaram lutando. Coragem não é um desejo e sim uma 
decisão, ou seja, poder de decidir e enfrentar. Ignorar ou aceitar a situação, 
que significa acomodar com a situação, ou seja, desistir.  

A coragem se manifesta na reação contra o medo. O medo de arriscar significa 
se esconder em uma zona de conforto e evitar correr riscos, pode ser 
determinante para as vitorias, esperar ter garantias palpáveis de que algo vai 
dar certo pode fazer perder tempo e oportunidades preciosas. 

Mas isso não significa cometer loucuras ou ser imprudente. O que precisa é 
identificar se esta arriscando usando a razão ou a emoção. E para identificar e 
ter sucesso precisa retirar as emoções e usar a razão inteligente, o segredo do 
sucesso é se arriscar motivado pela razão e andar sempre preparado, ou seja, 
se estiver preparado em todos os aspectos físicos, técnicos e mentais, poderá 
arriscar consciente de ter sucessos e grandes resultados. 

Em outras palavras, para arriscar e enfrentar seus medos com segurança de 
sucesso precisa estar preparado para os obstáculos, plantando todos os dias, 
ou seja, trenando todos os dias e aperfeiçoando todos os seus estímulos 
mentais e corporais para superar todos os desafios. 
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DRIBLES 

No futebol, o drible é uma ação dominada pelos atletas bastante habilidosos 
com a bola, especialmente os atletas ofensivos. Entre os tipos de drible, os 
mais populares são a pedalada, o drible da vaca, a caneta, o elástico, o chapéu 
e a lambreta. Alguns dribles levam o nome de seu criador como o "Zidane 
Roulette", "Maradona Turn" e o "Corte elástico do Romário".  

O drible no futebol é um recurso utilizado pelo atleta para sair do bloqueio do 
adversário, sendo muito importante no desenvolvimento técnico de um atleta, 
mas a cada dia este recurso esta sendo mais raro no futebol brasileiro.  

Os treinadores, por bloquearem este estimulo em seus atletas e não instruir o 
atleta para entender onde e quando deve utilizar esse recurso, acabam 
modificando o estilo de jogar de seu atleta, em toques e movimentações. Não 
queremos dizer que isso é errado, pelo contrario, queremos informar que o 
atleta precisa ter a liberdade de decisão e saber utilizar todos os recursos 
quando necessário.  

Geralmente os atletas com a criatividade nata ou adquirida não possuem 
diferença sobre os dribles, ou seja, as duas características da criatividade 
conseguem desenvolver o estimulo do drible.  

Uma referencia no futebol brasileiro sobre o drible foi 
Dener Augusto de Sousa, nascido em São Paulo, em 2 
de abril de 1971, faleceu no Rio de Janeiro aos 23 
anos, em 19 de abril de 1994, foi um futebolista 
brasileiro. 

Meio-campista extremamente rápido e habilidoso, era 
considerado um dos mais promissores jogadores de 
sua geração, mas morreu precocemente, dezessete 
dias após completar 23 anos, num acidente de carro. É 
considerado também o último grande craque da 
história da Portuguesa, onde era conhecido como o “Reizinho do Canindé”. 

Dener possuía mais a criatividade nata, tinha uma genialidade nos dribles 
desconcertantes, uma frase que Dener falou para o Globo Esporte naquela 
época foi: 

“Um drible é mais bonito que um gol” 
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Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre o drible, é preciso 
entender que este recurso é essencial para o atleta em uma organização 
ofensiva, é preciso desenvolver esta habilidade utilizando objetivamente, ou 
seja, para dar progressividade na jogada, atingindo o gol ou sair de uma de 
pressão. Mas para ter segurança em executar o drible com sucesso, será 
preciso aperfeiçoar esta habilidade diariamente, com treinamento especifico 
para este fim, utilizando agilidade, velocidade, completando com passes ou 
finalizações com as duas pernas.  
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PASSE 

O Passe é um conceito presente nos esportes coletivos que descreve o envio 
certeiro da bola para outro atleta do mesmo time, em meio a uma partida. O 
ato de passar a bola exige do atleta uma boa percepção sobre a posição do 
companheiro de equipe, do deslocamento e do momento em que se encontra 
para conclusão do passe. 

No futebol, o passe compreendem todas as formas de transferência da bola 
para um colega de equipe dentro do campo, seja com os pés, cochas, peito ou 
com a cabeça, no jogo coletivo o passe mais utilizado são com os pés.  

Em situações de ataque, passes que resultem em finalizações ao gol são 
chamados de assistências. Também possibilitam a inversão de jogadas de um 
lado para outro do campo, na nomenclatura atualmente dizem bola longa, 
temos também a bola curta, bem como as tabelas, triangulação, linha de passe 
que são trocas rápidas de passes entre dois ou mais jogadores. 

Entre muitos passes o mais usado é o passe “chapado”, ou passe por dentro do 
pé, permite mandar um passe curto ou médio distancia com alta precisão a um 
companheiro, onde os atletas usam este passe em 70% nos jogos. A execução 
na batida precisa ser linha central da bola com a parte interna da planta do pé, 
chutando perpendicularmente e usando o pé quase como um taco de golfe. 

Geralmente os atletas com a criatividade nata ou adquirida não possuem 
diferença sobre o passe, ou seja, as duas características da criatividade 
conseguem desenvolver o estimulo do passe.  

O passe clássico no futebol é o de calcanhar, este estilo por seu charme e pode 
ser tão eficaz quanto qualquer outro passe, pois o defensor fica sem reação ao 
não vê-lo bem e acaba sendo surpreendido. Na verdade, dada a sua 
imprevisibilidade no passe ou também em gols. 

Uma referencia do futebol brasileiro sobre o passe, ou 
melhor, passe clássico de calcanhar foi Sócrates 
Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mais 
conhecido como Sócrates e também referido como 
Doutor Sócrates, Doutor ou Magrão, nascido em Belém, 
em 19 de fevereiro de 1954, faleceu em São Paulo, 4 de 
dezembro de 2011, foi um futebolista brasileiro. Como 
futebolista, Sócrates é considerado como um dos 
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maiores do futebol brasileiro e, segundo a FIFA, um dos maiores do futebol 
mundial. Maior ídolo do Corinthians ao lado de Luisinho, Cláudio, Roberto 
Rivellino, Marcelinho Carioca, Neto, Baltazar, Cássio e do Botafogo de Ribeirão 
Preto, ao lado de seu irmão Raí e Zé Mario. 

Sócrates tinha mais a criatividade nata e foi à única unanimidade em uma 
pesquisa realizada, em 2006, pela Revista Placar para escolher o "time de todos 
os tempos" do Corinthians. Foi eleito em 1983 o melhor jogador sul-americano 
do ano e incluído pela FIFA, em 2004, na lista dos 125 melhores jogadores vivos 
da história. Era também considerado pela mídia especializada (CNN, World 
Soccer e Placar) como um dos grandes atletas de todos os tempos. Era um 
atleta reconhecido por seu estilo elegante e uma característica do jogador que 
marcou sua passagem pelo futebol foi a sua habilidade no uso do calcanhar 
para passes e jogadas incríveis. Era um jogador completo: marcava gols de 
falta, de cabeça e de fora da área com frequência. Também se notabilizou por 
dar assistências primorosas para seus companheiros marcarem muitos gols. 

Para ter equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre o passe precisa-se 
desenvolver todas as técnicas de batidas de passes comoe bola longas e curtas 
para ser executada em campo com sucesso. Para adquirir habilidade e 
aperfeiçoamento na batida por dentro do pé “chapa”, por fora do pé “três 
dedos”, peito do pé batida folha seca “lançamento”. Precisa-se treinar 
constantemente, podendo ser em paredão para passes curtos, médios 
utilizando as duas pernas nos movimentos das batidas.  
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DOMÍNIO  

O domínio é fundamental no futebol para o controle de bola, podendo ser 
utilizado com os pés, coxas, peito e cabeça, ou seja, domínio é o recurso 
utilizado para controlar a bola para atingir um objetivo seguinte, sendo um 
passe, chute, drible ou finalização. Ter um bom controle de bola sobre as mais 
variadas formas de domínio farão uma grande diferença no jogo a ter a tomada 
de decisão mais rápida nas jogadas. 

Ter um bom domínio de bola não significa apenas conseguir controla-la nas 
situações de jogo, mas também ser capaz de antecipar a próxima jogada, ou 
seja, o domínio de bola deverá também preparar para dar sequência em uma 
jogada. 

Geralmente os atletas com a criatividade nata ou adquirida, não possuem 
diferença sobre o estimulo do domínio, ou seja, as duas características da 
criatividade conseguem desenvolver o estimulo do domínio. 

Uma referencia do futebol brasileiro sobre domínio foi 
Rivaldo Vítor Borba Ferreira, mais conhecido apenas 
como Rivaldo, nascido em Recife, em 19 de abril de 
1972, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como 
meio-campista. 

Rivaldo é considerado por muitos o maior meio-campista 
e um dos maiores atletas da historia recente do futebol 
mundial, e integra o grupo dos "4Rs" (Ronaldo, Romário, 
Ronaldinho e Rivaldo), estes considerados os quatro 
melhores atletas brasileiros da história recente do futebol. 

Consagrado no Barcelona, onde sua atuação fez com que fosse eleito o melhor 
jogador do mundo pela FIFA em 1999, foi decisivo para a Seleção Brasileira 
conquistar seu quinto título mundial na competição disputada na Coreia do Sul 
e no Japão em 2002. 

Teve passagens vitoriosas pelo Palmeiras, clube onde foi campeão brasileiro 
em 1994, paulista em 1996 e virou ídolo da torcida, pelo La Coruña, e pelo 
Barcelona, onde foi campeão espanhol em 1998 e 1999, entrando para a lista 
dos maiores atletas da história da equipe. Jogou também no Santa Cruz, Mogi 
Mirim, Corinthians, Milan, Cruzeiro, Olympiakos, AEK Atenas, Bunyodkor, São 
Paulo, Kabuscorp e São Caetano, encerrando a carreira em 2015 novamente 
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com o Mogi Mirim. Foi lembrado por Pelé em sua lista dos 125 maiores 
jogadores vivos do mundo, e está no All-Star Team da FIFA das Copas do 
Mundo de 1998 e 2002 (seleção dos melhores jogadores eleitos pela FIFA ao 
final de cada Copa). 

Rivaldo tinha mais a criatividade nata, era um meio-campo versátil e 
inteligente, pois fazia gols. Apesar de não ser um atacante de ofício, quando 
chegava à área oferecia sério perigo para a zaga adversária com seus chutes 
letais, sua classe exuberante e sua plasticidade. Era especialista em cobranças 
de falta, voleios e bicicletas, além de chutes de longa distância e de cobertura. 
Parecia ser lento, mas tinha uma velocidade incrível e em seu registro tem gols 
e jogadas de todos os tipos. Um gol genial que Rivaldo fez decisivo que 
demonstra o domínio e controle de bola, foi  Barcelona 3 x 2 Valência, aos 44 
minutos do 2º tempo no dia 17 de junho de 2001, pela 38ª e última rodada do 
Campeonato Espanhol, Rivaldo fez o gol mais bonito da sua vida e também um 
dos mais importantes, Rivaldo consegue dominar no peito, já arrumando para 
chutar de bicicleta e fez um golaço, uma perfeita bicicleta e foi seu 3º gol no 
jogo, e que selou a vitória por 3x2 contra o Valencia, mais do que um "simples" 
gol, foi esse gol que garantiu a presença do Barcelona na Champions League da 
próxima temporada no lugar do próprio Valencia que jogava pelo empate. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre o domínio precisa-se 
estar constantemente com a bola, literalmente dormir com ela, ou seja, 
aperfeiçoando controle de bola com o pés, coxas, peito e cabeça, ter uma 
intimidade com a bola. O Treinamento específico pode ajudar a ter habilidade 
utilizando os dois lados do corpo e também com o aspecto de estar bem 
posicionado e preparado é um fator fundamental para a eficiência do domínio 
e proteção a bola, dominá-la próximo ao corpo para ter tomada de decisão 
rápida contra os adversários. Uma técnica que poderá ajudar a ter mais 
controle com a bola é fazer treinamento de embaixadinha utilizando a bola te 
tênis constantemente, onde poderá desenvolver muitas habilidades com a 
bola.  
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CHUTES 

Chutar a bola é um recurso de finalizar no futebol, ou seja, definição ou remate 
para atingir o gol. O chute possui variadas maneiras e estilos de execuções, 
uma arma poderosa para concluir no gol.  

Os estilos de chutes dependem da superfície do pé sendo: Chute com o peito 
do pé; chute lado interno “Chapa do pé”, Chute com o lado externo “três 
dedos”, Bicudo “Dedão”, esses chutes implicam diretos e usados 
principalmente para tentar um gol:  

Chute frontal “peito do pé”, esse chute é muito usado para colocar força na 
bola e muitas das vezes não é muito preciso, pois a bola pode ter vários efeitos, 
esse estilo depende da superfície superior do seu pé, no cadarço, também 
chamado de "os laços". Usado principalmente para tentar um gol, o chute com 
o peito do pé implica correr direto para a bola chutando forte a bola, colocar o 
seu pé de apoio ao lado dela e balançar a perna chutando rapidamente para a 
frente. Bata na bola com a parte superior, mantendo os tornozelos firmes. 

Chute do lado interno “Chapa do pé”, esse chute de longa distância funciona 
bem, oferecendo mais área de contato do pé e controle regular dos chutes. 
Precisa correr até a bola em um ângulo de 45º, coloque o seu pé de apoio ao 
lado e atrás da bola, batendo nela com o lado interno do pé e chutando com 
uma força apropriada para ela chegar ao seu destino, ficando com o tornozelo 
o mais firme possível. 

Chute com o lado externo “três de dedos ou trivela”, esse chute fantástico de 
surpreender e enganar o goleiro, a curva que bola faz é impressionante, o que 
é muito melhor do que dar um chute impulsivo, é usado o lado de fora do pé, 
ao dominá-lo também pode empregar chutes à distância e passe com efeito.  

Chute de bicudo “Dedão”, este chute é recurso rápido do atleta, onde é 
utilizado o chute no centro da bola com a ponta de seus dedos do pé, muito 
utilizado no futsal e no campo de futebol não é utilizado com frequência, onde 
os treinadores normalmente tentam afastar os jovens de utilizarem esse chute, 
pois é um chute que não tem uma precisão na finalização, mas é um recurso 
para a tomada decisão rápida e surpreendendo o adversário. Este chute de 
bicudo pode ser utilizado para passes também rápido de curta distancia, se 
quiser ter a bola percorrendo uma distância curta para um passe. 
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Geralmente os atletas com a criatividade nata ou adquirida, não possuem 
diferença sobre o chute, ou seja, as duas características da criatividade 
conseguem desenvolver o estimulo do chute. 

Uma referencia sobre o chute foi Roberto Carlos da Silva Rocha, mais 
conhecido apenas como Roberto Carlos, nascido em Garça, 10 de abril de 1973, 
é um e ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-
esquerdo. É considerado popularmente como um dos 
melhores laterais da história do futebol. 

Conquistou ao longo de sua carreira uma história pela 
Seleção Brasileira, sendo titular absoluto na lateral 
esquerda durante as Copas de 1998, 2002, quando fez 
parte do elenco pentacampeão mundial de 2002, e de 
2006. 

Teve passagens importantes e vitoriosas também pelo 
Palmeiras, onde disputou 185 partidas e foi bicampeão do Campeonato 
Brasileiro, e pelo Real Madrid, da Espanha, onde atuou em mais de 580 jogos e 
foi campeão nacional, da Liga dos Campeões da UEFA e da Copa 
Intercontinental, entre outras competições de destaque. 

Roberto Carlos possuía mais a criatividade adquirida, com 1,65 m de altura, 
destacava-se por puxar contra-ataques muito velozes, cruzamentos precisos, 
cobranças de faltas e pelo seu potente chute com a perna esquerda que 
levavam sempre muito perigo à meta adversária, tanto que contabiliza 38 gols 
de falta em toda sua carreira. Além disso, desempenhava muito bem seu papel 
defensivo, voltando para ajudar a zaga nos ataques oponentes. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida sobre o estimulo do chute, 
precisa-se ter o habito de treinar finalizações, ou seja, treinar todas e variadas 
maneiras para chutar no gol, aperfeiçoando a batida, pode também trabalhar 
contra uma parede, com uma máquina que atira as bolas ou com um amigo 
para praticar vários tipos de chutes. Procure sempre desenvolver todas as 
técnicas de chutes para estar preparado nas oportunidades que terá em fazer 
gol no jogo, que serão poucas.  
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COMO DEVE JOGAR? PARA VOCÊ, PARA EQUIPE, PARA O TÉCNICO 
OU PARA TORCIDA? 

Estas perguntas no subconsciente de um atleta são muito disputadas e entram 
em conflito se o atleta não estiver consciência como deve jogar, onde 
precisamos identificar os momentos e como deve jogar, e como fazer para ter 
o equilíbrio? 

O atleta que joga para ele, é aquele que quer jogar sozinho, quer fazer tudo em 
campo e não pensa em ninguém, quer aparecer sozinho, individualista, muitas 
das vezes perde bola e não corre para recupera-la, é um jogador muito chato, 
os companheiros de equipe não gostam de jogar com ele e preferem até tocar 
para outros atletas para não tocar para ele. 

O atleta que joga para equipe, é aquele que se doa pela equipe, tem muita 
disposição e geralmente não aparece muito no jogo, pois tem mais a função de 
marcar do que propriamente jogar. 

O atleta que joga para o técnico, é aquele que quando faz qualquer jogada olha 
para técnico para ver se ele estava olhando a jogada que fez, literalmente é 
aquele atleta que precisa ser bajulado, ou só faz tudo que o técnico pedir, o 
verdadeiro puxa-saco do treinador. 

O atleta que joga para torcida, é aquele que joga por aplausos e aprovação, 
gosta de status e se não tem torcida não tem vontade de jogar como devia, 
geralmente joga sempre do lado em que esta a torcida, quer fama e muitas das 
vezes preferem dar um espetáculo para torcida em vez de ser objetivo nas 
jogadas. 

Para ter o equilíbrio da criatividade nata e adquirida de como deve jogar é 
preciso ter equilíbrio em todas elas e saber que todas as maneiras são 
importantes e executa-las no momento certo, ou seja, cada um em seu 
momento. Precisa estar preparado para todos os momentos, tem momento no 
jogo de jogar para torcida, tem momentos de jogar para o técnico, tem 
momento de jogar para equipe, por exemplo: 
Quando você arriscar uma jogada de efeito objetiva você esta jogando para 
torcida e para você;  
Quando perder a bola e recupera-la o mais rapidamente, estará jogando para 
equipe;   
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Quando fizer um gol e abraçar o seu treinador você esta jogando para o 
técnico.  
O que precisa ter é o equilíbrio todas elas e saber jogar em todos os 
momentos.      
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FAMÍLIA 

A família (pais, esposa, filhos, irmãos) é muito importante para o processo de 
desenvolvimento e estímulos mentais para a criatividade em um atleta, cada 
pequeno passo dado deve ser comemorado e valorizado para motiva-lo a dar o 
próximo passo e aumentar sua motivação para alcançar muito mais. 

A família traz benefícios à saúde mental e física de um atleta, entre os 
benefícios da melhora o sistema imunológico (acadêmicas, profissionais, saúde 
etc.), aumento dos níveis de entusiasmo, determinação, atenção e energia. O 
atleta tende a se cuidar mais e a viver melhor, aumenta as chances de se obter 
sucesso é o contrário de ficar reclamando e se fazendo de vitima. 

Algumas estratégias para ampliar esse estimulo familiar, incluem gratidão e 
observar as coisas ao seu redor, substituindo o impulso de criticar pelo novo 
habito de procurar aspectos positivos, orientação construtiva, positiva e 
elogiar.  

Momentos difíceis e bons acontecerão, devemos aprender em cada momento 
e superar a dificuldade em todos os obstáculos. Não economize um elogio, 
pensando que a pessoa não fez mais que a obrigação. Mesmo uma obrigação 
pode ser remunerada com um sorriso, um agradecimento, um carinho, um 
elogio, um gesto de apreciação. 

Com a influência positiva da família o atleta terá mais força para fazer o que 
nasceu para ser, perseguir suas metas e atitudes que precisa ter para vencer, 
como entusiasmo, determinação e foco serão potencializados, ou seja, a 
predisposição para o sucesso aumentará significativamente e como o sucesso 
não depende de sorte, mas, sim de sua disposição mental e perseverança, pode 
ter certeza de que o sucesso alcançará. 

Quando deixar de viver em torno de si mesmo e começar a se importar com os 
outros e em fazer a diferença para o mundo, perceberá quantas coisas 
recebemos sem merecer. Não espere se sentir grato, simplesmente observe, 
descubra as coisas gratificantes de sua vida e comece a registra-las e agradecer 
por elas.  

Conforme for identificando esses motivos, anote (mesmo que pareçam 
insignificantes). Mantenha um diário de gratidão. É importante escrever para 
não se esquecer. Isso faz com que você mantenha o foco nas coisas positivas e 
diminua a importância dos eventos negativos em sua vida.  
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REPRESENTANTES DE ATLETAS 

Representante de atleta é um influenciador de carreira, positivamente ou 
negativamente, é capaz de mudar qualquer ambiente e infelizmente muitos 
vivem a vida no modo automático, simplesmente reagindo aos estímulos que 
recebem, ou seja, pensando no beneficio próprio.   

O representante de atleta que influencia positivamente é um bom exemplo, 
tem opinião própria, não aceita coisa errada, não acoberta safadeza, não vai 
pela cabeça dos outros, ensina o atleta valores sem força a barra, porque o 
ouve e sabe entende-lo com um pai. Ele não impõe suas opiniões, sabe ouvir e 
se preocupa como o atleta pode evoluir. Interessa-se pelos resultados do 
atletas dentro de campo e fora também. Assim o atleta observa que esta com 
alguém em quem pode confiar e que não está preocupado em só ganhar 
dinheiro, em seus próprios interesses.  

Representante de atleta é uma profissão, um trabalho como qualquer outro e 
precisa receber, mas nenhum atleta gosta de saber que o seu empresário só 
quer seu dinheiro. Desta maneira o empresário nunca vai conseguir influenciar 
algum atleta baseado em beneficio próprio. Porem, se seu serviço for 
realmente bom e útil para o atleta, isso será mais que satisfatório, sempre 
mostre o beneficio que ele irá obter. Mantenha seu foco no que você pode 
fazer por ele, não no que ele pode fazer por você. 

Uma referencia sobre representante de atleta e 
influencia negativa foi Luiz Henrique Ferreira 
Romão, conhecido como Macarrão empresário 
e amigo de Bruno Fernandes das Dores de 
Souza, nascido em Ribeirão das Neves, 23 de 
dezembro de 1984, mais conhecido como 
Goleiro Bruno, é um futebolista brasileiro que 
atuava como goleiro no Flamengo. Foi preso 
em 2010 no seu auge, por planejar e participar 
no sequestro e assassinato de Eliza Samudio, modelo com quem se envolveu e 
teve um filho, Bruno Samudio. Em 2013 foi condenado a 22 anos e três meses 
de prisão. Em fevereiro de 2017, após seis anos e sete meses preso, Bruno 
conseguiu habeas corpus por uma liminar deferida pelo ministro do STF Marco 
Aurélio Mello. No entanto, em 25 de abril de 2017, o STF voltou a julgá-lo e por 
três votos a um, decidiu que Bruno deveria voltar à prisão. Em 18 de julho de 
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2019 conseguiu uma progressão de pena para o regime semiaberto através de 
uma decisão da justiça de Varginha. Deixou o presídio no dia seguinte. 

Macarrão empresário de Bruno que foi condenado como um dos envolvidos no 
desaparecimento de Eliza Samudio, fato este, que prejudicou grandemente a 
carreira promissora do goleiro Bruno.  

O representante de atleta é aquele influencia positivamente sendo um bom 
exemplo, sabe organizar a vida do atleta, sabe montar um planejamento 
duradouro para carreira dele, se estiver suficientemente convencido de que 
possui certeza em relação ao que acredita, será importante na vida do atleta.  

Quem influencia não hesita, determina que o planejamento irá dar certo, não 
importa o que aconteça. Mentir ou acobertar o erro transforma em prejuízo 
mais cedo ou mais tarde.   

Não importa o que vão falar ou se todo mundo estiver contra, não da atenção a 
palavras negativas, escolhe fazer o bem e ensina-lo de acordo com valores da 
vida. Se preocupa com o comportamento de seu atleta. Precisa sempre 
ensinar, não em receber, porque sabe que receber é consequência de ensinar.  

Sabemos que no futebol existem momentos bons e momentos ruins, o que 
podemos aprender em cada momento é que a formação do atleta 
tecnicamente, fisicamente e mentalmente são importantes, para realmente ter 
grandes resultados duradouros. 

Ao contrário do que muitos imaginam ninguém exerce influencia por meio de 
ameaças ou pressão. A influencia é silencioso, fruto de uma atitude positiva em 
relação aos exemplos positivos. Você influencia quando sabe ensinar. 
Influencia quando sabe se colocar no lugar dos outros e quando trata as 
pessoas com consideração. Influencia quando não pensa apenas em si mesmo. 
Influencia quando se empenha em fazer o melhor para o atleta, para a equipe, 
para os negócios, para a família. O influenciador não manipula, ele trabalha 
para o bem do lugar onde esta. Não pensa em seus próprios interesses, mas 
em encontrar uma solução que seja melhor para todos. O influenciador gera 
confiança naqueles que o conhecem. Todos sabem que estão diante de uma 
pessoa de caráter. 

Influencia e liderança não são impostas por meio de ordens, manipulação ou 
força bruta. Isso vale em qualquer lugar. Em um casamento, em uma empresa, 
na escola, na igreja, na equipe, um espirito disposto a servir, a doar e a 
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sacrificar é o segredo da influencia positiva e de conseguir o que se quer. Traga 
algo de bom para os que estão em suas mãos, ainda que os retornos 
financeiros demorem a atingir, mas sempre colhemos o que plantamos e se 
plantar influencia positiva, colherá os frutos positivos duradouros. 
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VENCEDOR 

Possui dois vencedores, o primeiro vencedor, é aquele que venceu 
profissionalmente e segundo é o vencedor da vida. Como assim? 

O vencedor profissional é aquele que saiu vitorioso, que conseguiu vencer, que 
tende a vencer sempre, que consegue superar dificuldades, que conseguiu ter 
êxito na vida, que tem honras, que atingiu os recordes. Vencedor é aquele que 
venceu uma competição (jogo, partida, luta etc.); quem supera os obstáculos 
impostos, que alcançou vitória em batalhas, duelo, disputa, torneio, etc. 
Vencedor é vitorioso, triunfante, premiado, aquele que venceu tudo e todos, 
aquele que atingiu o sucesso, principalmente se para isso foi capaz de 
ultrapassar graves dificuldades. 

Uma referencia do vencedor profissional no 
futebol que foi o melhor atleta de todos os 
tempos no futebol, que superando todos os 
recordes que foi Edson Arantes do Nascimento, 
conhecido como Pelé, nascido em Três 
Corações, 23 de outubro de 1940, é um ex-
futebolista brasileiro que atuava como meio 
campo e atacante, considerado o maior 
futebolista da história. 

Descoberto por Waldemar de Brito, começou sua carreira no Santos aos 15 
anos, entrou na Seleção Brasileira aos 16 anos e venceu sua primeira Copa do 
Mundo aos 17 anos. Apesar das numerosas ofertas de clubes europeus, as 
condições econômicas e as regulações do futebol brasileiro da época 
beneficiaram o Santos, permitindo-lhes manter Pelé por quase duas décadas 
no clube até 1974. Com o atleta no elenco, o Santos atingiu seu auge nos anos 
de 1962 e 1963, em que conquistou os torneios intercontinentais. Em 1975 
transferiu-se para o New York Cosmos, onde encerrou sua carreira após dois 
anos nos Estados Unidos. Sua técnica e capacidade atlética natural foram 
universalmente elogiadas e durante sua carreira, ficou famoso por sua 
excelente habilidade de drible e passe, ritmo, chute preciso, habilidade de 
cabecear, e artilharia prolífica. É o maior artilheiro da história da Seleção 
Brasileira e o único futebolista a ter feito parte de três vezes campeãs da Copa 
do Mundo. Em novembro de 2007, a FIFA anunciou sua premiação com a 
medalha da Copa de 1962 (a qual, devido a uma contusão na segunda partida, 
teve apenas o primeiro jogo disputado por ele), no qual o jogador Mané 
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Garrincha o substituiu, retroativamente, fazendo dele o único futebolista do 
mundo a ter três medalhas de Copa do Mundo. 

Em 1999, foi eleito o Futebolista do Século pela Federação Internacional de 
História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sua sigla em inglês). No mesmo 
ano, a revista francesa France Football consultou os ex-vencedores do Ballon 
d'Or para elegê-lo o Futebolista do Século em primeiro. Em sua carreira, no 
total, marcou 1281 gols em 1363 partidas, número que fez dele o maior 
artilheiro da história do futebol. Apesar disso, Pelé recebeu dois certificados 
oficiais do Guinness World Records em 2013, sendo reconhecido pelo livro 
como o maior artilheiro da história do futebol e o único jogador a ganhar três 
copas do mundo. 

Falamos o que é o vencedor profissional e temos uma referencia no futebol 
que foi Pelé, mas quem é vencedor da vida?  

No mundo que vivemos corremos atrás das vitorias profissionais, sentimentais 
e pessoais, mas possui também o vencedor da vida. Muitos pensam que depois 
da morte acabou tudo, mas na verdade é começo para eternidade no inferno 
ou no paraíso. Esse vencedor da vida, não é aquele que conseguiu muito 
dinheiro, sucesso, escreveu livros, deixou um legado, colocou o pé na calçada 
da fama ou levantou o troféu de campeão. Depois que morrer nada poderá 
levar, nem mesmo o seu corpo. Esse vencedor da vida é aquele venceu o seu 
próprio eu, venceu o pecado e os erros.   

A Bíblia Sagrada relata que o vencedor é aquele que venceu o pecado, ou seja, 
venceu a si mesmo e conseguiu permanecer fielmente seguindo os 
mandamentos da palavra de Deus, até o fim da sua vida e conseguirá a vida 
eterna no Paraiso de Deus. 

Em Apocalipse 2:7 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que 
vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do 
paraíso de Deus. 

Tem pessoas que não acredita na Bíblia porque dizem que foi feita por homens, 
mas essas mesmas pessoas acreditam em outros livros, ou em um estudo de 
uma faculdade fabricado por homens também e pagão muito dinheiro por esse 
conhecimento. 
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Se fizermos analises e pesquisas sobre historia da Bíblia, iremos identificar que 
muitas coisas foram reais e existiram. 

O precisamos entender que Deus não fez a religião ou denominação de igreja, 
muitos confundem a palavra de Deus, ou melhor, a Bíblia Sagrada como uma 
religião ou um nome de igreja, ou melhor, qual religião ou qual igreja Deus irá 
salvar? 

Na Bíblia não diz em qual religião ou denominação de igreja que Deus irá 
salvar, mas relata que o vencedor herdará o Reino dos Céus e esse vencedor é 
aquele que venceu o pecado e os erros. Cada um de nós devemos cuidar dos 
nossos comportamentos, nossos jeitos, nossos sentimentos e o principal da 
nossa alma.  

Mas como fazer isso? Devemos deixar de adorar outros deuses, não fazer 
ídolos e nem imagem esculpida, não falar o nome de Deus em vão, lembrar-se 
do sétimo dia para adorar a Deus, honrar seu pai e sua mãe; não matar, não 
adulterar, não roubar, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa e 
mulher do teu próximo ou coisas semelhantes a esta. 

Não é pecado de ter o desejo de ser rico ou ter muita riqueza, e sim, ter seu 
coração no dinheiro e adora-lo mais que Deus.  O pecado é ter muitas mulheres 
e não amar aquela que ti da o valor. O pecado não é só roubar, mas também 
enganar a outra pessoa.  

Muitas pessoas tem a dificuldade da comunhão com Deus e são apegados não 
somente em riqueza ou bens materiais, mas também coloca como (deus ou 
ídolo) outras pessoas que ama e também outros pecados carnais: idolatria, 
pornografia, bebedice, glutonaria, mentiras, enganação, homossexualidade, 
fofoca, furtos, blasfêmias e coisas semelhantes a estas, diz a Bíblia. 

Deus pode fazer o impossível se tornar possível, basta crer, mesmo que perca 
tudo, se estiver nos caminhos de Deus, você terá a Deus para te dar muito mais 
de volta, além disso, terá a vida eterna no Paraiso de Deus. 

Em Lucas 12:31 que diz: 

Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e todas as 
demais coisas vos serão acrescentadas.   
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Se você quer dinheiro, sucesso, fama, saúde, família, amor, prosperidade. 
Neste versículo da Bíblia diz que nós precisamos em primeiro lugar conquistar o 
Reino Deus diariamente, para que Deus venha acrescentar todas as coisas em 
nossa vida aqui neste mundo e o principal ter a vida eterna no paraíso de Deus. 
Mas como é o Paraíso de Deus? 

Ninguém pode explicar como é o Paraiso de Deus, dizem que nem olhos virão e 
nenhuma pessoa pode dimensionar a beleza desse lugar, lutamos a vida para 
construir riquezas ou satisfazer o nosso ego neste mundo, mas o que você vai 
levar desse mundo ou será que você está preparado para morrer? 

Independe de você acreditar ou não, você arriscaria de saber a verdade quando 
morrer e não tiver mais chance da salvação eterna? Pois, que adianta ao 
homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem 
poderia dar em troca de sua alma? 

Você pode ser o vencedor profissional no futebol e também o vencedor da vida 
para a vida eterna no Paraiso de Deus, mas precisa procurar saber como seguir 
os mandamentos de Deus, e terá paz, vida, alegria, família, amor, mansidão, 
ainda neste mundo. 

Desejamos sucesso nesta nova história em sua vida! Não deixa que nada, 
ninguém e nem a dificuldade te pare de realizar os seus sonhos. 

Coloca Deus em primeiro lugar em tudo, que o impossível se tornará possível! 
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  “Para poder 
andar  

para  

frente é  

preciso   

afastar-se  

de  

quem te  

leva  

para  

baixo.” 
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COMO ELABORAR UM TREINAMENTO 

PARA A CRIATIVIDADE (Treinadores) 

O comportamento do profissional é determinante na construção de um 
ambiente favorável para criatividade disciplinada, devemos ter o conhecimento 
para saber que mensagens estamos transmitindo aos atletas e a certeza de 
refletir o que somos, nossa personalidade, nossos objetivos e o que realmente 
queremos mostrar. 

A imagem que passamos para os atletas é determinante para o 
desenvolvimento da criatividade e é nesse sentido que a orientação da 
metodologia Talentos 10 DDTIRPS está alicerçada, que são interdependentes e 
naturalmente estão interligadas nas diretrizes a seguir: 

CONHECIMENTO 

O treinador necessita buscar constantemente aumentar seu conhecimento, a 
respeito de tudo àquilo que envolve seu campo de trabalho, acrescentar e 
influenciar positivamente na vida dos atletas. O conhecimento no esporte é 
necessário especializar em metodologias, aspectos fisiológicos, aspectos 
específicos e psicológicos da faixa etária relativa aos atletas (crianças, jovens e 
adultos).  

O conhecimento explica as demais instruções de maneira significativa, pois é 
ele que permite criar consciência, responsabilidade e valor profissional que 
obviamente corresponde a qualquer nível de atuação, idade ou dimensão, 
profissional ou amadora, iniciante ou formação. 

O profissional precisa investir maciçamente na sua formação intelectual e 
conhecer vários assuntos para cumprir seu papel. Vale lembrar que a nobreza 
do comportamento esportivo se baseia fundamentalmente no nível de 
informações, conhecimentos e experiências adquiridas em sua trajetória. 

Aquele profissional que adquiri o conhecimento proporciona aos atletas uma 
possível percepção de que a cada dia de treino há uma grande possibilidade de 
se aprender algo realmente útil e positivo. No decorrer do tempo, o 
relacionamento entre atletas e treinadores aprenderão que a liberdade da 
criatividade que tanto desejam está definitivamente associada à disciplina de 
adquirir conhecimento.  
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AUTORIDADE 

Qual é a imagem que você passa para seus atletas? Qual a personalidade 
dominante em você? Respeitável, opressivo ou admirável? 

A autoridade exercida pelo treinador aos atletas é aquela baseada na 
experiência adquirida, marcada pelo conhecimento de qualidade, ou seja, o 
treinador terá que ser um exemplo para passar uma disciplina exemplar.  

Autoridade não é mostrar e dizer quem manda, aliás, ter autoridade não é 
mandar, mas ser um próprio exemplo através do comportamento e de 
vivências anteriores.  

Aquele que tem conhecimento e o expressa em seu comportamento, cria 
naturalmente uma autoridade inteligente, que o permite transmitir valores 
educativos, morais, sociais e culturais. Além disso, o treinador com autoridade 
inteligente produz uma boa comunicação com o atleta que se solidifica no 
respeito mútuo a conduzir o jovem ao aprendizado equilibrado entre o esforço 
individual, o prazer pelo esporte e o sucesso no objetivo. 

No futebol é determinante ter um treinador que saiba, quando o início de uma 
experiência qualquer, quais as possibilidades de acontecimentos futuros e 
traçar um planejamento disciplinar. Com isso o treinador que adquiri essa 
autoridade sabe orientar, reorientar, modificar, interromper, reorganizar. 

CONDUTA PROFISSIONAL 

Na formação de um atleta é importante, mas não é só o treinador que 
influencia os atletas, estes também exercem uma grande influência sobre o 
treinador, onde o treinador deverá conhecer seu atleta, dessa forma surge um 
círculo de um bom aprendizado. 

Mas para chegar nessa relação é preciso que o atleta perceba o prazer do 
treinador em ensinar, se o atleta verificar que seu treinador se importa, se fixa 
nele, e não passam despercebidos os detalhes aos olhos do treinador. O atleta 
vai se sentir motivado, vai se dedicar às tarefas e a atenção no aprendizado 
será atingida. 

A conduta do treinador sem dúvida influencia sobre a motivação dos atletas, 
por exemplo, quando um atleta se sente menos comprometido com seu 
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aprendizado, participa menos dos treinamentos e recebe um comentário de 
seu treinador que o desanima ainda mais. No mesmo contexto, um atleta que 
está com ótimo desempenho recebe elogios e incentivos.  

Esse tratamento diferente será um ponto negativo de um educando, dedicar 
toda a atenção aos que já estão suficientemente motivados e ignorar os que 
mais necessitam de sua atenção. 

É verdade que a dedicação dos atletas influencia muito sobre a conduta do 
treinador, uma prova disso é que o treinador tende a responder mais os atletas 
que demonstrem maior interesse pelos treinamentos, que perguntem mais e 
se tornem ativos. Ao contrário, não da importância ao atleta passivo, àquele 
sem interesse, que acha o melhor da equipe, que já sabe tudo e o treinador 
incapacitado, esse atleta é o que mais incomodam o treinador. 

Treinador, não se sinta culpado se estes fatos estiverem ocorrendo em seu 
trabalho, controle seus sentimentos, não responda ao desinteresse dos atletas 
com o seu desinteresse. Seja criativo, seja diferente, mostre outros caminhos, 
motive-o, seja inteligente e traga este atleta desmotivado para você.  

Nossa diretriz e uma atitude de amor e carinho para a importância da educação 
social do profissional e atleta. É nesse sentido que a orientação da metodologia 
Talentos 10 DDTIRPS está alicerçada nas diretrizes em este estudo.  
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“Sorte  

é o  

que  

acontece 
quando  

a preparação 
encontra a 
oportunidade.” 
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O QUE DEVEMOS FAZER? 

Analisando todos os procedimentos chegamos à conclusão que devemos sim 
explorar as formas de MODELO DE JOGO e ESPECÍFICO NO FUTEBOL, mas 
devemos também acrescentar a CRIATIVIDADE NO FUTEBOL, retirando a 
metodologia opressiva aplicada atualmente, ou seja, tudo aquilo que impõe ao 
atleta, significa imposição de um pensamento, limitando o atleta a um 
pensamento implantado pelo conhecimento do treinador, onde a criatividade 
do atleta acaba se tornando insignificante, sendo uma função vazia.  

Para aplicação da Criatividade no Futebol no seu trabalho é preciso adotar duas 
técnicas sendo POSTURA e TREINAMENTO, veja a seguir:  

 

POSTURA 

Uma coisa é falar de futebol e outra coisa é ensinar a entender o futebol, pois 
quando você ensina alguém a entender o futebol, ela nunca mais vai esquecer 
e aquilo vai ser o inicio do sucesso dela. Neste pensamento e analisando faixa 
etária de atletas (crianças, jovens e adultos), verificamos que os atletas 
passarão por vários processos de evolução corporal, intelectual, personalidade, 
aprendizado e descobrirá a criatividade, formando sua personalidade, sua 
naturalidade, por isso você treinador deverá analisar sua postura e o que será 
aplicado, sempre estimulando caminhos para criação natural e genial de seu 
atleta.  

Precisamos entender que cada atleta é diferente do outro, todos possuem 
defeitos, problemas (familiar, financeiro, lesão, saúde e outros). Precisamos 
conhecê-los, conversando e dando atenção para eles, não devemos ignora-los, 
humilhá-los, ofende-los, fazer indiferenças, pois isso faz o maior estrago na 
criatividade e na personalidade do atleta. 

Sendo assim para o sucesso no futebol precisa-se de uma boa postura e 
colocaremos algumas maneiras para corrigir o sua postura e comportamento, 
sendo:  
O que você FALA?  
O que você OUVI?  
O que você VÊ?  
O que você PENSA?  
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Veja a seguir: 

 O QUE VOCÊ FALA? 

A palavra tem poder, muitos treinadores não têm noção do impacto que uma 
palavra negativa ou positiva causa em um atleta (crianças, jovens e adultos). 
Saiba corrigir o que falar, pois será o inicio do desenvolvimento da criatividade, 
a palavra positiva constroem amizades e relacionamento duradouro. Muitas 
das vezes quando contrariado ou por indisciplina, falamos coisas sem pensar, 
aprenda ficar calado, prefira ficar quieto ao dizer algo que vai ofender, 
humilhar, intimidar, magoar alguém. 

Quando falamos palavras de negatividade como: Você não pode; Você é muito 
ruim; Você é muito fraco; Você não consegue. Geralmente o atleta se sente 
muito mal e não devemos falar dessa maneira do que ele faz ou do que ele é, 
mas devemos motiva-los a tentar novamente e dizer que ele tem condições de 
reverter, condições de ser melhor. 

Então aprenda a controlar o poder da sua palavra com responsabilidade 
sabendo corrigir e não proibir, para isso daremos algumas dicas: 

 Quando um atleta errar em uma jogada ou passe, não deverá ofender ou 

proibir e sim falar para ele recupera a bola e tentar novamente de maneira 

correta; 

 Quando um atleta fizer um passe, lançamento ou uma jogada de efeito (um 

chapéu, em baixo das pernas, uma bicicleta) sempre dar os parabéns, 

incentive-o a fazer mais vezes, caso ele faça no lugar errado, sempre 

orienta-lo para fazer esta joga objetiva, fazendo esta jogada para atingir o 

gol ou algo;  

 Se ele fizer uma jogada errada ou desobedecer você, sempre chegar perto 

dele com calma e corrigir, dizendo: Ali não era o lugar; Você mostrou o que 

ia fazer; Você esta posicionado errado; 

 As frases a seguir poderão ajudar no seu dia a dia, nesse pensamento:  

“Você consegue...” 
“Não tenha medo de errar...” 
“Você pode ser melhor que isso...” 
“Experimente fazer dessa maneira...” 
“Porque você esta nervoso...” 
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“Sou seu amigo e quero ti ajudar...” 
“Porque você não tenta novamente”  
“Tente mudar sua atitude, que tal ficar mais calmo...” 
“Esta acontecendo algo com você que eu possa ajudar” 
“Não está dando certo desse jeito, vamos mudar o ritmo do treino...” 

 O maior defeito de um treinador é dizer a palavra TOCA A BOLA, onde você 

devera trocar essa palavra por PENSA RAPIDO, utilizando esta palavra você 

ativa o atleta ter a liberdade para criação de varias maneira, rápida e 

inteligente. 
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 O QUE VOCÊ OUVI? 

O nosso ouvido é o órgão responsável pelo sentido da audição e precisamos 
saber o que podemos absorver positivamente para nosso trabalho. Este 
sentido de escutar provoca em nosso corpo ou mente reações positivas e 
negativas ou sentimentos de amor, raiva, tristeza, solidão. Podemos identificar 
esses sentimentos nas musicas, por exemplo, uma musica romântica produz 
reações de choro, alegria, amor e tranquilidade. Então tudo que ouvirmos será 
importante para definir o que vai ser positivo ou negativo para você, para seu 
atleta ou equipe. 

Ouvir palavra de incentivo ou motivação produz coisas boas no celebro 
humano e motiva ir além do normal, como farol que ilumina o caminho para 
enxergar mais longe.  

Ouvir palavras de reclamações drena toda a energia de uma pessoa deixando 
ela exausta, desanimada e insegura, apagando seus sonhos ou suas ideias. 

Ouvir informações faz o celebro humano pensar de uma maneira diferente 
aquilo que pensava que era normal.  

No futebol precisamos escutar mais os atletas e pessoas ao nosso redor, 
devemos ouvir mais e buscar filtrar uma compressão coerente para ver se 
aquilo será importante para você, para equipe, ou seja, para todos. Ao escutar, 
poderá achar um cobrador de falta, um capitão, um gol, uma vitória, uma saída 
ou solução do problema que você nem imaginava. 

Uma referencia foi o técnico Rogério Micale na final da Olimpíada de 2016, 
Brasil e Alemanha, onde o técnico Micale estava com uma duvida em uma 
formação tática para a final e Neymar Jr. deu uma sugestão para o técnico de 
fazer superioridade numérica com a posse de bola na linha defensiva Alemã de 
5, onde o professor Micale deu ouvido para Neymar Jr. e foi um dos fatores 
que ocasionou a medalha de ouro inédito para Seleção Brasileira.  

Antigamente no futebol brasileiro a figura “técnico” não tinha tanta 
importância, o técnico naquela época só fazia a escalação e colocava os atletas 
dentro de campo, não possuía muito esquema tático, os atleta tinham uma 
consideração com o técnico e o respeitava. Mas antigamente os atletas 
entendiam o jogo, conseguiam ter uma grande leitura do jogo, possuía uma 
grande personalidade para controlar e resolver a partida. 
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Esse modo antigo de jogar dos atletas não dependia do técnico ou do esquema 
tático para ganhar uma partida, ou seja, eles resolviam.  

O que precisamos entender que o treinador precisa escutar mais seus atletas, 
precisamos verificar o que é importante para o atleta ou para equipe e terá 
informações necessárias para ter a melhor decisão. 
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 O QUE VOCÊ VÊ? 

A maneira que você enxerga é que faz toda a diferença, seus olhos fazem você 
ver o presente, mas a sua visão faz você ver o futuro, ou seja, não estamos 
falando de visão física e sim a visão do futuro, pois se você enxergar derrota 
será derrotado, se você enxergar vitória será vencedor, então sua visão é 
fundamental para os “fracassos e sucessos”, as “derrotas e conquistas”, as 
“eliminações e títulos”.  

Saiba ajustar sua visão para coisas grandes, os seus olhos são inimigos da sua 
visão. Se ficar olhando para a situação e confiando naquilo que olhos veem 
negativamente, é natural desanimar, abater, entrar em desespero, depressão, 
não reagir, ficar sem dormir, sem comer.  

Nossa vida é cheia de lutas e podemos ter sucesso, mas com certeza, algum 
desafio surge para exigir uma reação sua, porque o ser humano só cresce 
enfrentando desafios. É por meio dos desafios que descobrimos novas saídas, 
ideias e desenvolvemos novas estratégias, talentos e habilidades.  

As coisas que enxergamos estão sujeitas ao tempo. Elas vão passar, não se 
acomode em momentos bons e aprenda a ser melhor nos momentos ruins. 
Não importa qual situação você esta enfrentando agora, ela vai passar. 

Todo problema possuiu uma solução, desde que você esteja disposto a 
enfrenta-la. O descobridor do carro automotivo viu que tinha um grande 
problema de se deslocar para uma longa distancia, pois era cansativo e 
demorado, através desse problema ele desenvolveu o carro para se locomover 
mais rápido, sem cansar e atualmente com a evolução do mundo possuímos de 
uma tecnologia muito maior do que antigamente. A maioria das coisas que 
existem no mundo moderno foi feita pelo homem e foi inventada para resolver 
um problema ou uma dificuldade.  

Não seja previsível, precisa nadar contra a correnteza, a maioria das pessoas é 
guiada por seus sentidos naturais, se for igual à maioria, vai alcançar o 
resultado da maioria. O que precisa é ampliar sua visão para coisas grandiosa e 
de sucesso.   
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 O QUE VOCÊ PENSA? 

Não tenha mente pequena! Para ter sucesso precisa estar com a mente aberta, 
desbloqueada do comum. O profissional que tem a mente desbloqueada 
consegue enxergar as lacunas do mercado e se posicionar da melhor maneira 
possível para crescer. Então porque pensar pequeno? 

Todas as vitórias e fracassos começam com um pensamento, todos os sonhos e 
conquistas começam com um pensamento, todas as duvidas e medos 
começam com um pensamento. 

Praticamente tudo começa com um pensamento para ocasionar em uma 
atitude, o profissional que quer ter sucesso deve ter uma mente aberta, 
quando acreditamos que tudo é possível, fazermos a diferença.  

Quando implantamos um pensamento positivo dentro de nós ou em nossos 
atletas, isso os motivam para conquistar aquilo que idealizou em sua mente. 
Nós podemos modular nossos pensamentos, ampliar nossos horizontes e 
pensar fora do comum. 

Mas devemos tomar cuidado com os destruidores de pensamentos, ou seja, 
destruidores de sonhos. Possui no mundo pessoas que não querem crescer e 
não deixam as outras pessoas crescerem, são aquelas pessoas que coloca 
insegurança, duvida, medo, distrações, dificuldade dizendo: “você não 
consegue”, “cuidado, isso é muito para você”, “não sei se isso vai dar certo”. 

No futebol a insegurança, o medo de errar e a duvida de tentar é o ponto 
fundamenta para o bloqueio da criatividade, você deve identificar esse 
pensamento em seu atleta, em sua equipe e estimula-los a enfrentar estes 
pensamentos, seu atleta deve acreditar em você, saiba entender o mundo 
deles, transformar a insegurança em determinação de vencer e alcançar os 
objetivos. 

Somente a sua decisão e seu esforço são capazes de acionar esse mecanismo 
maravilhoso que é o pensamento, quando a mente esta aberta para criação, 
conexões são feitas, novos caminhos são criados, novos pensamentos nascem. 
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  “Sem  

disciplina,  

o  

talento  

não  

serve  

para  

nada.” 
Cristiano Ronaldo 
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TREINAMENTO 

Para elaborar um treinamento para criatividade nata e adquirida, precisamos 
entender os estímulos praticados antigamente e adaptar no futebol moderno, 
ou seja, precisamos identificar o que era desenvolvido no passado, na infância 
da formação de nossos grandes atletas e aplicar profissionalmente. 

Antigamente não tinha treinamento especifico, fundamento ou algum trabalho 
especializado, mas como esses grandes atletas adquiriam tantas habilidades? 

Antigamente o futebol era praticado naturalmente no velho rachão, na rua, no 
terrão, no futebol de salão, lá era construída a naturalidade de criar obtendo 
habilidades geniais e uma personalidade diferenciada. Essas habilidades já 
estavam dentro desses atletas, mas só precisavam de estímulos para eles 
realizarem. 

Quando for elaborar um treinamento para aplicação da criatividade nata e 
adquirida, deverá analisar o que vai ser aplicado, colocando o modelo de jogo e 
a intensidade do futebol moderno, mas com a liberdade de criação praticada 
como antigamente e deste modo daremos algumas informações de 
antigamente para ser aplicado no futebol moderno: 

 

 ANTES OU APÓS TREINO DAR 10 OU 15 MINUTOS LIBERADO 
Antes ou após treino deixar os atletas à vontade ou trabalhar repetições ou 
específicos (cobrança de faltas, finalizações, chute ao gol e etc...). 

Antigamente o futebol era praticado nos campinhos e campos, onde muitos 
dos campos eram de terrão, de fácil acesso para os jovens e as brincadeiras 
como chute ao gol, rebatida, três dentro três fora, eram a rotina na infância de 
muitos atletas consagrados. Desta forma com estas brincadeiras eram 
praticadas naturalmente as repetições de movimentos, de batidas, de dribles e 
de passes. Ao longo do tempo foi perdendo estes costumes, hoje muitos dos 
treinadores não utilizam mais nos treinamentos as faltas, chutes, finalizações, 
os dribles. O que precisamos é procurar a desenvolver esses estímulos antes ou 
após treino, que serão de estrema importância para o desenvolvimento motor 
do atleta, ter condições de explorar a criatividade. 
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 REDUZIDO/MINIJOGO LIBERAR OS TOQUES, DIZENDO “PENSA RÁPIDO” 
Sempre liberar os toques quando em trabalhos de espaço reduzidos ou em 
minijogos e sempre dizer para o atleta “PENSA RÁPIDO”.  

Um dos grandes defeitos de muitos treinadores é dizer a palavra “TOCA A 
BOLA”, quando determinamos isso, limitamos o nosso atleta a fazer somente 
aquela jogada pré-determinada, limitando a criatividade deste atleta.  Ao 
adicionar esta palavra “PENSA RÁPIDO” e liberando os toques, você 
proporciona ao seu atleta inúmeras maneiras de resolver a situação de maneira 
rápida e criativa.  

Antigamente isso era praticado em futebol de rua ou peladas em caminhos de 
terrão, não possuía determinação de toque, mas era desenvolvida a rapidez de 
raciocínio, onde cada jogada era mais bonita e mais rápida que a outra.  

 

 REDUZIDO/MINIJOGO COM OBJETIVO DE FAZER O GOL 
Ao elabora o seu treinamento sempre colocar um objetivo final, podendo ser o 
gol, golzinhos, estacas e cones para serem referencia ou gol. 

Na infância de nossos atletas consagrados, praticavam o futebol de rua, de 
várzea, nas quadras, nos campos de terra, nos campinho e sempre as 
brincadeiras naquela época, tinha o objetivo e ambição de fazer o gol. Quando 
for elaborar seu treinamento, procure adicionar uma referencia ou objetivo de 
fazer o gol, isso ajudará a sua equipe ou atleta terem instintos a procurarem 
alternativas para atingirem o gol naturalmente.  

 

 JOGAR DE CABEÇA ERGUIDA, PREVER E ANTECIPAR JOGADAS 
Acostume seu atleta em jogar de cabeça erguida, sem olhar para a bola, separe 
algum dia na semana para trabalhar esse estimulo especifico. Muitos atletas 
têm o costume de jogar com a cabeça abaixada e pensar depois que dominou a 
bola, temos que estimular em erguer a cabeça e prever a ação de seu 
adversário antecipando as jogadas, procure treinamentos específicos para este 
fim. 

Antigamente o futebol nas ruas e peladas, não tinha tanta faltas, onde os 
garotos naquela época se protegiam jogando de cabeça erguida, com esse 
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costume natural previa a ação de seu adversário e antecipava as jogadas para 
não perde a bola ou até mesmo se machucar com uma falta dura.  

 

 PROCURAR DAR POUCAS FALTAS E DEIXAR O JOGO ROLAR 
Nos treinamentos evitar apitar tantas faltas e colocar para o atleta o poder de 
enfrentamento. 

Antigamente as equipes dos bairros, fazendas amadoras ou de várzea na 
maioria das vezes colocavam o juiz da casa para apitar a partida e com isso não 
tinham tantas faltas para o adversário, assim os atletas eram intimidados, mas 
de tanto apanhar, ficavam mais esperto, sabendo se defender e naturalmente 
adquiriam o poder do enfrentamento, retirando o costume de simular faltas e 
coragem de enfrentar o adversário, independente do tamanho. 

Ao adicionar poucas faltas em seu treinamento, sempre orientar os seus atletas 
ser leal, jogar limpo na bola e se tiver uma jogada mais forte desleal sempre 
orienta-lo para não cometer mais.  

 

 COLOCAR SUPERIORIDADE NUMÉRICA MARCANDO 
O futebol europeu desenvolve a anos características de marcação para 
bloquear atletas criativos e equipes do futebol sulamericano. Como a dobra na 
marcação, linhas defensivas, defender em bloco e superioridade na marcação é 
uma característica forte desenvolvida há décadas e precisamos desenvolver 
técnicas para sair dessa marcação forte.  

Quando for elabora treinamento de finalizações, reduzido ou minijogo, 
procurar em seu trabalho colocar mais atletas marcando ao em vez de colocar 
mais atletas com a posse de bola. 

Antigamente o futebol pelada nas ruas era praticado selecionando as equipes 
que iriam jogar, era sorteado no “joquempô”, ou às vezes separava 
equilibrando as equipes, mas para equilibrar a partida, quando no total de 
jogadores era o numero impar, sempre colocavam os melhores jogadores 
juntos em pouca quantidade, contra os mais fracos tecnicamente em maior 
quantidade e quando no total era numero par, sempre colocavam os melhores 
para tirar o “joquempô” para equilibrar a partida. 
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Isso estimulava naturalmente o poder de concentração máxima em dificuldade 
e enfrentamento com superioridade de atletas na marcação. 

 

 SUBIR ATLETAS MENORES PARA TREINAR NA CATEGORIA ACIMA 
Na formação do atleta precisa do processo de amadurecimento mental 
precoce, ou seja, perder o medo de jogar com os mais velhos. Sempre que ter 
um atleta que tem potencial na sua categoria, proporcione-o a treinar com as 
categorias maiores, pois esse estímulo será essencial para amadurecimento de 
jogar na categoria acima. 

Uma referencia foi seu Edevair Faria, pai do atacante Romário. Ele falou em 
uma entrevista para o Globo Esporte que quando Romário era criança jogava 
no Estrelinha (escola de futebol de seu Edevair), ele colocava Romário para 
jogar com os maiores, com os mais velhos para acostumar com a dificuldade. 

Antigamente não possuíamos categoria de base e os jovens que tinham mais 
qualidade eram acostumado a jogar com os mais velhos e até mesmo na 
equipe adulta, com isso perdiam o medo e se destacavam precocemente. 

 

 NÃO INTERFERIR NO JOGO, DEIXAR OS ATLETAS ACHAR RECURSO PARA 
SAIR DA SITUAÇÃO 

No treinamento coletivo paramos jogadas para serem corrigidas a parte 
defensiva, ofensiva e transições, mas no jogo não teremos esta oportunidade 
para fazer isso, então devemos colocar situações que os atletas venham 
resolver rapidamente, ter a tomada de decisão própria disciplinada. 

Antigamente era muito praticado o coletivo ou o velho rachão, onde o técnico 
não interferia no jogo coletivo, nas atitudes dos atletas, mas corrigia os erros e 
parabenizava os acertos.  Desta maneira procurar não interfira no treinamento, 
quando for elabora um trabalho coletivo, sempre anote os erros/acertos e 
oriente nos intervalos para acostuma-los resolver a situação sem sua 
interferência.   

 

 SEUS ATLETAS TEM QUE ENTENDER O JOGO E NÃO JOGAR FUTEBOL 
Sua equipe ou atleta deve entrar em uma partida e saber entender o jogo, o 
que deve fazer dentro de campo, se tiver perdendo o que devem fazer, como 
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atacar, como defender, isto tem que estar bem claro nas situações do jogo para 
eles e assim eles saberão ter a tomada de decisão correta para aquele 
momento. 

No futebol moderno estudamos muito o adversário e sabemos como o 
adversário ataca e como defende, para evitar uma marcação forte o seu atleta 
precisa ser imprevisível, onde o atleta deverá saber entender o jogo para tomar 
a melhor decisão no momento certo.  

Antigamente quando um atleta entrava em campo, sabia o que iria fazer, sabia 
que em uma jogada ou em uma falta ou em um determinado lugar no campo 
ele ia decidir, atualmente o atleta entra em campo com o pensamento só de 
algumas jogadas que treinou, sem saber o que fazer quando for bloqueado 
nesta jogada, pois o adversário já estará sabendo o que ele vai fazer, pois 
estudou isso. Para seu atleta entender o jogo, saiba estimula-lo a criação e 
achar recursos para sair desse bloqueio, para isso não interferir no que ele vai 
fazer e sim estimule para ele tentar de maneiras diferentes, caso ele tenha 
dificuldade procure passar para este atleta alguns fundamentos de dribles ou 
passes, triangulação para sair desse bloqueio. 

 

 NÃO NARRAR O JOGO OU TREINO E SIM INCENTIVAR E CORRIGIR 
Procure não interferir no jogo ou treino, saiba quando falar e quando disser da 
maneira que não atrapalhe a criação deles, sempre orienta-lo sobre o 
posicionamento para atacar ou defender e não imponha como eles devem 
jogar.  

Antigamente a figura “técnico” era uma imagem figurativa, na verdade o 
técnico naquela época só fazia a escalação, era mais um amigo ou um paizão da 
turma, pois os atletas tinha personalidade para controlar o jogo e resolver a 
situação.  A consideração com o técnico era tão grande que o respeitava, 
verifique o que é importante para ele ou para equipe, evite narrar o jogo, 
incentiva-os, sabia deixar eles resolverem a situação dentro de campo. 

 

 SABER COLOCAR O ATLETA NA POSIÇÃO CERTA, PELAS CARATERÍSTICAS 
DELE 

O treinador precisa entender o mercado do futebol e o que o atleta pode 
render dentro de campo, pelas características dele, ou seja, deverá analisar sua 
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característica, habilidade, genética e personalidade, preparando-o para 
desenvolver melhor do seu futebol ou para o futuro, quando o atleta estiver 
preparado naquela posição. 

A maioria dos garotos tem um sonho de ser um atleta de futebol e muitas das 
vezes querem ser atacante, pois querem fazer gol, mas nem todos tem esse 
talento. Grande parte dos garotos que chegarão até você, vão dizer que são 
atacantes, onde você treinador deverá decidir e estimula-lo a outras posições e 
quando verificar que a posição se adequou pelas característica, habilidades, 
genética e personalidade será o momento de estimula-lo a aperfeiçoar esta 
posição. Saiba coloca-lo no lugar certo a que venha render para ele, para 
equipe e no futuro para a carreira no futebol. 

 

 SABER TRABALHAR A PERSONALIDADE DE SEU ATLETA 
Os atletas que tem mais a criatividade nata, na maioria das vezes são os mais 
problemáticos, mas se souber como ajuda-lo a ser um atleta disciplinado, 
poderá ter uma liderança muito forte em sua equipe, você terá que saber lidar 
com isso e trazer ele para você. 

Geralmente os atletas que tem mais a criatividade nata, são os que têm mais 
personalidade e que ocasiona problema de comportamento. Muitos 
treinadores para resolver esse problema acabam retirando este atleta do 
grupo, mas na verdade devemos corrigi-los e disciplina-lo, pois muitas das 
vezes esses atletas precisam de ajuda, são meninos que passaram dificuldades 
familiares, financeira e não tiveram uma educação exemplar, precisamos 
mostrar para ele valores de educação, que ele é importante para o grupo e que 
ele tem que seguir as regras para ser um exemplo a todos. 

 

 SABER INFORMAR PARA O GRUPO QUE PRECISAMOS DE ATLETA 
EXTREMAMENTE CRIATIVO 

Todos os atletas de sua equipe precisão saber da importância do atleta criativo 
no grupo e devemos incentiva-lo, dar a liberdade para ele jogar. Todos da 
equipe deverão entender esta liberdade da criatividade, pois aqueles atletas 
que não assimilarem, poderá intimidar o próprio colega, bloqueando a 
criatividade dele.  
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Para aprofundarmos profissionalmente no conceito da Criatividade no Futebol 
iremos elaborar outros cursos para treinadores e atletas, onde falaremos 
detalhadamente de como aplicar a Criatividade no Futebol no modelo de jogo 
e especifico no futebol, transformando em uma equipe imprevisível, veja nos 
temas a seguir. 
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“Na 
adversidade 
alguns 
desistem, 
enquanto 
outros  

batem 
recordes.” 
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MODELO DE JOGO TALENTOS 10 

(treinador) 

A metodologia Talentos 10 conseguiu atingir a mistura dos estilos de futebol 
juntando a raça e determinação dos argentinos, a técnica e especialidade dos 
espanhóis, disciplina e tática dos alemães e outros estilos de futebol, buscando 
a compreensão teórica e prática de conceitos, para se adequar a outros estilos, 
sem perder a essência da criatividade, buscando também trabalhos dinâmicos 
com intensidade, específicos e leitura de jogo amplo, onde você poderá 
explorar esses assuntos no curso MODELO DE JOGO TALENTOS 10 para atletas, 
responsáveis e treinadores, tendo acesso a conteúdos que retratam o Modelo 
de Jogo do Talentos 10, voltada para organização ofensiva/defensiva ou 
transição ofensiva/defensiva. 

O curso do MODELO DE JOGO TALENTOS 10 é completo, onde especificam 
todos os temas e cada fase do esquema tático, organização ofensiva/defensiva 
ou transição ofensiva/defensiva, possui uma orientação profissional para 
treinadores e ampliarem seus conhecimentos sobre a criatividade no futebol 
moderno. 

O Curso é desenvolvido em vídeo aulas online, pois possuir ilustrações e 
informações que serão adotadas especificamente para entendimento 
aprofundado da criatividade para equipes características “previsíveis e 
imprevisíveis” e para atletas características “nata e o adquirida” e no curso 
vamos estudar os seguintes temas: 

 Criatividade imprevisível e previsível; 

 Nomenclatura do futebol moderno; 

 Organização Ofensiva (Como Atacar); 

 Organização Defensiva (Como Defender); 

 Transição Ofensiva/Defensiva 

 

Para entender todos os temas, subtemas e conseguir a amplitude do 
conhecimento sobre o MODELO DE JOGO TALENTOS 10, precisa-se aprofundar 
neste conceito para ser aplicada de maneira profissional e correta em seu 
trabalho no alto rendimento e será preciso fazer o curso MODELO DE JOGO 
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TALENTOS 10 para treinador e para saber todos os detalhes, valores deste 
curso, indicamos que entre em seu acesso no curso TALENTOS DE OURO e 
clique em MODELO DE JOGO TALENTOS 10 para ter mais informações. 

ESPECIFICO NO FUTEBOL (Atleta ou 

Treinador) 

O curso ESPECIFICO NO FUTEBOL abrange todos os princípios da especificidade 
sobre a Criatividade no Futebol, sendo fundamentais para o controle dos 
modelos de treinos, técnicas, táticas, fundamentos, habilidades e qualificados 
em três subtemas: 

Treinamentos específicos para atleta (Atleta); 
Entendemos que são treinamentos para alcançar perfeição individual de 
movimentos, técnicas, habilidades e corporal, são treinamentos repetitivos 
para atingir a perfeição de movimentos, habilidades e corporal, sendo 
fundamental para evolução do atleta no auto rendimento. 

 

Treinamentos específicos para equipe “tático e técnico” (Treinador); 
Entendemos que um treinamento específico para a equipe, são repetições de 
jogadas ou treinamentos relacionados com o objetivo global, ou seja, a 
atividade realizada com bola que contenha aspectos especifico a forma que o 
treinador espere que a sua equipe jogue, seja na defesa, no ataque, nas 
transições (defesa/ataque e ataque/defesa). 

 

Treinamentos específicos de Bolas Paradas (Treinador). 
Entendemos que são jogadas treinadas ou jogadas ensaiadas de bolas paradas, 
faltas e escanteios, este fundamento devemos evoluir para o futebol brasileiro 
na parte defensiva, pois é a maior dificuldade do futebol brasileiro. 

 

A principal analise nestes três subtemas, é que para desenvolver a criatividade 
no especifico no futebol, elaboramos treinamentos técnicos e táticos com 
vídeos aulas simulando situações de jogo e encorajar a tomada de decisão dos 
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atletas e ajudar treinadores desenvolver a criatividade em treinamento na 
pratica e também atletas a desenvolver suas habilidades e técnicas, onde a 
criatividade será inserida e estimulada nestas atividades. 

Para entender todos os temas, subtemas e conseguir a amplitude do 
conhecimento sobre o ESPECIFICO NO FUTEBOL, precisa-se aprofundar neste 
conceito para ser aplicada de maneira profissional e correta em seu trabalho 
no alto rendimento e será preciso fazer o curso ESPECIFICO NO FUTEBOL para 
atleta ou treinador e para saber todos os detalhes, valores deste curso, 
indicamos que entre em seu acesso no curso TALENTOS DE OURO e clique em 
ESPECIFICO NO FUTEBOL para ter mais informações. 

ACONSELHAMENTO (Atleta) 

O aconselhamento já está incluso na inscrição TALENTOS DE OURO. 
Aconselhamento é o auxilio ou orientação que iremos prestar ao atleta, 
responsável e treinador que fazer o curso TALENTOS DE OURO. 

Iremos estar perto, vamos aconselhar nas decisões positivas e negativas que 
este deve tomar com relação às escolhas, sanar duvidas, às condutas dentro ou 
fora de campo e informações para alcançar os primeiros objetivos no futebol 
com sucesso. 

ACOMPANHAMENTO (Atleta) 

O acompanhamento será desenvolvido para atletas que queiram um processo 
de monitoramento particular do estado real da qualidade da formação do 
atleta a possibilitar o cumprimento dos objetivos, desafios, metas e a detecção 
de necessidade de ações positivas, negativas, motivações e corretivas para 
eliminação ou reconstrução de deficiências detectadas durantes o 
planejamento. É necessário o acompanhamento para os atletas tomarem a 
melhor decisão, no final o atleta entenderá educando seu modo de ser e tomar 
uma decisão bem estruturada e os seus resultados serão maiores. Os 
verdadeiros profissionais entendem que precisa de um acompanhamento 
profissional para sua evolução isso ajuda a construir uma confiança e a melhor 
tomada de decisão em seu trabalho. 
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O Acompanhamento terá um custo mensal e o valor será estipulado 
administração TALENTOS 10 DDTIRPS. 

Para conseguir a amplitude do conhecimento sobre ACOMPANHAMENTO, 
precisa-se fazer a matricula desta oportunidade para ser aplicada de maneira 
profissional e correta em seu trabalho no alto rendimento, para saber todos os 
detalhes e valores do ACOMPANHAMENTO, indicamos que entre em seu 
acesso no curso TALENTOS DE OURO e clique em ACOMPANHAMENTO para ter 
mais informações. 
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“Toda 
conquista 
começa  

com a  

decisão  

de 
simplesmente 
tentar.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerações sobre a metodologia Talentos 10 a Criatividade no Futebol 

A metodologia Talentos 10 não devem ser interpretados como uma promessa 
ou garantia de resultados. 

Seu nível de sucesso em alcançar os resultados do uso de nossa metodologia 
depende do tempo que você dedica ao estudar os temas informados e aplica-
los de forma profissional, tendo entendimento das ideias apresentadas, das 
técnicas serem corretamente utilizadas, de seus conhecimentos e habilidades 
específicas. 

Como esses fatores diferem entre cada indivíduo separadamente, não 
podemos garantir o seu sucesso ou nível de resultados, nem somos 
responsáveis por quaisquer de suas ações. 

Toda informação e qualquer declaração prospectiva contida neste estudo ou 
em qualquer um dos nossos serviços é resultante de pesquisas em projetos do 
Talentos 10 e destina apenas a expressar nossa opinião sobre os resultados e 
potenciais apresentados que podem ser alcançados. 

Muitos fatores serão importantes para determinar seus resultados reais, e não 
damos garantias de que você vai conseguir resultados semelhantes aos nossos, 
ou de qualquer outra pessoa. Na verdade, nós não damos nenhuma garantia 
que você vai conseguir quaisquer resultados das ideias e técnicas contidas em 
nossa metodologia. 

Na medida em que nós incluímos quaisquer estudos de caso ou depoimentos 
neste estudo, você pode supor que nenhumas dessas histórias de forma 
alguma representam a média geral de atletas ou treinadores. 

Na verdade, como acontece com qualquer estudo, sabemos que algumas 
pessoas vão comprar os nossos serviços, mas nunca usá-los em tudo, e, 
portanto, não obterão os mesmos resultados sequer. Você deve, portanto, 
assumir que você poderá não obter nenhum resultado com este curso, se não 
for determinado para executa-lo como informado. 

Mesmo não dando nenhuma garantia de que nosso serviço e estudo irá 
produzir qualquer resultado em particular para você, você ainda pode tirar 
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proveito de nossa política do retorno se você não estiver completamente 
satisfeito. Em tais casos, você pode solicitar reembolso de acordo com os 
termos e prazos indicados na nossa política de reembolso descrito na secção 
Termos e Condições. 

Você concorda e entende totalmente que a metodologia Talentos 10 não é 
responsável por seu sucesso ou falha e não faz nenhuma representação ou 
garantia de qualquer natureza que nossos serviços produzirão resultado 
particular para você. 

 

Desejo sucesso! Que Deus abençoe! 

Giorge Leonardo  

 


