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                                               RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo identificar os sentidos de corpo/corporeidade 

e pedagogia do esporte presentes nas ações pedagógicas dos treinadores e 

auxiliares técnicos das categorias de base do futebol brasileiro localizadas no Estado 

de São Paulo. Para a consecução deste objetivo, o estudo contou com duas etapas. 

A primeira foi construída por meio de uma exaustiva pesquisa bibliográfica trazendo à 

tona vários autores de referência nas temáticas corpo, corporeidade, pedagogia do 

esporte e futebol. Já a segunda foi caracterizada através de uma pesquisa de campo 

calcada em uma abordagem qualitativa, denominada Análise do Fenômeno Situado. 

As coletas de dados foram realizadas ao longo de sete dias para cada treinador e 

auxiliar técnico, perfazendo um total de 28 sessões. Para elaboração dos resultados, 

uma matriz norteadora contendo as principais convergências e divergências 

identificadas nas ações pedagógicas dos treinadores e auxiliares técnicos foi 

construída. Com base na interpretação dos resultados, pudemos destacar três 

pontos. Primeiro, apesar de 100% dos pesquisados possuírem graduação em 

Educação Física, observamos que aspectos relacionados às ciências humanas, 

como o trato com a corporeidade, ainda carecem de maior atenção por parte das 

universidades responsáveis pela formação na área. Segundo, observamos a 

ausência do binômio cuidar-educar como pressuposto indissociável na prática, 

propiciando a utilização da pedagogia do esporte apenas em prol da consecução de 

resultados.  Por último observamos a necessidade emergente da elaboração de uma 

periodização do treinamento em que o sentido e a atitude da corporeidade esteja 

presente em todas as ações pedagógicas dos responsáveis pelo processo de ensino-

aprendizagem em futebol. 

Palavras-chave: Futebol. Categorias de Base. Corporeidade. Pedagogia do Esporte. 

 



 

ABSTRACT 

The present work aims to identify the body/corporeity and pedagogy senses of the 

sport present in the pedagogical actions of coaches and technical assistants of the 

basic categories of Brazilian football located in the State of São Paulo. The first one 

was carried out through an exhaustive bibliographical research bringing to the fore 

several authors of reference in the themes body, corporeity, pedagogy of the sport 

and football. The second stage was followed by a field survey based on a qualitative 

approach called analysis of the phenomenon. The data were collected over seven 

days for each trainer and technical assistant, making a total of 28 sessions. To 

elaborate the results, a guiding matrix containing the main convergences and 

divergences identified in the pedagogical actions of the coaches and technical 

assistants was built. Based on the interpretation of the results, we could highlight 

three points. First, even with 100% of those surveyed as graduates in Physical 

Education, we observe that aspects related to human sciences, such as dealing with 

corporeality, still lack interest by the universities responsible for training in the area. 

We also observed the absence of the caring-educating binomial in an inseparable 

way in practice. Because, we only identify the use of sport pedagogy for results. 

Finally, we observe the emerging need to elaborate a periodization of training in 

which corporality is omnipresent in all the pedagogical actions of those responsible 

for the teaching-learning process in football. 

Keywords: Football. Base Categories. Corporeity. Sports Pedagogy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Minha jornada pessoal e profissional nos proporcionou inúmeras inquietações 

acerca do alto rendimento esportivo, em especial nas categorias de base de futebol 

brasileiras, principalmente no que concernem às ações pedagógicas dos treinadores 

e demais membros das comissões técnicas. 

Inicialmente, passei pelo sonho de ser jogador de futebol, vivencie um pouco 

as alegrias e tristezas dos treinamentos, dos elogios e das cobranças, dos 

conselhos e das críticas. Saboreei as famosas “arenas” de guerra chamadas 

peneiras (processo seletivo). Lá descobri o quanto é difícil lutar pelos nossos sonhos 

e o quanto torcemos pelo próximo ao mesmo tempo em que necessitamos tomar o 

seu lugar. Senti no corpo e com o corpo as exigências que as mesmas pessoas 

responsáveis pelo seu desenvolvimento como atleta podem te ajudar, mas também 

podem te derrubar.  

Uma das maneiras de tal cenário se materializar se dava pelos discursos e 

ações pedagógicas dos treinadores e suas comissões. Palavras e atitudes desses 

agentes vistos como protagonistas do desenvolvimento de atletas serviam tanto 

como força, quanto motivo de desistência. O sentimento de ser tratado como 

produto futebolístico era visto corriqueiramente. A importância do resultado era posta 

praticamente a todo o momento como imperativa para a formação atlética, o que por 

vezes acabava expressando um comportamento inconsequente em busca das 

vitórias. Valores e princípios humanos eram deixados de lado pela incessante busca 

do alto rendimento, “atropelando” a formação como cidadão-atleta.  

Após esse período de experiência como atleta, decidi ingressar na 

Universidade. Acreditava que a busca pelo conhecimento poderia se tornar grande 

aliada para, num futuro próximo, fazer diferente no que diz respeito às formações de 

jovens atletas. Acreditei que lá poderia aprender uma nova maneira de ensinar a 

importância do resultado, porém, com o cuidado e o tratamento diferente e mais 

adequado com os corpos dos atletas em formação. O corpo para mim nunca foi 

apenas um produto responsável por render o máximo possível e alimentar um 

cenário capitalista, mas sim, uma unidade sensível, complexa, dotada de 

sentimentos e sonhos. Uma unidade sensível considerada produto e produtora a um 

só tempo.  
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Ao final de minha formação acadêmica dei início a novas experiências, 

porém, do outro lado “moeda”.  Passei pela função de treinador de base, preparador 

físico e analista de desempenho, além de me arriscar como professor de cursos 

preparatórios tanto em âmbito nacional, quanto em âmbito internacional, tendo a 

oportunidade de saborear as diferenças e as semelhanças entre as culturas pelas 

quais fui envolvido.  

Em minha última experiência, me joguei para o cenário do alto rendimento 

esportivo de expressão profissional, o qual trouxe novas inquietações.  Vi uma fonte 

de frustrações e desilusões funcionando a todo vapor, deparei de forma incessante 

com condutas antiéticas e morais com a finalidade de obtenção de pequenos ou até 

insignificantes favores financeiros. 

A partir de todo este contexto percebi, com clareza, a falta de uma preparação 

e mesmo de uma inadequada formação de treinadores e integrantes das comissões 

técnicas para o trato do fenômeno corpo do atleta junto ao mundo esportivo, em 

especial, no universo do futebol, passando isto a explicitar nosso problema de 

pesquisa. 

Como o sentido de corpo tem sido compreendido no âmbito esportivo, tendo 

como foco as categorias de base no futebol? 

Decidi então investigar mais a fundo a relação corpo-esporte para 

compreender melhor e buscar uma transformação necessária em tal ambiente. Ao 

me deparar com os escritos de Merleau-Ponty (2011), o qual destaca o corpo como 

uma unidade sensível, dotada de cultura e história, que se movimenta a todo o 

momento em busca de sua transcendência, do ser-mais, que se relaciona consigo 

mesmo, com os outros e com o mundo, ganhei a força que precisava para seguir em 

frente. 

Logo, pensar em outra justificativa a não ser englobar os valores e saberes do 

corpo, do jogo de futebol e de como este pode ser ensinado, torna-se inviável em 

minha visão.  

Destarte, a escolha do tema surgiu no encantamento instantâneo deste 

pesquisador ao perceber como as atividades que envolvem a corporeidade e o 

ensino do futebol interferem de forma vital no desenvolvimento dos jovens atletas e 

os auxiliam a exteriorizar o seu mundo e os desejos mais íntimos. Acredito na 

importância dessas atividades no contexto do alto rendimento, na qual o jogo, as 
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condutas éticas e morais e a ideia de construção de conhecimento de forma 

recíproca podem contribuir para o processo de ensinar e aprender pelo esporte. 

Em minha visão, a corporeidade, a pedagogia do esporte e o entendimento do 

jogo em sua complexidade poderiam proporcionar aos atletas um ambiente em que 

se sintam integrantes do contexto educativo, não apenas como meros reprodutores 

de gestos e conteúdos, mas como participantes ativos de todo o processo 

educacional do esporte. 

Valorizar o indivíduo e, especificamente, a criança e o adolescente que 

praticam e vivem o esporte é valorizar um ser sedento por descobertas, carregado 

de sonhos e ampla imaginação. É entender que além de termos muito o que ensinar, 

também temos um infinito de revelações e conhecimentos a aprender. Em minha 

carreira como profissional da Ciência do Esporte, a concepção de que os atletas 

envolvidos no nosso universo educativo se faziam sujeitos de história, cultura e 

conhecimentos por meio de suas corporeidades, nas quais tais valores se 

materializavam através de seus movimentos e gestos carregados de 

intencionalidades, sempre me chamou a atenção. 

Esse panorama foi mais do que suficiente para despertar a minha visão de 

que a corporeidade, o ambiente de aprendizagem e práxis dos envolvidos 

começaram a serem deixadas de lado, muitas vezes até extintas. As corporeidades 

presentes e o amplo potencial do esporte foram reduzidos a moedas de trocas, a 

produtos com altas cifras de investimento e, consequentemente, a cobranças de 

retornos lucrativos cada vez maiores para satisfazer as incessantes injeções de 

capital.  

Este trabalho parte, então, de uma análise dos temas: corpo/corporeidade; 

esporte futebol; e a práxis pedagógica dos atores envolvidos na formação de atletas. 

É claro que por serem temas de extrema complexidade, as incertezas acumuladas 

foram muito maiores que as certezas. Entretanto, nosso desejo é que tal pesquisa 

sustente novas inquietações.  

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar os sentidos de 

corpo/corporeidade e de pedagogia do esporte que estão presentes nos discursos e 

nas ações pedagógicas dos treinadores e auxiliares técnicos que militam nas 

categorias de base de futebol brasileiro.  

Como objetivos específicos temos: 
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• Levantar e refletir acerca de um referencial teórico a respeito dos temas 

corpo, esporte, pedagogia do esporte e futebol; 

• Registrar e interpretar as ações dos treinadores e preparadores físicos por 

meio de um caderno de campo; 

• Estabelecer relações entre os dados coletados a partir das ações dos 

treinadores e preparadores físicos e o referencial proposto. 

Para dialogarmos com a pesquisa de campo, estruturamos uma gama de 

informações a respeito da compreensão do corpo, do esporte, do futebol e da 

pedagogia do esporte, em consonância com as novas abordagens de maior grau de 

significância da área da Educação Física e Esportes. Inúmeros trabalhos durante os 

séculos XX e XXI foram responsáveis por trazer uma concepção indivisível de corpo, 

como os produzidos por Merleau-Ponty (1991; 2011), Bento (2004), Nóbrega (2005, 

2010), Gallo (2006), Moreira et al (2008a), Santin (2013), Regis de Morais (2013), 

entre outros. Os autores referidos trouxeram uma ideia de corpo unitário, sensível, 

biológico, histórico, cultural, físico e volitivo, que vive inacabado, movimentando-se 

incessantemente rumo a sua transcendência. Ideias que certamente acabaram por 

influenciar a construção teórica deste trabalho.  

Freire (2002) não nos deixa esquecer: o século XX foi a segunda descoberta 

do corpo. Vamos além do autor ao acreditarmos que neste mesmo período histórico, 

o jogo como ferramenta pedagógica também foi revelado à humanidade sob nova 

perspectiva, esta permitindo alterar o conhecimento do esporte bem como as 

tendências nas chamadas Pedagogia do Esporte como as concebemos até hoje.  

Organizando os referenciais teóricos, dividimos este estudo em cinco seções: 

O CORPO/CORPOREIDADE NA CIÊNCIA E NA EDUCAÇÃO FÍSICA, O 

ESPORTE E A SUA PEDAGOGIA, COMPREENDENDO A PESQUISA, 

ANALISANDO O FENÔMENO e CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 Abordamos na primeira seção O CORPO/CORPOREIDADE NA CIÊNCIA E 

NA EDUCAÇÃO FÍSICA questões relativas apenas ao corpo. Dividimos essa seção 

em três subitens. No primeiro subitem desta seção O corpo/corporeidade no 

passar do tempo, buscamos explanar as ideias de filósofos e produtores de 

conhecimentos importantes para a concepção de corpo a qual concebemos hoje. 

Inicialmente, passamos pela Grécia Clássica, apossando-nos dos pensamentos de 

Platão e Aristóteles.  Mais adiante, no início do século XVII, nos deparamos com 

René Descartes, construtor de um modo de fazer ciência que se sustenta por uma 
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concepção mecanicista do universo, a qual se faz hegemônica até hoje em nossa 

sociedade. Ao final vimos, em meados do século XX, Merleau-Ponty e outros 

autores nacionais que se relacionam coma área da Educação Física como, Wagner 

Wey Moreira, Silvino Santin, Regis de Morais, Terezinha Petrucia da Nóbrega, 

trazendo uma visão sobre o corpo oposta à visão cartesiana, buscando resgatá-lo 

novamente como sujeito capaz de produzir conhecimento.  

 No segundo subitem da primeira seção O Corpo e a ciência, abordamos a 

relação entre os princípios ainda vigentes na estruturação da ciência e suas 

influências quanto ao trato dos corpos, além de alguns vícios e resquícios 

depositados na sociedade.    

No terceiro e último subitem da primeira seção O corpo/corporeidade na 

produção de conhecimento em Educação Física: tradição e perspectivas 

discorremos sobre a visão de corpo sustentada pela área da Educação Física em 

sua origem, evidenciando os resquícios de sua associação as ciências médicas e o 

modo de investigação cartesiano no trato dos corpos praticantes de atividades 

físicas e esportivas. Além de explanarmos novas perspectivas sobre a concepção de 

corpo a partir dos pressupostos da corporeidade e da abordagem epistemológica da 

ciência do esporte.  

Adentrando a segunda seção de nosso trabalho, intitulada O ESPORTE E A 

SUA PEDAGOGIA, explanamos concepções contemporâneas sobre o campo 

esportivo, em especial a de Bento (2004), ideia da qual compartilhamos, podendo 

esta iniciar uma transformação sobre a temática do trabalho. Dividimos esta seção 

em quatro subitens. 

Em O esporte, primeiro subitem da segunda seção, evidenciamos suas 

questões históricas, suas características multifuncionais e a escolha pela ideia da 

base epistemológica da Ciência do Esporte.  

O futebol e a natureza do jogo, segundo subitem da segunda seção, vimos 

como a visão sobre a modalidade também foi associada ao paradigma cartesiano, 

além de apresentar novas ideias que poderão alterar a visão reducionista, 

caminhando no sentido de nos apoderarmos do pensamento sistêmico (CAPRA, 

2006) e da teoria da complexidade (MORIN, 1990; 2013). bem como 

estabelecimento de sua relação com a corporeidade.  

Ao longo do terceiro subitem da segunda seção Da pedagogia para o 

esporte discorremos sobre a possibilidade de a pedagogia ser uma importante 
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ferramenta para materializar as ideias da corporeidade nos treinamentos de futebol, 

além de explanarmos algumas das principais tendências em relação a temática. 

No quarto e último subitem da segunda seção Por uma pedagogia do corpo 

no futebol, buscamos estabelecer relações entre a corporeidade, a pedagogia do 

esporte e a natureza do jogo de futebol para que ao final pudéssemos refletir sobre 

uma pedagogia do corpo. Na qual, treinadores e demais envolvidos nos processos 

de formação pudessem desenvolver suas práxis pedagógicas de forma mais 

humanizada, ética, justa e com responsabilidade.  

Na terceira seção, COMPREENDENDO A PESQUISA, procuramos 

explanar os procedimentos da pesquisa de campo. Dividimos esta seção em três 

subitens: Análise qualitativa do fenômeno situado, Local da pesquisa e 

Participantes da pesquisa. Em ANALISANDO O FENÔMENO, quarta seção 

deste estudo, abordamos as análises feitas sobre o fenômeno com base nas 

etapas do estudo do fenômeno situado. Dividimos esta seção em cinco subitens: 

As descrições: o encontro com o fenômeno, Colocando o fenômeno em 

evidência, Análises Ideográficas, Análise Nomotética e Construção dos 

Resultados. A quinta e última seção CONSIDERAÇÕES FINAIS traz as 

conclusões acerca da pesquisa realizada. 
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2 O CORPO/CORPOREIDADE NA CIÊNCIA E NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

2.1 O CORPO/CORPOREIDADE NO PASSAR DO TEMPO 

 

De acordo com o dicionário (Ferreira, 2004) a corporeidade tem sido 

conceituada como a qualidade daquilo que é corpóreo, fazendo parte do corpo e é 

próprio do ser. Segundo Simões (1998), a temática corpo nunca foi um objeto 

específico de apenas uma ciência. Ela se manifesta tanto por um lado mais objetivo, 

com valores factuais das ciências positivistas, quanto por outro mais subjetivo, de 

valores mais simbólicos das ciências humanas. Em outras palavras, o corpo não 

possui uma única definição pronta e terminada, as suas concepções dependem 

estritamente de quais pontos vista ele é abordado, do caminho metodológico 

utilizado e claro, do objetivo acerca de sua investigação.  

 Mas, afinal, sobre qual entendimento de corpo ou corporeidade pretendemos 

embasar esta pesquisa? É do corpo como unidade existencial sensível, complexa, 

que produz cultura e faz história, que interage com o mundo, com os outros e 

consigo mesmo. Como afirmam Gonçalves e Martinatti (2009), não podemos e nem 

devemos ser fragmentados em partes e controlados por uma ordem mecanicista, 

vistos como objetos e seres instrumentalizados, mas sim sermos corpos unitários, 

sensíveis, sociais, físicos e psicológicos em um só tempo. 

 Como discorrer então sobre esse corpo vivo, esse corpo sujeito que tem a 

capacidade de transformar e ser transformado pelas coisas, ao mesmo tempo, 

nessa sociedade moderna e “hiperlucrativa”, onde tudo é visto como moeda de 

troca?  

De acordo com as ideias de Lipovetsky, mencionadas por Gallo (2006, p.10), 

ao discorrermos sobre a cultura de nossa sociedade moderna, podemos notar. 

 

 [...] Nasce toda uma cultura hedonista e psicologista que incita a 
satisfação imediata das necessidades, estimula a urgência dos 
prazeres, enaltece o florescimento pessoal, coloca no pedestal o 
bem estar do conforto e lazer. Consumir sem esperar; viajar; divertir-
se; não renunciar a nada; as políticas do futuro radiante foram 
sucedidas pelo consumo como promessa de futuro eufórico. 
(GALLO, 2006, p. 10). 
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As ideias do filósofo francês Gilles Lipovetsky nos levam então a refletir sobre 

o corpo, buscando entender seu sentido, bem como sua utilidade perante a essa 

sociedade. Como exemplo, vemos uma desenfreada procura por cirurgias na 

medicina estética, treinamentos maçantes embasados em discursos e ações 

pedagógicas fragmentadoras e utilitárias, vistos de forma corriqueira nos esportes de 

alto rendimento, em que tal ideia de um padrão de consumo e lucro vigora, além de 

grande consumo de suplementos ilícitos visando atingir determinados rendimentos 

esperados por instituições de poder (GALLO, 2006).  

Fato é: o corpo não fica alheio a esse processo, a todas essas mudanças que 

foram e vêm surgindo com o desenvolvimento de nossas sociedades. Afinal é por 

ele e com ele que vivenciamos todas essas transformações. A história do corpo e a 

história da civilização são aspectos dependentes, se constroem juntas de forma 

simultânea.  

 Cada sociedade e cada cultura trabalha e marca seus corpos evidenciando 

determinadas características em detrimento de outras e desenvolvendo seus 

próprios padrões. Estes modelos predeterminados são responsáveis por referenciar 

os indivíduos para se constituírem como homens e mulheres. Logo, para que 

possamos compreender melhor as definições de corpo nos dias atuais, torna-se 

pertinente relembrarmos um pouco da história desse corpo e de suas inúmeras 

compreensões. 

De maneira recorrente, o corpo para o ocidente era e ainda 

hegemonicamente é visto como algo material e físico-biológico. Estamos muito 

habituados, podendo dizer até condicionados, a conceber o corpo como sendo o 

oposto da mente. Para nós, elas são entidades distintas e hierarquizadas, em que a 

mente exerce certa superioridade sobre o corpo. 

Com o auxílio da Filosofia, uma vez que esta demonstrou o primeiro interesse 

a respeito da temática e fundamentou conhecimentos para todas as outras, 

buscamos explicitar através de alguns filósofos, concepções distintas sobre o corpo 

que podem ter contribuído de forma acentuada para o pensamento moderno.  

Primeiramente retornamos à Grécia Clássica, iniciando com Aristóteles e 

posteriormente com Platão, os quais foram importantes para a temática corpo, pois 

desde as origens de suas filosofias cederam grande valia a seu respeito, para que 

mais ao final possamos voltar e nos reencontrarmos em nossos dias atuais e em 

nossas possibilidades de pensamento sobre o mesmo. Vale ressaltar que a ordem 
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de menções das concepções dos filósofos não se dará pelo sentido cronológico, 

mas sim por acharmos que o primeiro apresenta argumentos mais próximos a 

concepção de corpo/corporeidade que acreditamos.  

O culto ao corpo obtinha grande importância na cultura grega. De acordo com 

Gallo (2006), nos tempos heroicos, especificamente no período do processo de 

formação da cultura helênica, nos cantos feitos por Homero e Hesíodo, a virilidade 

do guerreiro fazia-se como uma das principais virtudes.  

 
O guerreiro deveria ser forte, belo, ágil e astuto no combate. A 
cultura guerreira dos gregos – seu gosto pela disputa, seu gosto pela 
virilidade, admiração pelos belos corpos – acabaria por ensejar os 
jogos olímpicos. (GALLO, 2006, p. 11).  
 

O mesmo autor ainda alerta, em virtude desse espírito agonístico (agon era 

visto como disputa), que a filosofia nascida e desenvolvida desta época não ficou 

alheia ao problema do corpo. 

Em princípio, os gregos consideravam o corpo de forma bastante 
abrangente. Soma (corpo) seria uma certa quantidade de matéria, e 
psique (alma), o pneuma (sopro) que animaria, que daria vida a essa 
quantidade definida de matéria. De forma geral, soma e psique, 
corpo e alma, não eram tomados como realidades separadas, 
excludentes, mas, ao contrário, como realidades que se 
complementavam. (GALLO, 2006, p. 11). 

 

Para o filósofo Aristóteles (384 – 322 a. C), o pensar, o agir e a movimentação 

dos músculos seriam ações mútuas. Para o corpo alcançar seu sentido pleno, ele 

precisaria estar em comunhão com a alma que o anima, que dá vida. Evidenciava-se 

uma forte conexão e dependência de um para com o outro com a finalidade de 

interagir com o mundo, em que o intelecto e corpo mantinham uma relação de 

igualdade (COSTA, 2015).  

 
A forma, a idéia universal, não constitui um mundo à parte, mas está 
presente nos seres concretos, em estreita união com a matéria. Na 
constituição da natureza humana, a alma está presente como a 
forma, e o corpo, como a matéria. A alma é a forma do corpo, a 
causa final de sua conformação orgânica e o princípio do seu 
movimento, constituindo-se em sua força diretriz e motora. 
(GONÇALVES, 2001, p. 43) 
 

Para Aristóteles, o corpo não era imóvel e vivia em constante movimento, 

portanto produzia causa e efeito.  Esse pensamento permitiu a ancoragem de outra 
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ideia, a de que o corpo não era um mero objeto ou uma simples matéria, pois tinha o 

poder de transformar as coisas, ao mesmo tempo em que seria transformado por 

elas (COSTA, 2015). Como podemos observar, o sentido de corporeidade e de 

corpo sujeito a qual acreditamos é identificado, partindo da premissa que é 

importante manter o corpo em movimento, praticar a atividade corporal consciente e 

não de forma automatizada.  

Platão (428/427- 348/347 a. C.), mestre de Aristóteles, outro filósofo 

extremamente importante do período grego clássico, tinha uma ideia mais peculiar 

acerca do corpo, ideia que acabaria por influenciar a sociedade ocidental até os dias 

atuais. O filósofo grego compreendia o ser humano em dois mundos/dimensões: o 

mundo das ideias como perfeito e detentor das verdades, captada apenas pelo 

intelecto e tomado pela alma, e o mundo sensível ou material – imperfeito, do qual 

faz parte a natureza, consequentemente, a parte física do corpo (PÉREZ, 2004).  

 
[...] O mundo das ideias é perfeito e eterno; nele não há 
transformação, movimento, pois as coisas são como sempre foram e 
sempre serão. O mundo material, por sua vez, por ser composto de 
matéria, é dado à corrupção. Os objetos sensíveis são produzidos 
como cópias das ideias perfeitas, mas nunca alcançam a perfeição. 
A matéria é corroída pela ação do tempo e tudo o que existe no 
mundo sensível está fadado ao desaparecimento. (GALLO, 2006, p. 
14). 

 

Para o filósofo Platão, o corpo era apenas uma realidade imperfeita, e a alma 

uma realidade ideal, com fundamentos, essência e inteligível. Eram duas partes 

praticamente distintas, porém, estabeleciam relações. O corpo em sua concepção 

seria um coadjuvante, um recipiente a serviço da alma. O mundo verdadeiro, 

permanente, perfeito e imutável é o mundo das ideias.  

Por mais que o filósofo enxergasse a mais valia da alma perante o corpo, 

Gallo (2006) menciona que o mesmo não deixava de cultuá-lo e cultivá-lo através da 

prática de exercícios, pois ele acreditava que a atividade física era um caminho para 

a transcendência do homem e o levaria ao patamar do mundo das ideias.  

 
Se o corpo é imperfeito e mortal, enquanto a alma participa da 
perfeição das formas e das ideias, cumpre então que exercitemos a 
alma, de modo a nos aproximarmos cada vez mais dessa perfeição 
que está para além do físico. Mas o filósofo chama a atenção para o 
fato de que isso não pode ser feito pelo desprezo ao corpo, uma vez 
que não podemos abrir mão dele. Trata-se, então, de exercitar o 
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corpo, antes mesmo da alma, de modo que esta possa exercer 
controle racional sobre ele (GALLO, 2006, p. 17). 

 

Fica evidente que para este filósofo, o mundo inteligível é, de certa forma, 

independente do mundo sensível e o manipula, o tem sob controle, demonstrando 

certa concepção racionalista do corpo, podendo até incitar um determinado dualismo 

psicofísico.  

Sabemos que o mundo vive em constante transformação, a cultura, a política, 

a economia e a religião por fazerem parte dele também seguem o mesmo caminho. 

E claro, o corpo não fica isento a esse processo, afinal, é por ele e com ele que 

vivemos todas essas mudanças. 

 Vimos duas concepções particulares de corpo, de Aristóteles e Platão, e 

observaremos neste momento que ao longo da história suas transformações e 

aquisições de novos significados por novas civilizações e culturas deram azo a 

novas ideias. 

 
O dualismo psicofísico que, como vimos, em Platão não significa que 
o desprezo pelo corpo acabou por ser identificado dessa forma por 
outras vertentes de pensamento da época [...]. E com o surgimento 
do cristianismo, difundiu-se a noção do corpo como sede do pecado, 
prisão da alma, realidade a ser superada. (GALLO, 2006, p. 17). 

 

  Na Idade Média, com a permanência do domínio do império romano e o 

surgimento da religião cristã, as ações sobre o corpo dos indivíduos ganharam nova 

dimensão no sentido de dominá-lo e discipliná-lo. As ideias platônicas continuaram 

durante esse período a partir do momento em que a Igreja Católica se apropriou de 

sua filosofia sobre o corpo, porém, imprimindo uma marca própria e diferente, a qual 

reforçava um determinado desprezo pelo corpo, tratando-o como sede do pecado e 

cárcere da alma (BENTO E MOREIRA, 2012).  As funções sociais eram 

determinadas pelas características físicas e para a sociedade cristã qualquer culto 

ao corpo era considerado pecado, pois poderia tornar a alma impura (GONÇALVEZ 

E AZEVEDO, 2007).  

 Neste mesmo período, a valorização do corpo era adquirida por meio do 

espirito, evidenciando a sua característica como morada deste último, enfatizando aí 

uma visão dualista. 

 
O corpo era considerado apenas pela sua formação material, 
denominado carne que deveria manter-se intacta às tentações 
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demoníacas da degradação, perdurando, assim, a noção platônica 
de que o bem deveria ser alcançado com a transcendência do corpo. 
A forma que o homem tinha para poder dominar a carne era através 
das obrigações religiosas e sociais, podendo também encontrar 
espaços de purificação do corpo através de torturas, flagelos, 
autopunição e castração de desejos. A imagem do monge, que vivia 
afastado da cidade, trouxe a ideia da santificação pela castidade e 
pela renúncia (PINTO et al, 2000, p. 90).  

 

 Logo, o corpo era considerado uma realidade imperfeita e corruptível. Brown 

(1993, p.49) reforça: “o corpo era tão diferente da alma, e tão intratável, como as 

mulheres, os escravos e o populacho das cidades, tão obtuso e tão 

desassossegado. Nem os deuses podiam mudar isto”. Houve uma grande 

desvalorização das atividades corporais, e por meio de severas práticas religiosas, o 

corpo passou a ser controlado enfatizando que o homem teria de seguir 

rigorosamente os ensinamentos da Igreja para garantir a salvação da alma 

(GONÇALVES E AZEVEDO, 2007).  

 
Para os pensadores cristãos, o homem deveria desligar-se de tudo 
que o prendesse à sua existência terrena, pois só assim poderia 
realizar a sua verdadeira essência, espiritual e ultraterrena. 
(NÓBREGA, 2005, p. 26) 

 

 Mais adiante, durante o renascimento, nos deparamos com o filósofo René 

Descartes (1596 – 1650 d. C), o qual possuía uma grande formação e saberes nos 

campos da física, da medicina e matemática. Suas ideias foram responsáveis por 

estruturar o famoso racionalismo cientifico, onde o mesmo questionava as 

explicações dos fenômenos produzidos pela Igreja com apresentações científicas e 

metódicas. Permitindo, então, a criação e, posteriormente, o desenvolvimento de 

uma ideia extremista sobre as diferenças entre o corpo e a mente.  

Damásio (1994), nos mostra que para este filósofo, a visão da natureza, 

consequentemente do corpo, advém de uma fundamental partição de duas 

dimensões separadas e independentes: a dimensão da mente (res cogitans) e a 

dimensão da matéria (res extensa). 

 
[...] por corpo entendo tudo o que pode ser limitado por alguma 
figura; que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher 
um espaço de tal sorte que todo outro corpo dele seja excluído; que 
pode ser sentido ou pelo tato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo 
olfato; que pode ser movido de muitas maneiras, não por si mesmo, 
mas por alfo de alheio pelo qual seja tocado e do qual receba a 
impressão. Pois não acreditava de modo algum que se devesse 
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atribuir à natureza corpórea vantagens como ter em si o poder de 
mover-se, de sentir e de pensar [...] (DESCARTES, 1983, p. 93). 
 

 Podemos dizer que os pensamentos vistos até aqui proporcionaram os 

primeiros subsídios para afirmação de que o corpo seria apenas uma matéria e só 

seria possível compreendê-lo através da razão. De Souza Pinto et al (2000, p. 90) 

reforçam: “É a exaltação da razão humana como único e último critério de verdade.” 

 
A prioridade da res cogitans sobre a res extensa, da alma sobre o 
corpo na definição da essência do homem, do Ser, é também a 
prioridade do pensamento, do lado intelectual sobre o lado sensível, 
na elaboração do conhecimento científico. Para Descartes, somente 
ao espírito compete conhecer a verdade das coisas, através da 
intuição puramente intelectual (NÓBREGA, 2005, p. 37). 

 

Ainda, com a mesma autora, podemos ir mais adiante pelo pensamento 

cartesiano ao dizer que o funcionamento do corpo humano está sujeito às leis do 

universo, portanto a sua fisiologia segue os mesmos princípios da mecânica, 

evidenciando uma visão de um corpo-máquina. Nesta perspectiva, a alma 

apresenta-se de forma indivisível e o corpo composto de várias partes. 

 
O corpo funciona como um autômato, as funções seguem a 
disposição dos seus órgãos, sem nenhum aspecto ligado à alma; 
como ocorria na medicina tradicional. Em Descartes, a alma está 
ligada ao pensamento e não ao funcionamento do corpo (NÓBREGA, 
2005, p. 39). 

 

A partir de tal pensamento, Moreira et al (2008), apontam uma forte 

associação para o entendimento de corpo como uma simples máquina. E destacam 

essa visão por meio de uma comparação feita pelo próprio filósofo francês entre 

corpo e relógio. Proporcionando o entendimento de que corpo seria considerado 

uma máquina, isto é, ausente de pensamentos e emoções. Podendo ser consertado 

a partir do momento que apresentasse avarias. “Máquina e relógio não pensam, 

devendo apenas funcionar e ser consertados. Se algo vai mal, as peças são 

trocadas e a máquina volta a funcionar corretamente” (MOREIRA et. al., 2008, p. 

128). 

Descartes exerceu e ainda exerce enorme influência no pensamento ocidental 

quanto às questões relativas ao corpo e ao modo de se fazer ciência. Seu método e 

filosofia para atingir a verdade ganhou força ao longo do tempo e de certa forma se 
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faz hegemônico até os dias de hoje. Como podemos observar, através da razão, 

para o filósofo não devemos. 

 
Jamais aceitar algo novo como verdadeiro sem saber com evidência 
que seja tal; ou seja, evitar com cautela a precipitação e a 
prevenção, e nada mais incluir em meus juízos além do que se 
apresente tão clara e tão distintamente ao meu espírito que eu não 
tenha nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Dividir cada dificuldade 
examinada em tantas partes quantas puder e for necessário para 
melhor resolvê-las. Conduzir pela ordem os meus pensamentos, 
começando pelos objetos mais simples e fáceis de se conhecer, para 
subir aos poucos, como por degraus, até o conhecimento dos mais 
complexos e supondo até haver certa ordem entre os que não 
precedem naturalmente uns aos outros. Fazer em toda parte 
enumerações tão completas e revisões tão gerais, que me assegure 
de nada omitir (DESCARTES, 2008, p. 25). 

 

Em outras palavras, Zambiasi (2012), defende que no ponto de vista 

cartesiano, para que os problemas sejam solucionados, é preciso fragmentar as 

partes em quantas puder e for necessário, para que assim, ao analisá-las 

isoladamente, se possa chegar à compreensão do todo. Obviamente, os tratos e as 

relações com o corpo acabaram por se transformar em explorações e análises 

isoladas, deixando de lado toda sua sensibilidade e sua complexidade. 

Sartre (1997) menciona que o problema da relação corpo-mente é o fato de 

compreendermos o corpo como algo dotado de leis próprias, proporcionando uma 

capacidade de o enxergarmos de fora, enquanto a mente só se é possível de 

entender através de uma ligação ou força mais íntima, própria do ser. Quando 

buscamos a união dessas duas partes, acabamos sendo levados a unir nossa mente 

ao corpo dos outros. Buscando uma forma mais clara nas palavras do autor. 

 
Não nego, nem pretendo ser desprovido de cérebro, coração ou 
estomago. Mas, antes de tudo, importa escolher a ordem de nossos 
conhecimentos: partir das experiências que os médicos puderam 
fazer com meu corpo é partir da concepção de meu corpo no meio do 
mundo e tal como é para outro. Meu corpo, como tal é para mim, não 
me parece no meio mundo. Sem dúvida, pude ver a mim mesmo 
durante uma radioscopia: a imagem de minhas vértebras em uma 
tela. Mas eu estava, precisamente, do lado de fora, no meio do 
mundo; captava um objeto inteiramente constituído, como um isto 
entre outros istos, e somente através de um raciocínio podia retomá-
lo como meu: era, então, muito mais minha propriedade do que meu 
ser (SARTRE 1997, p. 385-386). 
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Em contrapartida a essas visões, muitas teorias têm surgido ao longo tempo, 

especialmente nos séculos XX e XXI, com intuito de superar a visão dualista e a 

racionalidade positivista do mundo, e claro, do corpo. Autores como Merleau-Ponty 

(1991; 2011), Simões e Moreira (2000), Moreira (2013), Moreira et al (2006), 

Nóbrega (2005, 2010), Medina (2013), entre outros, buscaram restaurar o corpo no 

processo de conhecimento e descoberta do mundo, superando o domínio de anos 

atrás o qual privilegiava a razão em detrimento ao corpo.  

Para discorrer sobre o corpo a partir deste período histórico, é fundamental 

termos como dois pilares os pensamentos do filósofo Merleau-Ponty (2011, p. 14), o 

qual segue a corrente filosófica da chamada Fenomenologia, servindo de grande 

influência para outros pensadores a respeito dessa temática. O primeiro: “O mundo 

é não aquilo que eu penso, mas aquilo que vivo; eu estou aberto ao mundo, 

comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável”.  

O segundo. 

 
Deve se compreender de todas as maneiras ao mesmo tempo, tudo 
tem um sentido, nós reencontramos sob todos os aspectos a mesma 
estrutura de ser. Todas essas visões são verdadeiras, sob a 
condição de que não as isolemos, de que caminhemos até o fundo 
da história e encontremos o núcleo único de significado existencial 
que se explicita em cada perspectiva. É verdade, como diz Marx, que 
a história não anda com a cabeça, mas também é verdade que ela 
não pensa com os pés. Ou, antes, nós não devemos ocupar-nos nem 
de sua “cabeça”, nem de seus “pés”, mas de seu corpo. (Idem, p. 15) 

 

 Nesta perspectiva, já não “temos” mais um corpo e uma mente (alma) como 

duas realidades totalmente distintas e independentes, mas sim somos corpo. Um 

corpo que vive e pensa o mundo, os outros e a si mesmo na constante tentativa de 

conceber tais relações e de recuperar a aprendizagem de ver a vida e o mundo que 

o envolve. Esse corpo agora é vida, e não máquina. Busca em sua existencialidade, 

ver coisas e objetos, tendo a percepção que isso exige incorporá-los nas mais 

diversas perspectivas. É uma unidade complexa, é ao mesmo tempo biológico, 

afetivo, social, racional e espiritual. 

 Para Merleau-Ponty (2011), corpo (ser) e mundo são realidades 

indissociáveis, reforçando uma visão, sobretudo de que o conhecimento e por 

consequência a aprendizagem são aspectos corpóreos.   
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Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas 
causalidades que determinam meu corpo ou meu “psiquismo”, eu 
não posso pensar-me como uma parte do mundo, como um simples 
objeto da biologia, da psicologia, e da sociologia, nem fechar sobre 
mim o universo da ciência. Tudo aquilo que eu sei do mundo, mesmo 
por ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de uma 
experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não 
poderiam dizer nada (Merleau-Ponty, 2011, p.3). 

 

 Para o filósofo, o corpo está em um constante processo de construção e, 

opondo-se ao pensamento cartesiano, vive em movimento. Afinal, este percebe e 

sente em sua subjetividade, com sua história e cultura nas quais está inserido. 

Estamos sempre nos movimentando rumo a transcendência dentro de um processo 

inacabado, tendo em consideração que o homem vive e morre inacabado (SÉRGIO, 

2008). Ainda com o mesmo autor encontramos: “[...] pela motricidade, um corpo é 

consciência, a qual nele vive numa presença sem distância, porque o meu corpo 

está sempre à mesma distância de mim”. E continua: “Ser-no-mundo é viver em 

movimento intencional, é ser corpo consciente e comunicante. A existência, através 

da motricidade, é um contínuo acto criativo.” (SÉRGIO, 2008, p. 55).  

Fica claro a impossibilidade de estes dois aspectos serem dissociados. Pois, 

ao fazermos tal separação, certamente perderemos a capacidade de entender o 

corpo em sua plenitude (NÓBREGA, 2010). O movimento carregado de 

intencionalidade, de cultura, de história e desejos é próprio do ser humano. É isso 

que nos difere dos outros animais. A partir das ideias de Merleau-Ponty e dos 

demais autores supracitados, estamos sempre almejando algo, buscando ser 

sempre mais.  

 Nesta perspectiva, reforçamos a ideia do corpo como unidade sensível, que 

se move constantemente, possuindo inúmeras e distintas dimensões, através das 

quais se manifestam e se desenvolvem de forma não isolada, cada dimensão do ser 

influencia e é influenciada pelas outras. Agora, o homem é corpo, um corpo que 

vive, experimenta, conhece o mundo com e através deste, o envolve e é envolvido 

por ele, rompendo com a ideia racionalizada de que toda maneira de conhecer e 

descobrir a verdade sobre as coisas, os outros e o ambiente cabe apenas a razão e 

o intelecto. Barata-Moura (1986, p. 91) completa: “o corpo não é coisa entre as 

coisas, mas lugar de advento delas a significação, mediante a doação de sentido de 

que ele operativamente se desempenha”.   
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Somos corpos unidos ao pensamento, as emoções e a cultura em que 

estamos inseridos. Nessa concepção, o homem enquanto corpo vai muito além de 

um organismo composto por ossos, tecidos, órgãos e células. Ele ultrapassa o papel 

de objeto e de um ser instrumentalizado. Atua ultrapassando os limites físico-

biológicos, vive carregado de desejos, de sonhos e de cultura. Simões e Piccolo 

(2012, p.19) corroboram. 

 
O corpo não é a junção de uma parte com a outra, nem uma 
máquina automática de causa e efeito comandada pelo espírito, ou 
mesmo um psiquismo, unido a um organismo, isolado do resto do 
mundo. O corpo é uma casa, uma morada localizada em um 
quarteirão infinito, construída com partes interligadas por substâncias 
vitais, habitada por sentidos e segredos, envolta por janelas 
perspectivas, circunvizinhada por outras casas, com as quais 
mantém uma relação de dependência e ao mesmo tempo de 

individualidade. (SIMÕES e PICCOLO, 2012, p.19) 
 

Reforçando a ideia que difere Merleau-Ponty e os autores que calcam seus 

pensamentos em sua ideia de corpo/corporeidade dos demais, é o fato de tratarem o 

corpo de forma distinta do modelo matemático e mecânico de Descartes. Nóbrega 

explicita: 

 
[...] nem coisa, nem ideia, o corpo está associado à motricidade, à 
percepção, à sexualidade, à linguagem, ao mito, à experiência vivida, 
à subjetividade, às relações com o outro, à poesia, ao sensível, 
apresentando-se como um fenômeno enigmático e paradoxal, não se 
reduzindo à perspectiva de objeto, fragmento do mundo regido pelas 
leis de movimento da mecânica clássica, submetido a leis e 

estruturas matemáticas exatas e invariáveis. (NÓBREGA, 2010, p. 
54) 

  

A opção por iniciarmos este trabalho fazendo um levantamento das 

concepções de corpo ao longo da história humana deu-se por acreditarmos que na 

atualidade é ainda comum no discurso da ciência e do senso comum a concepção 

cartesiana de corpo-maquina. Afetados pelos dois universos, os profissionais da 

área da Educação Física, especialmente aqueles que se dedicam ao âmbito do alto 

rendimento, não é raro nos depararmos com treinadores e comissões técnicas que 

compreendem o corpo de seu atleta como uma máquina que deve ser trabalhada 

incessantemente para alcançar altos rendimentos, representando um cartesianismo 

em novas bases.  
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A história do corpo na sociedade está intimamente relacionada com a 

tentativa humana de compreender o que é este corpo que nos possibilita ver, 

caminhar, sentir, perceber e, acima de tudo, viver. Um dos modos de conhecer o 

corpo é através da ciência. Esta tem por prerrogativa desvendar os mistérios do 

mundo, analisando-o metodologicamente na busca de certezas. Contudo, veremos 

nas próximas sessões que a incessante pesquisa cientifica sobre o corpo ao 

contrário de desvenda-lo, provavelmente, apenas o reduziu.  

 

2.2 CORPO E CIÊNCIA 

 

A questão do conhecimento coincide com a história da própria humanidade e 

dos corpos que a constituem. As consequências da tradição judaico-cristão, do 

pensamento de Platão, e principalmente de René Descartes para a ciência e história 

do corpo são incapazes de serem calculadas.  

Na modernidade, o racionalismo triunfou abertamente. Descartes, 
Espinosa, Leibniz, Kant e Hegel assim o testemunham. O cogito 
cartesiano é um princípio epistemológico, dado que se trata de uma 
proposição absolutamente indubitável. De facto, para Descartes, o 
conhecimento primeiro entre todos os conhecimentos é o paradigma 
do critério da certeza. Mas é também um princípio ontológico, pela 
distinção real entre a alma e o corpo e pela afirmação do res 
cogitans, como puro pensamento, distinto da ordem dos sentidos e 
da res extensa (SÉRGIO, 2008, p. 54).  
 

Notavelmente, vimos que o cultivo da sabedoria intuitiva ou melhor, do saber 

do corpo, acabou sendo deixado de lado por grande parte do ocidente, embora 

ainda haja cientistas e filósofos que tentam resgatar essa ideia. 

O corpo, sabe-se, percorre a história da ciência e da filosofia. É, por 
isso, um conceito aberto. De Platão a Bergson, passando por 
Descartes, Espinosa, Merleau-Ponty, Freud e Marx, a definição de 
corpo sempre pareceu um problema: para alguns, ele é ao mesmo 
tempo enigma e parte da realidade objetiva, isto é, coisa, substância; 
para outros, signo, representação, imagem. Ele é também estrutura 
libidal que faz dele um modo de desejo, corpo natural que passa a 
outra dimensão ao se tornar corpo libidal para outro, uma “elevação 
em direção a outrem”: o Eu do desejo é evidentemente o corpo, diz a 
psicanálise (NOVAES, 2003, p. 9). 

 

Consoante ao surgimento do pensamento lógico-racional de Descartes, a 

ciência se utilizou da física, cujo objeto é o fato físico, para iniciar seu modelo de 
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experimentação para o conhecimento do mundo e de tudo que há nele. Todas às 

demais metodologias da ciência seguiram por esse caminho, embora às vezes seus 

objetos de estudos não tivessem a mesma origem ou não se viam estritamente 

nessa característica. Contudo, sabemos que o mundo não esgota apenas aos fatos 

físicos. Ele é composto por uma infinidade de fenômenos que vão além da 

perspectiva física. Dois conjuntos de extrema importância para ciência e que fazem 

parte do mundo, ultrapassando a esfera física, são: os humanos e os biológicos. Se 

formos além e nos propusermos a olharmos com maior profundidade tais grupos, 

veremos uma gama de subconjuntos heterogêneos que seriam incapazes de serem 

compreendidos apenas pelo modelo de experimentação física (SANTIN, 2013). 

O que talvez pode ter sido um dos problemas responsáveis pela ciência ter 

desenvolvido um entendimento de corpo calcado na física e na biologia, foi a 

consolidação da divisão entre as ciências humanas e as ciências naturais, pois 

agora o corpo pode ser reduzido apenas em seus aspectos físicos e biológicos, 

deixando de lado toda sua complexidade e infinidade de características que aos 

olhos do “método indubitável” vigente não podem ser quantificáveis, nem 

demonstráveis. 

 Ao pesquisarmos a fundo sobre o conhecimento científico do corpo, 

certamente veremos uma enorme quantidade de estudos vinculados à física, à 

mecânica, a biologia e a fisiologia.  

A ciência, especialmente as chamadas ciências do vivo: anatomia, 
biologia, fisiologia, bioquímica, seguiram a perspectiva mecanicista e 
produziram um conhecimento detalhado do organismo humano. 
Dissecando, examinando microscopicamente, descobriram partes 
cada vez menores e com funções específicas. [...] a psicologia 
buscou enxergar, no comportamento, as relações entre esses 
saberes. Um fato importante no conhecimento do corpo, por parte 
das ciências biológicas, foi a utilização da tecnologia dos Raios X e 
do microscópio eletrônico. Em 1938, a nova tecnologia permitiu que a 
abordagem molecular se tornasse indispensável em áreas de 

pesquisa como a bioquímica e a genética. (NÓBREGA, (2010, p. 
46). 

 

Quando caminhamos para o outro lado, o das ciências humanas, as coisas 

ficam mais complicadas e a situação adquire maior complexidade, pois a concepção 

moderna de ciência, de matriz positivista, indicam que as ciências humanas só 
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andariam para a frente se fossem sustentadas pelas ciências exatas, pois só assim 

o rigor e a objetividade seriam validados. 

Morin (2013, p. 98) apresenta seu veredicto ao defender: “[...] a concepção 

cartesiana dos organismos vivos como se fossem máquinas, constituídas de partes 

separadas, ainda é a base da estrutura conceitual dominante”.  

As filosofias do corpo e a sua posterior segmentação entre matéria e mente, 

notavelmente, causou um efeito incalculável sobre o modo de ser fazer ciência.  

Nas ciências humanas, a divisão cartesiana redundou em 

interminável confusão acerca da relação entre mente e cérebro; e, na 

física, tornou extremamente difícil aos fundadores da teoria quântica 

interpretar suas observações dos fenômenos atômicos (MORIN, 

2013, p. 57). 

 

Fomos ensinados a nos conhecermos como egos isolados que existiam no 

interior de nossos corpos, levados a atribuir ao exercício mental um valor superior ao 

exercício manual (MORIN, 2013).  

É evidente, a ciência construiu e desenvolveu um modelo mecânico do 

universo e de tudo que há nele. Caracterizado por um método indubitável e 

reducionista comandado pela mente, possuidor de um conjunto de regras, 

procedimentos e sem reflexão dos pressupostos. Tomado por um movimento 

repetitivo em que a imprevisibilidade, o acaso, o sensível e o intuitivo são deixados 

de fora de suas aspirações. Não há dúvidas que o corpo sofreu com essas ideias.  

Novaes explicita em suas palavras o que podemos chamar até de um 

esquartejamento do corpo. 

Pelo menos desde a Renascença, o corpo do homem vem sendo 
progressivamente desvelado. Primeiro foi à pele, em seguida outras 
camadas, chegando-se aos músculos e tendões. Por fim, o crânio é 
aberto, pondo a nu o chamado “órgão da alma”, “regulador central 
desta máquina de ossos e músculos”. (NOVAES, 2003, p. 8) 

 

As Ciências Médicas, bem como a grande produção de fármacos, mostram 

claramente a sua concepção de corpo pautada nos aspectos químicos, biológicos e 

físicos. A Educação Física, por se originar da primeira, não fica alheia a esse 

processo. Vemos em sua teoria e na sua prática, o constante uso dos 

conhecimentos bioquímicos, biomecânicos e biológicos ao administrarem treinos 

excessivos e drogas químicas para seus atletas, os quais buscam atingir um 
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determinado rendimento de seus corpos. Visão e decisão que gera espaço para o 

uso de medicamentos ilícitos, que por vezes em longo prazo certamente farão mal 

ao corpo. 

Sérgio relata: 

[...] a ideia de um corpo meramente físico imperava em Harvey 
(1578-1657), com a descoberta da fisiologia circulatória; Thomas 
Sydenham (1624-1689), ao apontar o polimorfismo do sarampo, da 
escarlatina e da tuberculose; a colaboração de Ribeiro Sanches 
(1699-1783), na Enciclopédia, com o capítulo <<Afeccções da 
Alma>> e seus estudos sobre a origem da sífilis; John Hunter (1782-
1794), lustre Real Colégio dos Cirurgiões; Edward Jenner (1749-
1823), ao criar a vacina da varíola; Laenec (1781-1826), o introdutor 
do estetoscópio, na clínica; o progresso de valor indiscutível, ao lado 
da antissepsia e da assepsia, mormente para a cirurgia, é a 
descoberta da anestesia, aplicada, com sucesso, pela primeira vez, 
pelo dentista norte-americano J. Warren, em 1846; Claude Bernard 
(1813-1878),o primeiro professor na Sorbonne de uma cadeira de 
Fisiologia, com a sua Introdução ao Estudo da Medicina 
Experimental; e outros mais – qual massa levedada pelo fermento 
racionalista, desenvolvem ciência médica, trabalhando o corpo-
objeto, desconhecendo o corpo sujeito. (SÉRGIO, 2003, p. 13-14).  

 

 Por um viés um pouco mais diferenciado das ciências da natureza, de certa 

forma até esperançoso, Morin (2013) aponta que a neurobiologia deu início a um 

entendimento mais global e uno do organismo vivo, ao considerar a sua 

complexidade. Estuando sobre o sistema nervoso dos corpos, os cientistas 

detectaram uma característica holística presente neste sistema. Fato que os levaram 

a compreenderem e identificarem um caráter integrativo dos neurônios, causando 

extrema dificuldade para prosseguir em seus avanços através do método 

reducionista. Pois claramente, suas regras e procedimentos acabavam por limitá-los.  

Ainda com o mesmo autor, tal fato pode nos demonstrar um breve momento 

de uma possível busca por mudança no que diz respeito ao entendimento dos 

corpos. Talvez possamos até dizer que os neurocientistas sejam os primeiros a 

pensarem o corpo como algo além do cunho mecânico, pois, devido a situação com 

que se depararam em suas pesquisas, iniciaram o desenvolvimento de modelos 

holísticos para descobrir os mecanismos cerebrais, tendo a dor, a memória e a 

percepção como fenômenos de investigação. Aspectos que dificilmente seriam 

descobertos pela estrutura de conhecimento reducionista (MORIN, 2013). 

Não é ousado dizer que a ciência influencia a sociedade nos seus diversos 

setores. A busca por descobertas e os conhecimentos validados com seus métodos 
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certamente os atingem e deixam resquícios. Ao reduzir o corpo para conhecê-lo, a 

ciência acaba oferecendo subsídios a sociedade para controlá-lo. Ou seja, a visão 

de corpo como matéria a ser explorada e invadida pela razão junto as suas certezas 

e desejos dá aos homens de intelecto mais desenvolvido um poder sobre os menos 

capacitados.  

Evidenciando uma característica utilitária do corpo. “O próprio corpo, porque 

não era Razão, poderia ser controlado, como se de máquina se tratasse. O poder 

queria-o forte, mas dócil, submisso, obediente às suas ordens e interesses” 

(SÉRGIO, 2003, p. 14). 

 Foucault (1991) acrescenta que esta perspectiva de utilidade do corpo e sua 

compreensão como parte secundária do homem, destaca tal atração para o 

exercício do poder. Isto é, o corpo torna-se alvo de investimento político, econômico 

e ideológico. Se existe uma “política do corpo’’ e um “corpo político”, há também, 

especialmente uma “política sobre o corpo”“. 

Os historiadores vêm abordando a história do corpo há muito tempo 
[...] Mas o corpo também está diretamente mergulhado num campo 
político; as relações de poder têm alcance diretamente sobre ele; 
eles o investem, o marcam, o dirigem, o suplicam, sujeitam-no a 
trabalhos, obrigam-nos a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este 
investimento político do corpo está ligado, segundo relações 
complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é numa boa 
proporção, como força de produção que o corpo é investido por 
relações de poder e dominação; mas em compensação sua 
constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso 
num sistema de sujeição (onde a necessidade é também instrumento 
político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o corpo 
só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 
submisso (FOUCAULT, 1991, p. 28). 
 

Observamos, então que por trás do desprezo pelo corpo, a sociedade 

moderna, pautada na filosofia e ciência de Descartes, acintosamente busca um 

investimento sobre o corpo, sobretudo pela estrutura burguesa e regime capitalista 

pela qual é sustentada. Tendo o hiperconsumo e a busca incessante por altos lucros 

como principais peculiaridades. Nóbrega (2010) diz que esses ideais foram mais que 

suficiente para nos depararmos hoje com os problemas da imagem do corpo 

imposta pelo consumo e a virtualização do corpo provocada pela tecnologia. 

Corpos altos, belos, fortes, sadios, são alguns dos inúmeros conceitos 

impostos por essa sociedade do consumo exacerbado.  
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Uma nova cultura do consumo se estabelece a partir da imagem do 
corpo bonito, sexualmente disponível e associado ao hedonismo, ao 
lazer e à exibição, enfatizando a importância da aparência e do 
visual. Essas imagens de corpo são divulgadas pelos meios de 
comunicação de massa e mídia eletrônica, exibindo toda uma rotina 
de exercícios, dietas, cosméticos, terapias, entre outras 
preocupações com a imagem e autoexpressão, uma exposição sem 

limites do corpo (corpo-outdoor). (NÓBREGA, 2010, p. 23) 
 

Featherstone (apud Nóbrega, 2010), entende a emergência da cultura do 

consumo pautado em duas dimensões básicas, a primeira como sendo a 

manutenção, a qual está relacionada com a rotina de adequação dos valores e dos 

modelos difundidos pela própria imagem, e a segunda como a aparência, a qual está 

vinculada às imagens do corpo na sociedade.  

Para a cultura de consumo, o corpo é veículo de prazer, estando 
associado a imagens idealizadas de juventude, saúde, aptidão e 
beleza, que favorecem expansão da indústria da moda, cosméticos, 
academias de ginástica e afins. A manutenção, terminologia que 
indica a popularização da metáfora do corpo-máquina, demanda a 
monitoragem do atual estado da performance corporal, envolvendo a 
medicina preventiva, a educação para a saúde e o fitness. Surge 
também a preocupação com o valor calórico dos alimentos, com os 
diferentes tipos de atividade física, a intensa divulgação de manuais 
de auto-ajuda, de dietas de todos os tipos (NÓBREGA, 2010, p. 23). 

 

A partir de tais exposições vemos que a cultura do consumo não exclui o 

âmbito esportivo, mas o incorpora e se fortalece por ele. Costa (2015) expõe essa 

relação ao mencionar que ao longo do século XX, período da formação de uma 

estrutura de produção industrial da cultura e surgimento de meios de comunicação 

de massa, uma estreita relação entre o esporte e seu modo de administração 

emergiu com a finalidade de afirmar modelos políticos, econômicos e ideológicos.  

Atletas de alto rendimento vinculados as marcas de empresas e indústrias 

multinacionais são um belo exemplo deste cenário. A imagem de corpo belo, forte, 

musculoso e sadio é a ideal a ser comprada pelas pessoas em seus cotidianos. A 

busca desenfreada e a qualquer custo pelo corpo perfeito se mostra cada vez mais 

fortalecida. Atletas mais jovens, ainda em formação em categorias de base futebol, 

corriqueiramente se espelham nesses modelos e acabam por tomar decisões que 

em longo prazo certamente farão mal as suas vidas.  

Costa completa:  
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[...] o corpo se prefigura como uma possibilidade de ser fetichizado 
como mercadoria nas embalagens e nas capas dos periódicos. Uma 
das características da indústria cultural é a montagem. Ou seja, a 
condição de deslocar da relação de temporalidade e de 
espacialidade determinada imagem e inseri-la num outro contexto, 
cujo ritmo pode ser acelerado, distorcido, modificado pelas 
simulações. O corpo atlético, ideal de perfeição e beleza, as imagens 
de esportistas transnacionais, a personificação dos acontecimentos 
esportivos, dentre outras estratégias assimiladas pelo marketing, 
também se configuram como repertório para construir uma idéia de 
que o esporte pode ser calculado e que seu atores pertencem à 
esfera do inumano, portanto, idealizáveis. A indústria publicitária 
permite a redenção dos consumidores que se identificam e se 

projetam nos modelos vencedores. (COSTA, 2006, p.196) 
 

Nesse tsunami cultural provocado pelo consumo, o esporte, assim como o 

corpo que o faz acontecer, passa novamente a ser uma ferramenta a serviço dos 

mais dotados de inteligência e governadores desse grande sistema chamado 

sociedade. 

Transcender o modelo cartesiano torna-se, então, uma missão urgente em 

nossa sociedade, especialmente quanto às questões relativas ao corpo. Existem 

diversos caminhos que podem participar deste processo de ruptura. O caminho 

escolhido para contribuir nessa revolução foi o da área da Educação Física e 

Esportes, pois, por possuir grande responsabilidade com o cuidado dos corpos e por 

fazer parte de nossa formação acadêmica, certamente poderá proporcionar largos 

passos às transformações necessárias como veremos nas próximas sessões. 

 

2.3 O CORPO/CORPOREIDADE NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA: TRADIÇÃO E PERSPECTIVAS 

 

Como vimos nas sessões anteriores, a concepção de corpo concebido pela 

ciência como ser que não pensa, não se movimenta por si próprio, não possui 

saberes válidos e rigorosos ainda rege os procedimentos e pensamentos da 

sociedade ocidental.  

As ciências modernas também não se preocuparam diretamente com 
o corpo: preferiram transferir para o homem os resultados obtidos em 
estudos desenvolvidos nos animais. A medicina, e em especial, a 
produção de medicamentos, mostram claramente que o corpo 
humano é visualizado dentro dos princípios da química. O corpo 
humano não passa de uma máquina com reações químicas. 

(SANTIN, 2013, p.57) 
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Por muitas vezes, as ciências da saúde e as práticas médicas reivindicaram o 

direito de serem as únicas detentoras dos estudos e cuidados com o corpo. Em 

especial os corpos dotados de doença ou imperfeitos. Entretanto, para elas, o corpo 

é um simples mecanismo que sofre avarias e pode ser reparado como uma simples 

máquina com peças em mau funcionamento. É importante lembrar que muitos 

destes reparos quase sempre estão vinculados em interesses políticos, econômicos 

e ideológicos.  

A medicina estética é um exemplo. Se não estamos satisfeitos com alguma 

parte de nossa “engrenagem” maior chamada corpo, devido aos padrões estéticos 

de nossa sociedade, buscamos laboratórios especializados nesse tipo de reparo e 

simplesmente substituímos por uma nova, mais bela e melhor, resultando na 

aceitação pela qual buscamos. 

Pela Educação Física se originar das Ciências Médicas, bem como se 

apropriar dos conhecimentos da fisiologia, biomecânica e bioquímica, partes dos 

direitos com os cuidados do corpo foram adquiridos pela mesma. Todavia, sua 

origem como podemos observar em uma das primeiras obras impressas na língua 

portuguesa sobre a temática, Melo Franco, mencionado por Gebara (2013), destaca 

que a sua função estava estritamente atrelada a pediatria médica, em especial as 

questões relativas a maternidade e tratamentos pós-parto dos recém-nascidos. 

 E que a partir das primeiras obras até meados do século XIX, a área ampliou 

seus conceitos ao englobar funções com finalidades higienistas na sociedade. Neste 

momento, a Educação Física acompanha esse fluxo e passa a ser estruturada e 

conceituada por Pedro de Mello, o qual a concebia como uma vertente das famosas 

Ciências Médicas.  

Entretanto, o que de certa forma difere a Educação Física de suas origens, é 

a sua forma de classificação dos corpos.  Os critérios de saúde e doença não tomam 

tanta importância como vistos na medicina, e sim a capacidade e a aptidão para a 

prática de determinados exercícios. A preocupação centra-se em desenvolver 

corpos úteis e aptos para um expressar determinado rendimento, desconsiderando a 

sensibilidade e o conhecimento presentes. 

Esse cenário, bem como muitos outros é derivado da potencialização da 

racionalidade pela ciência. Da compreensão do corpo como parte secundária do ser 

humano, isto é, que deve ser praticamente sacrificada em função de interesses 
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políticos, econômicos e ideológicos. Fato que acarreta consequências incalculáveis, 

pois ao atribuirmos uma mais valia ao racional, significa que este corpo estará, por 

consequência submisso a ela. Homens cujo tem uma capacidade racional mais 

desenvolvida e cultivada são classificados superiores ao demais que irão lhe dever 

obediência e submissão (SANTIN, 2013). 

O autor ainda completa: 

A submissão e a obediência só acontecem mediante regras 
disciplinares, cujas bases são definidas pelos princípios da realidade, 
isto é, daqueles que pelo estudo e pelo conhecimento conseguiram o 
domínio sobre o raciocínio logico. Não se discute se a razão é mais 
justa ou mais humana do que o coração, supõe-se a priori, que sim. 
Então os instintos, as emoções, os sentimentos precisam ser 
enquadrados pelos procedimentos disciplinares (SANTIN, 2013, p. 
64). 

 

O corpo é uma força instrumental nas mãos do homem. Essa força é 

perigosa, mas também pode ser muito útil. Ela é perigosa, pois pode causar uma 

ameaça, certa resistência. Útil, pois se torna uma ferramenta em muitos casos 

produtivos. A disciplina, subsidiada por um discurso e uma prática pedagógica, é um 

excelente meio para controlar esse perigo e docilizar as energias sobressalentes do 

corpo. Nesta perspectiva, a sua função é fabricar corpos submissos, fortes, ágeis e 

aptos para realizar exercícios que auxiliam na manutenção de uma ordem 

racionalizada. A Educação Física junto das outras ciências responsáveis por seus 

cuidados sabe disso e das consequências que elas causam. Todavia, muitas vezes 

ainda seguem por esse caminho (SANTIN, 2013). 

O alto rendimento pode ser um exemplo deste panorama. Especificamente no 

que concerne aos clubes de futebol profissional. Treinamentos exigentes onde a 

disciplina é parte essencial para a sua realização, são situações já consideradas 

comuns em nossa sociedade. Não estamos querendo aqui desvalorizar a sua 

importância, mas sim despertar a cautela na sua utilização de forma exacerbada.  

Como resultado desse processo, calcada no pensamento cartesiano e 

atrelada as Ciências Médicas, a Educação Física e seus conhecimentos adquiridos 

a partir de disciplinas como a Anatomia, Bioquímica, Biologia, Biomecânica e 

Fisiologia, tem gerado nos últimos três séculos infinitos estudos dentro de suas 

áreas de conhecimento (esportes, danças, lutas, jogos e brincadeiras e ginástica). 

Contudo, o corpo como objeto de estudo ainda é taxado como matéria a ser 
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investigada, além de exercer grande influência no ato educativo dos profissionais da 

área. 

De facto, a educação física desponta do dualismo antropológico 
cartesiano e visa a criação do “homem-máquina” (como aliás hoje 
acontece, veja-se o que se passa com as revistas especializadas, 
nesta área do conhecimento e em medicina desportiva, que usam e 

abusam de uma linguagem estritamente biológica) (SÉRGIO, 2003, 
p. 12).  

  

Felizmente, por ser uma área de conhecimento aplicada, no início do século 

passado em nosso país, diversos contextos e funções foram atribuídos a ela. Como 

atuações nos campos da inclusão social, oferecimento de atividades de lazer, 

programas para reabilitação e cuidados com a motricidade inerente as modalidades 

esportivas. 

Fato é não existe história sem o corpo, não existe ciência sem o corpo, bem 

como também não existe Educação Física sem o corpo. Contudo, a concepção de 

corpo concebido como máquina e objeto que pode ser instrumentalizado foi a que 

moldou e ainda molda essas e outras manifestações culturais. Vimos a Educação 

Física partilhar desta visão por influências de seus criadores e suas origens 

vinculadas as ciências médicas, mas também notamos a sua disposição em se 

superar e promover mudanças necessárias as novas demandas sociais. Justificando 

nossa escolha para utilizá-la como ferramenta para transformação, em especial, 

através do esporte.  

Com novas perspectivas nos campos da Educação Física, o corpo deve ser 

compreendido não como corpo-objeto, ideal para a segmentação do saber, mas sim 

como corpo-sujeito da sua própria existência.  

Duas concepções que surgiram no século passado, e acreditamos possuírem 

conteúdos coerentes e objetivos que podem auxiliar no cumprimento das mudanças 

relativas ao trato com o corpo, são as abordagens epistemológicas da Ciência do 

Esporte e a Corporeidade. 

 [...] optamos pela Ciência do Esporte, considerando que este é 
perene na história da sociedade ocidental e pode ser entendido como 
uma ação intencional humana na direção do conhecimento e prática 
de exercícios físicos sistematizados em que há regularidade e 
controle, respeitada a história do fenômeno esporte. (BENTO e 

MOREIRA, 2012, p. 114) 
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Vale ressaltar que a escolha pela proposta de Bento e Moreira (2012) deu-se 

pela simpatia com a compreensão da mesma pelo corpo que pratica e vive o esporte 

não o esgotando as suas partes ou ao conhecimento racional ou biológico. Pelo 

contrário, ela busca enxergar o corpo na ideia de que o somos, e não o temos. 

Nesta perspectiva consideramos o corpo como sujeito, irredutível, complexo, dotado 

do físico, do afetivo, do racional e do biológico em um só tempo e espaço.  

Muitos autores convergem com esta linha de pensamento, apontando novos 

caminhos à área ao articularem concepções de corpo unitário, complexo, sensível e 

que se movimenta para garantir a sua possibilidade de existente, como o exemplo 

da outra concepção escolhida, a Corporeidade. Fato é ao entendermos a área da 

Educação Física pelo prisma das concepções de corpo adotadas acima, 

especialmente pela Corporeidade, certamente implicará em uma total transformação 

de nossas ações no que diz respeito aos cuidados com os corpos. 

Todavia, ao adentrarmos no cenário do alto rendimento, especificamente, no 

contexto das categorias de base de futebol, sentimos uma ampla distância desta 

concepção. O que despertou nosso interesse para investigação da compreensão de 

corporeidade presente nas ações deste universo.   

Nessa nova abordagem epistemológica para a ciência, a não redução do 

corpo em partes é enfatizada. O conhecimento dessa corporeidade procura “superar 

a tradição de explicar o homem como um ser mutilado, reduzido e unidimensional” 

(MOREIRA; GUEDES, 1998, p. 146). Esse corpo humano agora age no mundo, não 

é mais imóvel, suas ações são únicas e carregadas de sentido, este corpo agora é 

sujeito e objeto, corpo e espírito, cultura e natureza, em uma constante 

movimentação própria de sua existência, fazendo cultura e construindo história. 

Santin completa os pensamentos acerca do fenômeno corporeidade ao dizer:  

A corporeidade deveria dar-nos a ideia de que reunisse a ação de 
cultuar e a de cultivar. Assim, pode-se dizer que a corporeidade é 
culto e cultivo corpo. Não pode ser só cultivo porque pode dar a 
impressão do plantio de árvores, flores ou cereais, uma ação muito 
manual, mecânica, que acontece de forma externa. Não pode ser só 
culto porque pode significar que a corporeidade seja algo pronto, 
acabado e completo, que precisa ser venerado e comtemplado. A 
corporeidade precisa ter a dignidade da ação sagrada e festiva e, ao 
mesmo tempo, a cotidianidade do esforço e do trabalho criativo. 

(SANTIN, 2013, p.67) 
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Essa concepção a acerca da corporeidade rompe então uma enorme barreira 

com os conceitos cartesianos advogados pelo corpo. Passamos agora nos 

preocupar e considerar o humano dentro do corpo. O enxergamos como ser digno 

de um movimento intencional e criativo, esse corpo agora também tem a capacidade 

de conhecer o mundo, os objetos e os outros. Já não pode ser tratado como matéria 

a mercê dos comandos mente.  

Por outra parte, Regis de Morais (2013) explicita seu entendimento sobre o 

fenômeno corporeidade destacando suas características complexas e insidiosas. 

Alerta, uma coisa é discorrermos sobre um corpo que é esquadrinhado em 

atividades laboratoriais, ou tem toda sua estrutura anatômica ou mesmo seus 

mecanismos fisiológicos mapeados. Outra coisa é nos redirecionar para o 

conhecimento de um corpo como uma unidade existencial complexa e 

extremamente sensível. 

Para o autor. 

O estudioso da corporeidade tem que se interessar, em primeiro 
lugar, pelo corpo-objeto que interessa a anatomistas, fisiologistas e 
médicos. É esse corpo, objeto do conhecimento (corpo-problema), 
que se revela a nossos sentidos e nossa inteligência, a autêntica 
base da tematização da corporeidade em sua globalidade; todavia, “a 
posição absoluta de um só objeto é a morte da consciência”, no 
sentido da paralisação de tudo o que o envolve, a ele se liga, explica-
o e ultrapassa-o. Eis por que a nossa reflexão tem que se aprofundar 
na direção do corpo-sujeito (vivido, existencializado de forma 
individual e subjetiva); isto é: o corpo que sou é minha realidade 
radical porque coincide comigo mesmo; existencializo-o como uma 
aventura que sou e que é não repetível; mas um corpo que observo 
em mim (ou tenho como corpo-objeto), este é uma realidade 
radicada em aparências, dados e situações, tanto quanto os corpos 
alheios que observo ou estudo (REGIS DE MORAIS, 2013, p. 85-86). 
 

O corpo humano enquanto corporeidade vivencia constantemente o diálogo 

consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Nesta perspectiva, a valorização do 

intelecto, aspecto mais importante em nossa sociedade, bem como em nossas 

práticas profissionais, surge a partir da corporeidade, expressando-se na percepção 

como movimento. Os discursos e os exercícios administrados pelos atores 

envolvidos com a Educação Física e o ensino dos esportes, principalmente, no 

âmbito do alto rendimento, devem passar a considerar toda a sensibilidade, 

conhecimento, história e cultura que esses corpos ao se movimentarem possuem.  
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A corporeidade implica na inserção de um corpo humano em um 
mundo significativo, na relação dialética do corpo consigo mesmo, 
com outros corpos expressivos e com os objetos do seu mundo (ou 
as "coisas" que se elevam no horizonte de sua percepção). O corpo 
se toma a permanência que permite a presença das "coisas 
mesmas" manifestar-se para mim em sua perspectividade: toma-se o 
espaço expressivo por excelência, de>marca o início e o fim de toda 
ação criadora, o início e o fim de nossa condição humana. Mas ele, 
enquanto corporeidade, enquanto corpo vivenciado, não é o início 
nem o fim: ele é sempre o meio, no qual e através do qual o 
processo da vida se perpetua. (OLIVIER, 1995, p.52) 

Ao atrelarmos as ideias de corporeidade e ciência do esporte ao papel do 

profissional da Educação Física, cujo, segundo o estatuto do Conselho Federal de 

Educação Física profere que, o profissional de Educação Física tem como 

competência prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e da 

saúde, além de contribuir para a capacitação de níveis adequados de desempenho, 

certamente a mudança quanto as questões relativas ao corpo em seus discursos e 

práticas pedagógicas atingirão o sentido que esperamos. 

Portanto, em um contexto como o alto rendimento esportivo, no qual o corpo é 

tratado como mercadoria, produto e objeto ausente de sentimentos, emoções, 

conhecimentos, entre outros aspectos, a corporeidade vivida e a ciência do esporte 

tornam-se presenças vitais e urgentes. Com elas, podemos expressar os valores e 

saberes humanos que tanto se perderam ao longo da história da humanidade. O 

esporte (futebol) como manifestação cultural e possuidor de uma enorme quantidade 

de estudiosos e praticantes pode ser uma ótima ferramenta para auxiliar no alcance 

deste objetivo. 
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3 O ESPORTE E A SUA PEDAGOGIA 

 

3.1 O ESPORTE 

 

Originária do antigo francês “disport” a palavra “sport” teve seu primeiro 

registro na Grã-Bretanha do século XV, mas é somente na transição dos séculos 

XVII e XIX que ela assume o sentido atual. Precisamente, é neste período que se 

configura o campo esportivo conforme hoje o conhecemos (BOURDIEU, 1983).  

 No caminho das relações internacionais, materiais e simbólicas, que marcam 

aquele período e as décadas posteriores, tendo a Inglaterra como protagonista 

pioneira, a prática se difundiu pelo mundo, sempre atrelada a seu sentido original, 

mas também se associando as características locais. Sem dúvidas, esse é um dos 

segredos de sua popularidade, juntamente com o fato de se estruturar adaptando-se 

ao conjunto de comportamentos considerados adequados para a consolidação do 

novo modelo de sociedade em construção, do capitalismo, do ideário e imaginário 

da modernidade (MELO, 2010). 

O esporte é uma criação do homem. E claro, esse processo de invenção só é 

possível através de e com seu corpo. Como vimos anteriormente, o corpo passou 

por inúmeras transformações em seu significado até se estabelecer na sociedade 

moderna. O esporte, por ser uma manifestação cultural, também acabou se 

transformando e acompanhando os hábitos e costumes dessa sociedade moderna, 

podendo ser nomeado hoje como esporte moderno.  

Inicialmente, desenvolvido por um pedagogo inglês chamado Thomas Arnold, 

a sua utilização por meio de diversos jogos populares ingleses era direcionada para 

fins pedagógicos nas escolas e universidades inglesas. Nesse período a Inglaterra 

se deparava com dada rebeldia pelos filhos de seus aristocratas, o que propiciou ao 

seu inventor e a este fenômeno conter este cenário através de suas características 

disciplinadoras, evidenciando um extremo poder sobre os corpos que o praticavam.  

Esses jogos populares foram gradualmente codificados e organizados, promovendo 

o movimento esportivo inglês do século XIX (SCAGLIA, 2011). 

 Segundo Betti (1991), as escolas e universidades públicas inglesas 

acabaram por facilitar a expansão do esporte pelas demais classes sociais, 

destacando a grande capacidade socializante dos jogos com a possibilidade de 

promover valores como lealdade, cooperação, solidariedade, entre muitos outros.  
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Baseado nesse modelo de esporte como fim pedagógico presente nas 

escolas e universidades inglesas atrelado a princípios da Grécia Antiga, o barão 

Pierre de Coubertin se inspirou para iniciar o renascimento dos Jogos Olímpicos 

(BETTI, 1991). Assim, neste cenário que o ideário olímpico foi construído é que o 

esporte moderno se consolidou por suas reconhecidas características pedagógicas.  

Contudo, com a ocorrência do movimento olímpico internacional e sua 

influência no ressurgimento dos Jogos Olímpicos no século XX, que por 

consequência, fortaleceu o fenômeno esportivo, em especial no âmbito do alto 

rendimento, brechas foram abertas para este ser usado como utilidade política e 

para o doping. Ameaçando o fair play e colocando em xeque os princípios universais 

da ideologia olímpica (KORSAKAS; DE ROSE JUNIOR, 2009). 

Diante desse quadro conflitante,  

[...] a exacerbação dos resultados, enaltecendo o chauvinismo 
esportivo nas vitórias a qualquer custo, o interesse cada vez mais 
forte dos governos pelas disputas internacionais e consequentes 
propagandas, o grande salto na evolução da tecnologia esportiva, o 
aumento diário das horas de treinamento esportivo, o 
profissionalismo disfarçado, a multiplicação dos casos de doping e de 
esquemas de suborno passaram a substituir o quadro ético-esportivo 
anterior por outro, tendente a uma consolidação deste conjunto de 

erros, vícios e distorções. (TUBINO, 1992, p. 53) 
 

Se no início do século XIX este era visto e utilizado como ferramenta 

pedagógica para ensinar a acalmar os corpos, com o desenvolvimento do século XX 

este acabou englobando propriedades para intervenções políticas, econômicas e 

ideológicas. O que culminou na identificação de diversos problemas e críticas 

importantes, provocando uma revisão conceitual, pautada em discussões que 

buscavam superar essa compreensão mais atrelada ao rendimento, a fim de ampliar 

seu conhecimento também como fenômeno social e cultural.  

O que nos propõem refletir sobre o sentido de corpo responsável por nortear 

esse fenômeno. É evidente a busca de corpos submissos, de corpos vistos como 

ferramentas para intervenção política e econômica. E é ainda mais evidente que ao 

longo dos anos e com a estruturação da sociedade moderna, o esporte foi usado 

como instrumento de manobra. Seus fins pedagógicos foram deturpados, 

pedagogias disciplinadoras foram ganhando força e espaço em todos os âmbitos da 

área. 
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De acordo com Tubino (1996), desde meados do século XX, inúmeros 

estudiosos, filósofos, além de órgãos internacionais, buscaram aprofundar os seus 

conhecimentos, como por exemplo, o Movimento Esporte para Todos e a Carta 

Internacional de Educação Física e Esportes, produzida pela Unesco, passando a 

reconhecer o esporte como um direito da humanidade, e renovando seu conceito 

com a incorporação das dimensões do lazer e da educação. Destacando as suas 

diferenças em relação ao alto rendimento.  

Podemos ver tais diferenças a partir das ideias de Tubino (2010), ao 

classificar o fenômeno esportivo em três dimensões sociais: a) o esporte-educação, 

presente nas aulas da Educação Física Escolar, visando a formação do indivíduo 

enquanto cidadão, ou em outros âmbitos, denominados de educação não-formal; b) 

o esporte-participação ou esporte no âmbito do lazer, tendo como palco principal os 

espaços de lazer públicos e privados, com a finalidade de bem-estar e qualidade de 

vida; c) esporte-performance, vivenciado a partir das modalidades esportivas 

institucionalizadas, na maioria das vezes, possuindo como objetivo o alto 

rendimento. 

Todavia neste último aspecto não concordamos com o autor, uma vez que o 

esporte se manifesta tanto nos âmbitos da performance ou do lazer junto a um papel 

de ensino dos profissionais envolvidos. Sejam treinadores, auxiliares técnicos ou 

instrutores de atividades lúdicas de lazer, todos têm como papel último o ato 

educativo (BENTO, GARCIA, GRAÇA, 1999). 

Claro, como e para que seria esse papel educativo é o cerne de toda questão 

que sustenta este trabalho. Como vimos, o fenômeno esportivo é uma produção 

cultural e a todo o momento de sua história sofre transformações, engloba novos 

sentidos e funções. Logo, esse fenômeno torna-se possuidor de múltiplas definições, 

perpassando estas tanto no universo dos que o estudam quanto para os que dele se 

apropriam como atletas ou praticantes (PINTO, 1996). 

 Além todos seus significados destacados anteriormente, autores como Mello 

et al (2011) e Bento (2004) mencionam ainda mais possibilidades para a sua 

tematização e apontam seu caráter polissêmico. Destacamos a que mais nos chama 

atenção, tendo o em vista "[...] como um conjunto de tecnologias corporais, sendo o 

uso destas norteado por razões e padrões culturais e por intencionalidades, metas e 

valorizações sociais." (BENTO, 2006, p. 155). 



44 

 

 Nossa justificativa se dá por identificarmos uma estreita relação com o 

entendimento de corporeidade pelo qual pregamos. Pois, podemos notar claramente 

a consideração para um corpo possuidor de desejos, envolvido por uma cultura e 

que produz movimentos sustentados por uma técnica própria do ser, buscando a 

auto superação em prol de um “ser’’ mais e não “ter” mais. Seus fins pedagógicos 

tratam o corpo de maneira diferente daquela adquirida ao longo da história, como 

vimos em Platão e Descartes, e ainda hegemônica em nossa sociedade moderna.  

 Nesta perspectiva, o corpo propicia ao esporte ser um espaço de descoberta 

e revelação, nele descobrimos inesgotáveis possibilidades de cada vez mais nos 

desenvolvermos enquanto seres humanos. Também descobrimos os outros e as 

diferenças que nos marcam e dá vida a individualidade de cada um. Transforma-se 

em um lugar de e para todos. Nele observamos o reconhecimento e o respeito pelas 

diferenças. Encaramos suas dicotomias, como a vivência e aceitação da vitória e da 

derrota, do sucesso e do insucesso, da superioridade e da inferioridade, do mérito e 

da falta que este nos faz. Passamos pelas entrelinhas da ética e moral aprendendo 

seu significado e alcance (BENTO, 2006). 

Fundamenta-se em uma ação de caráter renovador e enriquecedor, propicia o 

experimento de ações sem as consequências que teriam em um ato sério; 

proporciona o acúmulo de novos conhecimentos que dificilmente atingiríamos de 

outro modo e aborda problemas que geralmente se instalam no plano do 

esquecimento. Nele reproduzimos tensões e contradições da vida, tornando-as 

suportáveis e resolúveis, por exemplo, a tensão entre ordem e desordem que 

encontramos em muitos jogos infantis (BENTO, 2004). Ele altera e inverte papéis e 

situações: "[...] quem até agora perdeu pode ser em breve o vencedor; quem ganha 

hoje pode estar seguro de que isso não acontecerá sempre" (BENTO, 2004, p.77) 

 O esporte como um fenômeno polissêmico, quer enquanto prática, quer 

enquanto estrutura organizacional - como um projeto axiológico ou como um ato de 

civismo e urbanidade, apresenta princípios e valores de sinal positivo 

importantíssimos para o corpo que somos (BENTO, 2004). Apresenta 

responsabilidades como difundir sistemas práticos e simbólicos que uma sociedade 

valoriza para que haja a sua assimilação nos corpos de seus membros. 

 Dentre alguns valores presentes no esporte, podemos destacar alguns que 

Bento (2004) apresenta: 

▪ Empenho e paixão na busca pela realização dos objetivos traçados; 
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▪ Disciplina e autodisciplina para suplantar as deficiências e persistir na busca pelo 

empenho efetivo; 

▪ Compreensão de si próprio e do coletivo em que está inserido, no sentido 

desempenhar um comportamento altruísta quando necessário; 

▪ Respeito ao ser humano e a convivência; 

▪ Desenvolvimento do Ser humano no que diz respeito ao ser mais e melhor; 

▪ Desenvolver a tenacidade; 

▪ Busca pela aquisição e gerenciamento de responsabilidades, por meio da 

incorporação do gosto e risco na tomada de decisões individuais e coletivas; 

▪ Desenvolvimento da liderança como ferramenta de caráter de orientação; 

▪ Cultivo da procura pela transcendência; 

▪ Aprender a lidar com as diferentes dimensões e dicotomias da vida. 

 Os valores apresentados anteriormente por Bento (2004) não pretendem 

esgotar todas as possibilidades de sua manifestação nos esportes, mas representar 

alguns dos mais importantes. De fato, as circunstâncias que o esporte apresenta são 

carregadas de diversos valores, podendo servir ao ato pedagógico tanto 

positivamente quanto negativamente. Só precisamos escolher para qual lado 

iremos!!! 

Por este trabalho estar envolvido no universo do alto rendimento, em especial 

nas categorias de base de futebol, consideramos importante abordar o fenômeno 

competitivo dentro do esporte, pois este corriqueiramente é trabalhado de forma 

negativa e prejudicial aos corpos, ao notarmos treinadores e auxiliares técnicos 

estimularem seus atletas a competirem com seus companheiros e adversários em 

uma busca pela vitória a qualquer custo. Levando os mesmos acumularem 

frustrações, desilusões e por vezes até lesões tanto afetivas quanto físicas em seus 

corpos. 

Não queremos aqui extinguir ou menosprezar esse fenômeno, pois como 

destacam Reverditto et al. (2013), um dos fatores preponderantes para o esporte-

rendimento é a competição, a qual também compreende papel fundamental para a 

educação e desenvolvimento humano. 

 Bento (2006b) defende que a competição é base e pressuposto para a 

cooperação, valor fundamental para exercer a cidadania. O fenômeno esporte não 

se trata de uma mera exercitação muscular, nem apenas da busca pela competência 

ou adestramento motor. "Trata-se, sobretudo de uma configuração interior do 
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homem. De plasmar a pluralidade da sua condição. De deitar tinta e cores na sua 

vida, de lhe sublimar o rosto macambúzio, pondo-lhe pitadas de alegria" (BENTO, 

2004, p. 104).  

 Assim, nas categorias de base futebol, tratar a competição por esta 

concepção torna-se uma tarefa urgente. Entender o futebol por tais princípios 

atrelados à visão de corporeidade como fenômeno vivido deve ser um meio a mais 

em prol da superação da cultura de nossa sociedade moderna, a qual considera o 

corpo pelo viés utilitário, secundário e ausente de existência. Entretanto, nos 

deparamos com mais um obstáculo. O de também enxergar o futebol como uma 

manifestação cultural pautada no cartesianismo, como veremos a seguir. 

 

3.2 O FUTEBOL E A NATUREZA DO JOGO 

 

Por meio de nossa análise evolutiva, percebemos que o mundo ocidental tem 

sido orientado e edificado sob os contributos do racionalismo clássico (paradigma 

cartesiano), herdado de Platão e desenvolvido por Descartes. Tal estrutura de 

pensamento norteia grande parte dos fenômenos que nos rodeiam, levando as 

pessoas a uma forma de interagir e de pensar sob um deliberado olhar, não estando 

o futebol isento dessa tendência (PAZ, 2010). Vimos anteriormente que a ciência se 

desenvolveu e consolidou com base nos seguintes princípios de 

pensamento/raciocínio. 

Jamais aceitar algo novo como verdadeiro sem saber com evidência 
que seja tal; ou seja, evitar com cautela a precipitação e a 
prevenção, e nada mais incluir em meus juízos além do que se 
apresente tão clara e tão distintamente ao meu espírito que eu não 
tenha nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Dividir cada dificuldade 
examinada em tantas partes quantas puder e for necessário para 
melhor resolvê-las. Conduzir pela ordem os meus pensamentos, 
começando pelos objetos mais simples e fáceis de se conhecer, para 
subir aos poucos, como por degraus, até o conhecimento dos mais 
complexos e supondo até haver certa ordem entre os que não 
precedem naturalmente uns aos outros. Fazer em toda parte 
enumerações tão completas e revisões tão gerais, que me assegure 

de nada omitir. (DESCARTES, 2008, p. 25)  
 

 Em outras palavras, no ponto de vista cartesiano, para que os problemas 

sejam solucionados, é preciso fragmentar as partes em quantas puder e for 

necessário para posteriormente, analisá-las isoladamente, a fim de se chegar à 
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compreensão do todo. Nesta perspectiva, "o todo" é menor que a soma das "partes", 

justificando a ênfase nestas. 

No entanto, tal estrutura de pensamento investigativo foi contestada por 

diversos autores, como Capra (2006), Merleau-Ponty (2011), Morin (2013) mais 

vinculados às questões relativas ao corpo, os quais defendem uma visão global, 

unitária e de caráter sistêmico em detrimento da cartesiana. 

 Uma das principais características desse pensamento divergente seria a de 

um movimento responsável por levar as partes em direção à totalidade. Na obra A 

Teia da Vida, produzida por Fritjof Capra, o autor se refere ao fato de que o 

pensamento sistêmico veio propor justamente o contrário da visão cartesiana. Ele 

vem para contextualizar o sujeito e o objeto de estudo a qual está sendo investigado, 

o que é totalmente diferente do pensamento analítico vigente (CAPRA, 2006).  

Para análise cartesiana, devemos isolar o objeto de estudo e extinguir o 

sujeito a qual se propõe estudá-lo para que possamos entendê-lo; o pensamento 

sistêmico, por outro lado, busca colocar o fenômeno em um contexto de um todo 

mais amplo, considerando o sujeito que o está se dispondo a explorá-lo. Conforme 

Gomes (2006), diante de tais contestações, verificamos a aceitação e a credibilidade 

crescente da Teoria dos Sistemas e do Pensamento Ecológico, onde desenvolvem 

uma estrutura de pensamento transcendente à lógica redutora do cartesianismo. 

Ainda, segundo a autora, pode parecer que tal ponto em questão seja algo 

fútil à nossa área de estudo, entretanto a colocação dos pressupostos convencionais 

condiciona o modo como pensamos, interpretamos e interagimos na realidade, e, 

consequentemente, no Futebol. Logo, defendemos uma compreensão pela qual o 

fenômeno deve ser visto através de um pensamento sistêmico, que considere a sua 

complexidade, para que a partir disto, possamos orientar a prática de exercícios de 

forma congruente (GOMES, 2006). 

O grau de complexidade deste objetivo requer uma compreensão de esporte, 

de corpo e ciência com grande capacidade de adaptação aos diferentes contextos, a 

qual vá ao encontro da natureza do fenômeno e do homem que o pratica.  Assim, 

defendemos um discurso e prática responsáveis por transcender os pressupostos 

convencionais, bem como nortear o processo organizacional do futebol pautado em 

uma abordagem sistêmica onde o corpo de seus atletas é concebido como uma 

unidade sensível existencial. 
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Quanto à natureza do jogo, para seu claro entendimento, é preciso 

compreender as características que o acompanham. Entendemos como jogo “um 

sistema complexo num ambiente (contexto) também complexo" (LEITÃO, 2004, 

p.27). Onde o acaso e as regras são seus elementos (EINGEN; WINKLER, 1989). 

Nessa perspectiva, acredita-se que jogo só é jogo por que é imprevisível e nisso 

está sua essência (GARGANTA, 1997; FREIRE, 2002). 

Em face destas questões, Dunning (1994, apud CUNHA E SILVA, 1999) 

aponta o jogo como um acontecimento de natureza caótica e singularmente sensível 

às condições iniciais, contudo, por ter também algo construído, localiza-se em uma 

fronteira entre o caos e a ordem. Destarte, "a atividade de jogo é fértil em ações ou 

sequências imprevistas e aleatórias" (LEITÃO, 2004, p. 169). Sua frequência, ordem 

cronológica e complexidade não podem ser previstas antecipadamente.  É notório 

que a natureza complexa das ações de jogo implica o caráter imprevisível e 

emergente plausível do novo (FARIA; TAVARES, 1993).  

Segundo Cunha e Silva (1999), o jogo poderá ser entendido como um sistema 

dinâmico não linear, no qual o comportamento varia não linearmente com o tempo, 

sendo o resultado deste, dependente da forma como se joga e como se irá jogar. De 

maneira mais global, Morin aponta. 

Felizmente ou infelizmente, todo universo é um cocktail de ordem, de 
desordem e de organização. Estamos num universo donde não se 
pode afastar o imprevisto, o incerto, a desordem. Devemos viver e 

tratar essa desordem. (MORIN, 1990, p.29) 
 

Devido à natureza caótica e não linear do jogo, em que os eventos são de 

difícil previsão e estão em um processo constante de invenção-reinvenção, qualquer 

acontecimento que venha a ocorrer carrega e transfere consequências e implicações 

nos eventos seguintes. Os quais são provenientes de um acontecimento que já 

ocorreu, isto é, uma ação no "aqui e agora", será responsável por uma sequência, 

uma lógica e um resultado do processo, ou seja, notoriamente, o jogo assume uma 

grande dependência do que acontece em cada instante (PIVETTI, 2012). 

Para Cunha e Silva (1999), os sistemas complexos não lineares, como o jogo, 

devem ser classificados em duas categorias: a primeira contendo um sistema 

caótico, composto por extrema sensibilidade às condições iniciais; e a segunda com 

um sistema fractal no qual, embora também haja tal sensibilidade, há uma 

regularidade. Essa regularidade ocorre através da existência de um conjunto de 
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fundamentos comportamentais que se verificam invariantes, seja a nível coletivo, 

setorial, intersetorial ou mesmo individual (TAVARES, 2003). 

As decisões tomadas num contexto praticamente imprevisível, à priori, num 

confronto simultâneo entre o previsível e o imprevisível, dão condições para 

constituição da equipe como um sistema complexo adaptativo, dinâmico e caótico. 

Onde as jogadas se inserem na imprevisibilidade global do jogo, possuindo os 

princípios de jogo como coordenadas orientadoras de sua auto-organização 

(CASTELO, 1994; GARGANTA, 1997; GARGANTA E GRÉHAIGNE, 1999; 

GARGANTA E CUNHA SILVA, 2000; OLIVEIRA, 2002; TEODORESCU, 2003). 

Sintetizando, ao discutirmos a natureza do jogo, vemos que este expressa tais 

propriedades. 

 

Quadro 1: Destaca a natureza do jogo. 

 

 

 

Aleatoriedade 

"Evidencia-se porque a ocorrência 
das situações não apresenta uma 
lógica sequencial, manifesta-se 
arbitrariamente, ou seja, apresenta-se 
de forma não linear" (OLIVEIRA, 
2004, p.17). 

 

 

Imprevisibilidade 

 

 

Revela-se porque os problemas 
advindos do jogo podem ser 
solucionados por distintas formas, 
dependem dos conhecimentos 
específicos que se tem, da leitura que 
o atleta faz sobre o contexto em que 
está inserido, “da sua auto-
consciência relativa às suas 
capacidades para resolução desse 
problema, isto é, das suas 
affordances e dos modelos de 
referência coletivo e individual que 
construiu” (Ibidem, p. 127), e também 
a execução da ação que o jogador 
optou por realizar no “aqui e no 
agora”. 

 
 
 
 
 
 

Sensibilidade às 
Condições iniciais 

Relaciona-se justamente com isso, ou 
seja, com os acontecimentos que 
emergem durante o jogo e com as 
ações realizadas pelos jogadores. 
Qualquer decisão tomada trará 
implicações às ações subsequentes, 
podendo modificar e alterar 
completamente a sequência, a lógica 
e o resultado do processo. Assim, o 
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“aqui e agora” condicionará sempre o 
desenvolvimento do jogo. 

 

 

 

Caráter Fractal 

Este jogo revela certas regularidades, 
ou seja, possui particularidades 
funcionais e estruturais invariantes 
que permitem reconhecer o jogo de 
futebol como futebol, e não como 
basquete, voleibol, handebol, etc. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Portanto, fica evidente a necessidade de entendermos o fenômeno jogo na 

perspectiva sistêmica e complexa, em que seu ambiente (contexto) decidirá o que é 

jogo ou não. Evidenciando, assim, a predominância da subjetividade em detrimento 

da objetividade, além de caracterizar seu estado. 

Ou seja, partindo do pressuposto de que entendemos o futebol a partir da 

ontologia do jogo, o principal elemento que fomenta esta colocação é a sua natureza 

como atividade, esta se particulariza em detrimento do seu caráter livre, delimitada, 

regulamentada, incerta, improdutiva e fictícia (LEONARDO; SCAGLIA; 

REVERDITTO, 2009).  

São inúmeras às suas caraterísticas e possibilidades, como podemos 

observar:  

• É uma atividade livre, que proporciona autonomia e liberdade para o jogador 

tomar a decisão de quando deseja jogar e joga, assim como quando não deseja 

mais fazê-lo e toma a decisão de parar, não aceitando a coesão exterior ao próprio 

jogo (SCAGLIA, 2011). O jogador é transportado para o mundo do jogo com intuito 

de entregar-se a sua incumbência enquanto joga, na busca de realizar enquanto 

êxito. 

• É delimitado por um tempo e espaço inerente. Diferente da realidade em si 

(CALLOIS, 1990). Os atos são balizados e só possuem sentidos por convenções 

especiais (HUIZINGA, 1999). Contudo a realidade é apenas sobrepujada, ou seja, 

não é eliminada. O jogador joga com propriedades de sua vida corrente dentro de 

um ambiente (estrutura) fechado nele mesmo, onde este proporciona a consciência 

para o jogador ter conhecimento do que é jogo e por isso joga (SCAGLIA, 2011).  

• A indeterminação em relação ao resultado deve manter-se até o apito final 

(GADAMER, 2007). É justamente a presença da incerteza, fonte da autonomia e 
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liberdade da tomada de decisão do jogador, que torna o jogo atrativo e igualmente, a 

liberdade incita no atleta para invenção (CALLOIS, 1990).  

• Na busca pelo realizar-se pelo imaterial, a improdutividade, apesar de não 

gerar nada além de seus próprios êxitos, é colocada em movimento pelo espírito 

lúdico - liberdade de expressão (HUIZINGA, 1999). 

• O jogo é fictício, está inserido em um ambiente com sua própria realidade, 

ou seja, é diferente da vida corrente. Entretanto, o fictício engloba propriedades 

desta, as quais proporcionam a consciência para o jogador saber que está apenas 

jogando. (BROUGÈRE, 1998; KISHIMOTO, 1998). 

• O jogo só tem sentido por constituir-se carregado com regras. As quais 

podem ser arbitrárias, precisas, nem sempre explícitas, contudo são imprescindíveis 

e devem ser aceitas em sua natureza. Caso isso não aconteça, o jogo é modificado, 

para que então volte a possuir seu sentido. Destarte, para englobar-se a ele, o 

jogador deverá estar submisso às regras vigentes (EIGEN; WINKLER, 1989; 

CALLOIS, 1990).  

É justamente a sua natureza como atividade, nesse caso nos jogos esportivos 

coletivos, que garantirá e sustentará o desejo do jogador de se entregar ao jogo.  

Contudo, Scaglia (2011) alerta que nem tudo é jogo, e salienta que suas 

características se evidenciam como estruturas para ação, isto é, o ambiente 

(contexto) será o grande responsável pela determinação do que é ou não jogo. E é 

exatamente o desejo de jogar que irá proporcionar e garantir que tal ambiente seja 

também de trabalho. 

Ainda, conforme o autor, à medida que o jogador está em estado de jogo 

(entregou-se a ele), irá mobilizar recursos (competências e habilidades) acessíveis 

para jogar cada vez melhor alcançar o êxito e a valorização da excelência. Por 

exemplo, a seriedade do atleta no ato de esportivo é exigida a todo tempo pela 

natureza da atividade que pratica, caso isso não aconteça, deixa de ser jogo 

(SCAGLIA, 2011).  

Ao falarmos da seriedade, podemos mencionar Callois (1990) o qual salienta 

em sua obra 'Os jogos e os homens', que esta caracteriza a maneira de jogar e está 

hierarquizada em dois polos antagônicos, porém complementares. A paidia que se 

caracteriza pela forma de excitação para e pelo jogo, isto é, na sua manifestação 

mais simples, onde a diversão, o improviso, a inquietação imediata, excessiva 

liberdade, assinalada por impulso para obstáculos gratuitos e demanda de agitação 
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se fazem predominantes e, o ludus, o qual é caracterizado por regras e tem como 

papel principal o controle e disciplina da primeira, prevalecendo a subordinação às 

regras e convenções - intenção civilizadora, marcada por valores intelectuais e 

morais (REVERDITO, 2011). 

De acordo com Scaglia et al (2013), a paidia decresce enquanto o ludus se 

expande em uma dimensão de verticalidade. Contudo, isso não quer dizer que um 

elimina a outro, pelo contrário, é justamente a manutenção do polo da paidia que 

proporciona liberdade pioneira (fuga da realidade, repouso, devaneio) de expressão, 

fonte e a existência do jogo em sua configuração mais complexa, estruturada e 

organizada. 

 Assim, a separação do que é jogo ou do que é trabalho é inexistente, pois é 

nesta dinâmica dos polos de Calllois que ocorre a congruência entre aquele 

(natureza da atividade) e este (busca pelo êxito do jogo), na qual garantirá um 

ambiente de aprendizagem significativo (busca da excelência) (SCAGLIA, 2011). 

O ponto a qual pretendemos chegar com todas estas informações complexas 

e únicas do jogo, é o de estabelecer e identificar a estrita relação deste com as 

concepções relativas ao corpo nas quais passamos e defendemos (Ciência do 

Esporte e Corporeidade).  

O futebol é uma produção cultural, o homem foi quem o criou. Ele foi criado e 

desenvolvido à luz do cartesianismo, mas como o corpo, também se fez de novas 

concepções. O corpo por ser uma unidade sensível, complexa, imprevisível, dotada 

por história e cultura é o responsável por materializar todas estas características. É 

por ele e com ele que vivenciamos a ordem, a desordem, o caos, a auto superação, 

dentre todas estas singularidades. 

 Entender o esporte, especificamente o futebol a partir de tais ideias, nos 

proporciona a capacidade de desenvolver nossos discursos e práticas pedagógicas 

exigidos por nosso universo, cumprindo com as exigências requisitadas para ser um 

profissional da área da Educação Física. Uma forma de operacionalizar tais 

pensamentos é através da pedagogia do esporte, ferramenta de extrema 

importância e inerente a todo esse processo. 

 

3.3 DA PEDAGOGIA PARA O ESPORTE 
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De acordo com Scaglia (2011), para que possamos compreender as relações 

e interações entre aprender e ensinar esportes como o futebol é fundamental 

refletirmos um pouco sobre o conceito de pedagogia. O mesmo autor defende que 

esta não se refere única e exclusivamente ao modo como se ensina (SCAGLIA, 

2011). Fazendo uso das palavras de Libâneo (1994, 2002) a área do conhecimento 

e o alvo de investigação da pedagogia ultrapassam as premissas metodológicas e 

procedimentais, entretanto não as esconjuram. Dessa forma, a pedagogia segundo 

as ideias de Libâneo. 

 
[...] é um campo de conhecimento sobre a problemática educativa na 
sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz 
orientadora da ação educativa, implicando objetivos sociopolíticos a 
partir dos quais se estabelecem formas organizativas e 

metodológicas da ação educativa. (LIBÂNEO, 1994, p.24) 
 

De acordo com Schimied-Kowarzik (1983), a pedagogia é a ciência da e para 

a educação, à vista disso, torna-se a teoria e a prática da educação. A pedagogia 

possui um caráter explicativo, praxiológico e normativo de maneira simultânea, já 

que investiga teoricamente o fenômeno educativo, prescreve orientações para a 

prática, a partir da própria ação, e propõe princípios e normas relacionados aos fins 

e meios acerca da educação (LIBÂNEO, 2001). 

 Ainda com o mesmo autor, pedagogia é, então, o setor do conhecimento 

responsável pela investigação sistematizada da educação - do ato de educar, das 

práxis educativas como componentes integrantes da vida humana, como fato na 

vida social, imanente ao bloco dos processos sociais (Ibidem, 2001). Posto isto, 

aspira-se entender que a pedagogia é uma teoria que se estrutura com base em 

uma ação, elaborada em detrimento de requisitos práticos, devotados na realização 

da ação e suas consequências (LIBÂNEO, 1994, 2002). 

Diante dessas discussões, observamos que a pedagogia tem como 

características e finalidades, tratar dos objetivos, formas metodológicas e 

organizativas de transferência de saberes e modos de ação em detrimento da 

construção humana. Logo, entendemos que a mesma deve ser vista como uma 

ferramenta que busca à construção de conhecimentos, através de ambientes de 

aprendizagens, assim, quando o conteúdo é esporte, deve-se primeiro “pedagogizá-

lo” (LIBÂNEO, 2001; SCAGLIA, 2011). 
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De acordo com Scaglia (2011), o processo de "pedagogizar" o fenômeno 

esporte, deve ser compreendido com uma intervenção confeccionada dentro de um 

processo de possibilidades para a construção desse conhecimento (objetivos 

previamente estabelecidos e definidos), inserindo e fazendo interagir com 

conhecimento inerente ao atleta, alargando-se assim, sua bagagem cultural e 

inteligência global (corpo inteiro), balizada intencionalmente pelo treinador 

(pedagogo). 

Dessa forma, partindo das ideias de Bento (2004), a pedagogia do Esporte 

deve ser compreendida como uma práxis educativa centrada no esporte, em que 

suas ações intencionais revestem-se de requisitos pedagógicos, tendo como papel a 

busca da resolução entre teoria e prática, norteando-nos para uma pragmática 

concepção do conhecimento. 

Segundo Bento (2006) a pedagogia do esporte é um ramo da Educação 

Física e da Ciência do Esporte, e ela, como todos os campos dessas áreas do 

conhecimento, tem como propósito tratar o significado do esporte para seus 

praticantes, além de saber organizar tal prática para que se realizem os valores 

humanos pretendidos e, consequentemente, deter de uma co-responsabilidade pela 

orientação, organização e condução humanista das práticas esportivas.  

Os especialistas de cada campo de manifestação da área não podem centrar-

se em si mesmos, mas visar um equilíbrio entre a responsabilidade humana e 

científica (BENTO, GARCIA, GRAÇA, 1999). 

Reverdito e Scaglia (2009) apontam que a crise do paradigma newtoniano-

cartesiano destacado por autores como Capra (2006) trouxe à luz uma nova forma 

de conceber pedagogia do esporte, bem como as ciências e os campos de atuação 

profissional em todas as áreas. 

 Enquanto um ramo recente da Educação Física e da Ciência do Esporte, a 

pedagogia do esporte acumulou um enorme conhecimento do ramo científico 

tradicional como grande parte das demais áreas, e resta agora reformular estes 

conhecimentos, partindo do que se já tem (GALATTI et al., 2014). 

 No estudo de Scaglia e Souza (2014), os autores destacam uma divergência 

entre o modelo que impera a partir da abordagem tradicional e as pedagogias 

inovadoras ou novas tendências em pedagogia do esporte. No que diz respeito à 

pedagogia tradicional, esta tem como núcleo central de preparação a componente 
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técnica do treinamento desportivo. Procura reproduzir modelos (padrão perfeito) e 

repetir movimentos para automação.  

Também busca mecanizar o gesto, produzindo um pobre acervo de 

possibilidades de respostas, descartando a solução e partindo para a ênfase na 

eficiência, necessitando pré-requisitos. Isso tem como resultado, uma pouca 

geração de tomadas de decisão, de forma em longo prazo levar uma castração da 

autonomia. De modo geral para estes autores ela causa uma incalculável 

dependência (SOUZA; SCAGLIA, 2014). 

Garganta (1998) menciona que modelo de ensino dos esportes coletivos 

pautado na ciência tradicional denominado analítico tem como concepção do sujeito 

alguém que ainda não sabe executar os exercícios, alguém que terá que aprender 

por níveis, do simples ao mais elaborado, de forma linear. O mesmo autor defende 

que nos jogos esportivos coletivos as técnicas não se restringem a movimentos 

específicos e que ela por muito tempo foi considerada o fator mais importante para 

seu ensino. Porém ela está condicionada a um para que fazer, o que, 

automaticamente, coloca a tática como dimensão primordial do ensino dos jogos 

esportivos coletivos, uma vez que neles “[...] o problema fundamental que se coloca 

ao indivíduo que joga é primeiramente tático.” (GARGANTA, 1998, p. 23). 

É importante ressalvarmos que não estamos aqui negando a aprendizagem a 

partir da pedagogia tradicional e seus valores. Como bem nos lembra Galatti et al. 

(2014), a pedagogia tradicional foi uma proposta anterior às contemporâneas que 

detemos hoje e ponto de partida para a mudança. Tampouco expressamos certo 

desprezo por profissionais que trabalham com o ensino do esporte no país e ainda 

adotam essa abordagem. A dificuldade da informação e conhecimento para algumas 

regiões de um país vasto e precário em alguns setores como o nosso são 

imperfeições sociais resistentes à mudança.  

O panorama em questão nos transporta para a reflexão de uma ideia, onde os 

movimentos esportivos não podem mais ser compreendidos como meros gestos 

motores, mas sim como ações compostas por desejos, sentidos e significados, 

podendo apenas ser estudada em um contexto caracterizado no mais amplo e 

profundo das ações humanas (MATOS, 2006).  

No âmbito das Ciências do Esporte, autores como Bayer (1994) e 

Theodorescu (2003) tiveram grande influência ao restaurarem uma relação dinâmica 

e estrutural dos jogos esportivos coletivos. Por mais que estes autores não tenham 



56 

 

sido os pioneiros quanto a questão dos modelos de ensino dos mesmos, ambos são 

significativos para a pedagogia do esporte no que diz respeito à compreensão 

relacional de todos os esportes coletivos.  

Bayer (1994), por exemplo, aponta a importância do transfer na aprendizagem 

dos jogos esportivos coletivos, ao passo que este se caracteriza como a 

transferência de habilidades de um esporte para o outro. Segundo o autor existem 

princípios que os regem denominados Princípios Operacionais tais quais 

manutenção e posse da bola no campo de ataque, impedir a progressão e proteção 

do alvo, determinando as circunstâncias similares nos esportes como handebol, 

basquetebol e futebol. 

Autores como Leonardo, Scaglia e Reverdito (2009), Scaglia (2011), Casarin 

et al. (2011) corroboram com o ensino dos jogos esportivos coletivos pautados em 

uma metodologia que privilegia o ensino da lógica do jogo ao considerarem a 

experiência da técnica esportiva não separada da dimensão tática, mas sim parte 

integrante de uma mesma atitude intencional. 

Um grupo de pesquisadores, os quais poderiam classificar como 

representantes da escola alemã, composto por Kröger e Roth (2002), Greco e 

Benda (1998) e Greco (1998), partem das abordagens das ciências biológicas e 

pedagógicas das teorias do controle e aprendizagem motora, da psicologia geral e 

cognitiva e aprendizagem formal e incidental. Kröger e Roth (2002) tem sua 

abordagem caracterizada pelo resgate aos jogos de rua, ação pedagógica, cultura 

do jogar, e escola da bola universal para todos os esportes. Já Greco e Benda 

(1998) e Greco (1998) abordam a iniciação esportiva universal, a aprendizagem 

incidental e focam nas capacidades coordenativas (REVERDITO; SCAGLIA, 2009). 

Paes (2001) e Balbino (2001), fundamentados no pensamento sistêmico, no 

construtivismo e na teoria das inteligências múltiplas, entendem que a pedagogia do 

esporte deve se caracterizar pela busca de formação crítica e consciente, que 

respeita a diversidade, a inclusão, a cooperação, autonomia, o movimento humano, 

estimulando as inteligências múltiplas, os aspectos psicológicos, baseando-se em 

aspectos filosóficos e aprendizagens sociais (REVERDITO; SCAGLIA, 2009).  

Santana (2005) defende uma concepção de pedagogia do esporte, a qual 

tenha como primeiro passo reconhecer a complexidade da iniciação esportiva. O 

autor critica os reducionismos da área ao falar sobre a crença de se educar 
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particularidades e não se educar atitudes e valores ou, ao contrário, ao ser dedicado 

mais tempo à formação que a capacitação. 

 A educação complexa requisita uma educação para um todo, não apenas 

para suas partes. Nesta perspectiva, o autor ainda coloca inúmeras unidades que 

interagem entre si na iniciação esportiva e que instituem a esse seu caráter 

imprevisível, tais como competição, ciência, pedagogia da rua, pais, mídia, diretores 

escolares, técnicos (as), professores (as), criança, pedagogia do clube, pedagogia 

da escola, etc.  

Garganta (1995) e Graça (1995), ambos os pesquisadores portugueses, 

compõem uma ideia sobre a pedagogia do esporte a qual poderíamos denominar 

escola portuguesa de pedagogia do esporte. Tais autores tem como embasamento 

para essa concepção a metodologia dos jogos desportivos coletivos, caracterizada 

por uma abordagem fenômeno-estrutural, de prática transferível, bem como uma 

abordagem sistêmica e complexa. Suas abordagens se dão por meio do jogo, da 

formação, da cooperação, do desenvolvimento da inteligência, bem como da cultura 

esportiva, a natureza aberta das habilidades e um amplo conhecimento a respeito da 

pedagogia (REVERDITO; SCAGLIA, 2009).  

Notamos grandes preocupações desta área em se ensinar o jogo 

considerando-o de maneira complexa, relacionando seus aspectos técnicos, sociais, 

culturais e humanos, o que pode nos levar a uma reflexão sobre como a pedagogia 

do esporte trata o corpo de seus atletas. Pelo menos, enquanto teoria.  

 

3.4 PARA UMA PEDAGOGIA DO CORPO NO FUTEBOL 

 

De posse dessa ampla base teórica, a prática a qual irá materializar tais 

ideias necessita manter uma estreita relação com primeira. Deve haver a presença 

de uma práxis harmoniosa e dotada de sentido. Afinal, de nada adiantaria 

pesquisarmos se não pudermos dar vida em que acreditamos. Pereira aponta essa 

necessidade ao explanar e esclarecer o conceito de práxis. 

[...] não podemos esquecer que esta relação implica uma 
fundamental dependência da teoria com referência à prática. Uma 
dependência de fundamentação, já que a elaboração da teoria não 
pode dar-se fora do horizonte da prática. Só a prática é fundamento 
da teoria ou seu pressuposto. Em que sentido? No sentido de que o 
homem não teoriza no vazio, fora da relação de transformação tanto 
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da natureza do mundo (cultural/social) como, consequentemente, de 
si mesmo. E a teoria que não se enraíza neste pressuposto não é 
teoria porque permanece no horizonte da abstração, da conjetura, 
por que não ascendeu ao nível de ação. Por conseguinte, não 
permitiu ao homem avançar em direção à práxis. Práxis entendida 
como o coroamento da relação teoria/prática e como questão 
eminentemente humana. O animal absolutamente não pode ser o ser 

da práxis. (PEREIRA, 1982, p. 70) 
 

E continua, 

[...] é no fazer que (o homem) se faz constantemente, e nesta relação 
entre fazer e fazer-se ele cresce e se “define” como homem. O que 
implica dizer: como ser da ação (da práxis), da cultura e do discurso 
(da teoria, da “meditação”), num dinamismo sem precedentes, numa 
definição aberta, “problemática”, e não acabada. Aí acontece uma 
mútua dependência: se por um lado ela só faz (como ação 
consciente) à medida que se faz (ação prática), por outro lado ela só 
faz (como ação consciente) à medida que se faz. É perigoso 
entendermos só o primeiro lado desta relação. Determinado 
concretamente pela ação prática, o homem, é agente e paciente do 
processo. Não há como os resultados de sua ação não recaírem 
sobre si mesmo (Ibidem, p.73). 
 

Pelo alto rendimento, em especial as categorias de base de futebol sustentar 

as nossas inquietações, refletimos sobre como poderíamos construir uma práxis 

pedagógica pautada em uma concepção de corpo unitário, sensível, físico e 

biológico em um só tempo. Bento não nos deixa esquecer as inúmeras 

possibilidades para o uso do fenômeno esportivo ao explanar. 

É sabido que as actividades desportivas, lúdicas e corporais sempre 
foram ao longo da história humana e continuam a ser portadoras de 
um carácter multifuncional. Podem ser objecto de instrumentalização 
para um largo espectro de funções e finalidades muito distintas e até, 
não raras vezes, contraditórias. A tal ponto que a ementa de 
motivações para a prática desportiva é inesgotável. E isto porque se 
umas são de ordem objectiva, mensurável e contável, outras são do 
domínio subjectivo e não vão além da sua natureza de impressões e 

sensações. (BENTO, 2004, p.76) 
 

Um dos caminhos que acreditamos possuir características positivas para 

iniciar esse processo é o desenvolvimento de ambientes que explorem movimentos 

responsáveis por enriquecer um acervo de soluções do jogo, humanizando seus 

gestos, proporcionando um acúmulo de possibilidades motoras, cognitivas, afetivas, 

sociais, morais, éticas, dentre outras respostas. Além de oferecer uma maior 
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autonomia aos atletas que praticam, respeitando seus desejos, culturas e histórias 

inerentes as suas existências. 

Por considerarmos os treinadores e auxiliares técnicos (aqui o enxergamos 

como treinadores adjuntos) como principais envolvidos para a construção desse 

caminho, pois, são estes os responsáveis por passarem a maior parte do tempo com 

seus atletas ao ministrarem os treinamentos. Bem como na maioria das vezes terem 

a função de elaborar o plano pedagógico da modalidade, onde suas culturas, ideais, 

valores e formações são grandes influenciadores, torna-se fundamental uma 

concepção, podendo até dizer uma crença acerca do esporte como. 

Os teóricos do desporto – tanto da sua expressão moderna como 
das formas percursoras – sempre o colocaram ao serviço da arte de 
viver. Visando emprestar à vida um sentido marcado pela 
consonância entre o exterior e o interior, entre a aparência e a 
essência, entre o aprimoramento corporal e o cultivo e a elevação da 
alma. A esta luz o tão propalado ideal da harmonia do corpo e da 
alma configura-se na habilidade corporal, na beleza espiritual, na 
agilidade do pensamento, na elegância das ideias, na sinceridade 
das palavras, na cortesia dos gestos, na correcção das atitudes, na 
fineza do riso, no refinamento das emoções e na lhaneza dos 
sentimentos. A isso chama-se enformar a vida de ética e de estética; 
ensinar os homens a rir e a jogar, coisas que aos deuses não foi 
dado aprender ou vivenciar. Por outras palavras, a obrigação de 
sagrar o homem de humanidade impõe-se em todos os tempos e por 
todos os meios (BENTO, 2004, p. 77). 

 

 É por meio desta visão que ao nosso entendimento, os treinadores, auxiliares 

técnicos e todos os demais envolvidos com o processo de formação dos atletas em 

suas categorias de base deveriam se embasar. Seus discursos e práticas se 

pautariam em uma ideia a qual proporcionariam aos seus atletas um palco de 

sonhos e imaginação. Pois, é isto que ao escolherem e adentrarem nesse universo 

estão a todo o momento buscando em seu dia-a-dia. O esporte se faz destas 

características, ele promove o encanto de uma vida plena, o mistério acerca de um 

futuro almejado, podendo até dizer um milagre para vida de quem dele usufrui.  

 Nesta perspectiva, o futebol e seus envolvidos se deveriam se preocupar com 

a expressão do corpo em um processo de descoberta, de confronto com a sua 

natureza travada por inúmeros motivos e maneiras com muitas consequências, tanto 

positivas quanto negativas. O corpo nesse futebol possui voz, se expressa por meio 

de seus músculos, ossos e vísceras. Saboreia seus desejos, seus sucessos e 

insucessos, sua natureza e o mundo. Neste futebol, corpo saboreia sua 
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humanidade. Nele, o corpo se torna um sujeito crítico e autônomo, detendo da 

escolha do que é bom ou não para si.  

 Ele se sente representado, suas possibilidades e limites são desvelados. 

Assume um diálogo com o seu interior e exterior, concretiza uma filosofia da vida. 

Constitui uma esperança para a necessidade de viver (BENTO, 2004).   

É a esta luz que é preciso ver os atletas, que procuram o troféu do 
viver nas corridas e maratonas que inundam as ruas das nossas 
cidades, como uma expressão da razão do excesso, da 
transcendência e da excentricidade, em suma, da razão da liberdade. 
Não se alienam da vida e dos seus problemas, correm sim para se 
renovar e agarrar a vida, para a possuir no quotidiano e a não 
hipotecar ao imaginário futuro. Arautos da exaltação da vida 
procuram evitar o destino trágico de morrer antecipadamente no 
conceito e na rejeição de quem os rodeia. Procuram ser idosos sem 
idade. E se isto é utopia preferem o excesso do ridículo ao luto do 
vazio dela, como condição de vivência. São crianças tontas de 
alegria simples que consomem filosofia nas suas pernas, no seu 
esforço e suor. Encenam o desporto como elemento de uma 
pedagogia do amor à terra, ao corpo, à vida. Como um momento de 
afirmação da razão, da dignidade e da obrigação do corpo. Da razão 
da alegria, do entusiasmo e da fé na vida e na vontade de viver. 

(BENTO, 2004, p. 86-87) 
  

Esse futebol vivido com o corpo precisa ser para seus atletas uma parte boa 

de sua vida, precisa ser um motor para uma vida correta, necessita propiciar alegria 

e felicidade. Deve ser catalisador para uma realização suave e racional das funções 

de sua natureza, quer das dimensões físico-biológicas, quer das socioculturais. Sem 

isso, a desistência, a frustração e desilusão ganham força e espaço em suas 

existências, podendo levá-los para uma vida futura infeliz e incompleta enquanto 

sonho não realizado.  

Freire (1989), completa ao dizer que os responsáveis por esse processo, 

necessitam atuar como orientadores de conhecimento, propiciando um aprendizado 

desta modalidade de corpo inteiro, na qual corpo e mente fazem parte de um mesmo 

organismo dotado de sensibilidade e inteligência que se movimenta rumo às 

superações.  

Sabemos que é fato neste universo (alto rendimento) a sua constante visão 

sobre o prisma da economia e do alto rendimento exacerbado. Suas dimensões 

políticas e ideológicas praticamente o prendem aos seus ideais. É comum 

observarmos grandes investimentos sobre os corpos dos jovens atletas, os quais 
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detêm extremo poder, levando a altas cobranças desumanas, instruções negativas, 

como o uso do doping, constantes condutas antiéticas e morais e a falta de justiça.  

Aspecto importantíssimo para efetuar essa pedagogia do corpo no futebol é 

presença de uma ética profissional dos treinadores, auxiliares técnicos, dirigentes, 

bem como de todos demais. Entretanto, vamos nos ater apenas aos dois primeiros 

por consideramos seus altos graus de influência na vida de seus atletas.  

Se olharmos para a actividade do treinador constatamos que ela 
implica uma grande variedade de tarefas, a saber: preparar e avaliar 
as competições, planear, realizar e analisar o processo de treino, 
orientar e coordenar uma equipa de especialistas em vários 
assuntos, lidar com os atletas e com os seus problemas (o que 
coloca subidas exigências do foro psicológico e pedagógico), prestar 
contas à instituição, cuidar da sua imagem, relacionar-se com os 
jornalistas e com o público, dar entrevistas etc. Ou seja, treinar 
envolve muito mais tarefas do que as adstritas ao sentido estreito da 
palavra e algumas delas parecem ser até paralelas ao treino, mas 
são necessárias e imprescindíveis à realização qualificada desse 
processo. Tudo isto pressupõe a indeclinável obrigação do treinador 
possuir uma larga panóplia de competências, em nada aliviadas pelo 
facto de no treino surgir cada vez mais a intervenção de 
especialistas. Mais, num tempo de afirmação crescente da pretensão 
da sociedade a ser científica e cultural, não existe profissão credível 

sem um bem fundado corpo de conhecimentos. (BENTO, 2004, p. 
220) 

 

Como vimos, são amplas tarefas dos treinadores e seus adjuntos para a 

execução de uma boa práxis com ética e justiça. Acreditamos que a ética do 

treinador, em conjunto com as teorias na quais se fundamenta, será a responsável 

por dar o sentido de sua prática. Por ser um ambiente pedagógico, a ética deste 

deve propiciar uma relação recíproca com as éticas de seus atletas. Pois, numa 

concepção de corpo sujeito, que produz cultura, valores e conhecimentos, esta 

precisa estimular um ambiente de troca de condutas e respeito. Infelizmente, quando 

nos deparamos com tais situações, observamos uma ética hierarquizada e 

autoritária, o que não corresponde com tais princípios.  

Um princípio fundamental na ética dos treinadores é o da responsabilidade, 

pois, engloba seus aspectos morais. Ao apresentar condutas imorais e 

irresponsáveis nos treinamentos, podem gerar consequências incalculáveis nos 

corpos viventes de seus atletas. Como exemplo de tal situação é comumente 

observarmos treinadores aceitarem grandes quantias ou favores financeiros para 

“facilitar a vida” de alguns atletas em detrimento de outros nos clubes de futebol. Por 
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vezes até tomando decisões mais drásticas como difusão de referências negativas 

para potenciais adversários econômicos e até demissões.   

Na ética do treinador ao princípio da responsabilidade deverá 
também ser reservado um lugar central, tanto mais que o perigo de 
agir no treino de modo imoral e irresponsável não é pequeno. A 
assunção de responsabilidade manifesta-se de forma múltipla: em 
relação ao modelo de treinador, em relação às implicações do 
processo de treino, em relação aos atletas (ao seu presente e futuro, 
às orientações e projectos da sua vida), em relação ao clube ou outra 
organização desportiva, em relação aos pais dos atletas (nos casos 
mais jovens) etc. Enfim, o treinador está enredado numa malha de 
responsabilidades com diferentes exigências e expectativas. O que 
lhe coloca o desafio de actuar de modo equilibrado e ajustado a 
todas as responsabilidades, sabendo-se que não são raros os 
dilemas e as contradições neste campo. Por outras palavras, na 
acção do treinador está sempre presente um alto risco de conflito 
entre várias responsabilidades. Esta circunstância exige do treinador 
uma capacidade de distinção entre responsabilidades contraídas 
perante múltiplas instâncias: a ideia e o cerne do desporto, o 
processo de treino e os atletas, a competição e o espectáculo 
desportivo, os espectadores e órgãos de comunicação social, a 
imagem, modelo e exemplo de treinador, o estatuto profissional e a 
organização que serve. Exige sobretudo que o treinador seja capaz 
de assumir a liberdade de opções e esta somente lhe pode ser dada 
pelo apego inquebrantável a convicções alimentadas por uma sólida 
formação no capítulo dos saberes e dos princípios e valores 
(BENTO, 2004, p. 225-226). 

 

 Enfim, se os conhecimentos, táticos, físicos, técnicos, afetivos e socioculturais 

são passíveis de aquisição, a responsabilidade também deve ser cultuada e 

cultivada. Obviamente, não queremos depositar todas os fatores e variáveis apenas 

para os treinadores e seus auxiliares. O futebol é complexo, possui inúmeros 

agentes envolvidos. Todos detém uma parcela desta responsabilidade.  

 Após levantarmos todo o referencial produzido pelas pesquisas acadêmicas 

sobre corpo, ciência, esporte, pedagogia do esporte e futebol nos indagamos se 

estes têm chegado ao conhecimento dos treinadores e auxiliares técnicos das 

categorias de base de futebol? Se isto tem chegado, como esses profissionais da 

área da Educação Física tem se aproveitado para a sua função de ensino nos 

processos de formação de seus atletas nas mais diversas faixas etárias?  
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4 COMPREENDENDO A PESQUISA  

 

Para o estudo do fenômeno, tivemos como meta observar o dia a dia de 

treinamentos dos treinadores e auxiliares técnicos das categorias de base do futebol 

brasileiro, buscando associar à corporeidade e a sua prática pedagógica. 

Os primeiros contatos com os clubes foram feitos através dos coordenadores 

das categorias de base de futebol e membros das comissões técnicas. Inicialmente, 

observamos as ações de cada um dos treinadores (dois) e auxiliares técnicos (dois) 

escolhidos durante sete sessões de treinamento, perfazendo um total de 28 

sessões. É importante ressaltar também que tanto os treinadores e auxiliares 

técnicos, quanto os clubes escolhidos, foram mantidos em sigilo e que observamos 

as ações pedagógicas dos treinadores e auxiliares técnicos em todas as atividades 

propostas. 

Para que os dados coletados fossem analisados e interpretados 

corretamente, foi necessária uma compreensão com ampla propriedade a respeito 

da proposta de estruturação da abordagem qualitativa de pesquisa intitulada Análise 

do Fenômeno Situado proposta por (Martins & Bicudo, 2005) e Giorgi (1978), a qual 

procura identificar nas ações pedagógicas dos sujeitos a possibilidade do 

desvelamento de um determinado fenômeno. 

Ao propor investigar a prática pedagógica e o sentido de corpo/corporeidade 

presente nas ações e discursos dos treinadores e auxiliares técnicos das categorias 

de base de futebol brasileiro, embasando como referencial a abordagem 

fenomenológica, fomos além das aparências e dos conhecimentos teóricos já 

adquiridos. Bem como nos aproximamos das ações pedagógicas sob novas 

perspectivas para apreendê-las por meio de sua dimensão que ainda se encontrava 

velada. 

 

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA DO FENÔMENO SITUADO 

 

O tipo de pesquisa fenomenológica que tratamos neste trabalho é a análise 

do fenômeno situado baseado em Martins & Bicudo (2005) e Giorgi (1975). Para 

chegarmos ao nosso objetivo pretendido, passamos por três momentos 

fundamentais citados por Martins & Bicudo (2005) e Giorgi (1978): a descrição, a 
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redução e a interpretação, sendo esta última dividida em duas partes, análise 

ideográfica e nomotética. 

Na descrição, segundo Moreira et al (2005, p. 110), o “pesquisador preocupa-

se em conseguir o sentido geral das proposições, prendendo-se à capacidade de 

compreender a linguagem do sujeito”, o qual em nossa pesquisa foram os 

treinadores e seus auxiliares técnicos. 

A vista disso, identificamos como descrição, as falas e atitudes dos 

treinadores e auxiliares técnicos das categorias de base do futebol brasileiro durante 

os treinamentos que foram aplicados, sendo registradas em um caderno, bem como 

todas as observações realizadas que nos atraiu a atenção. 

Na Redução, selecionamos por meio de leituras e releituras das descrições 

adquiridas, aquelas que mais nos atraiu a atenção, levando em consideração que, 

numa pesquisa qualitativa de suporte fenomenológico, é impossível haver 

neutralidade e que o nosso mundo certamente, envolve e é envolvido pelo mundo da 

pesquisa. Os itens que selecionados constituíram as “Unidades de Significado”, que 

representam o sentido das ações e atitudes dos professores pesquisados (Moreira, 

2005). 

A Interpretação é constituída pelo momento em que o pesquisador realizou as 

duas análises finais para a tentativa de conhecer o fenômeno estudado. Análise 

Ideográfica, teve a função de desvelar as ideias dos sujeitos individualmente. Já a 

Análise Nomotética, se caracterizou pela busca, sem a preocupação de 

generalizações, dos pontos de convergência e ou divergência entre as ideias dos 

vários participantes da pesquisa (MOREIRA et al, 2008).  

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em dois clubes de futebol profissional localizados no 

Estado de São Paulo.  

A justificativa para a escolha dos clubes é dada pelos contatos pessoais com 

membros dos departamentos técnico e diretivo (coordenador da base). Quanto à 

escolha das faixas etárias das categorias de base, foi feita por conveniência, uma 

vez que participamos em duas realidades diferentes. 



65 

 

Os clubes foram classificados pelos seguintes critérios: (1) serem clubes com 

participações em competições profissionais; (2) estarem localizados no Estado de 

São Paulo.  

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada com quatro sujeitos. Sendo dois treinadores e dois 

auxiliares técnicos das categorias de base de cada clube de futebol profissional 

escolhido. Os mesmos devem estar aplicando treinamentos regularmente, 

atendendo aos seguintes critérios: (1) serem efetivados pelo clube profissional de 

futebol; (2) estarem participando de competições pelo clube; (3) possuírem qualquer 

tipo de especialização e (4) estarem plicando os treinamentos no período da coleta.  
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5 ANALISANDO O FENÔMENO 

 

5.1 AS DESCRIÇÕES: O ENCONTRO COM O FENÔMENO 

 

Neste momento, entende-se por descrição as manifestações dos treinadores 

e auxiliares técnicos durante os treinamentos de futebol, registradas pelo 

pesquisador, bem como os detalhes significativos que se mostraram dentro do 

contexto, como as atitudes e comportamentos adotados pelos participantes, seus 

gestos e palavras, suas relações e interações com o ambiente de trabalho, os 

atletas e os demais integrantes das comissões técnicas. 

Este é o momento onde fenômeno e pesquisador se encontram e interagem, 

comprometidos nas ações da pesquisa. O pesquisador vai ao encontro do mundo 

da vida dos depoimentos, das falas e ações espontâneas, onde não se estabelecem 

interpretações ou reflexões prévias do que está vivenciando. As manifestações não 

partem de perguntas diretas ou roteiros construídos, mas de uma questão geral e 

aberta, na qual não restringe a exposição do sujeito sobre o tema investigado, 

abrindo possibilidades para um “flow” livre do relato, permitindo que o fenômeno se 

mostre em sua plenitude (GRAÇAS, 2000). 

A descrição é obtida pela escrita de tudo o que foi anotado nos momentos 

das observações, a qual dá indícios de como o fenômeno foi percebido e revelado 

quando as descrições são analisadas. As ações pedagógicas dos treinadores e 

auxiliares técnicos foram registradas neste momento sendo descritas conforme 

ocorriam, mantendo-se na íntegra os relatos e impressões anotados (falas, atitudes 

e gestos). 

As descrições das ações pedagógicas dos treinadores e auxiliares técnicos 

foram separadas por equipes 1 e 2 e os respectivos dias de observações. Foram 

duas equipes, ambas com as categorias sub 15, localizadas no Estado de São 

Paulo e com participação efetiva em uma competição oficial.  Os relatos anotados 

pelo pesquisador estão dispostos em Anexos, sendo possível sua consulta ao final 

deste documento.  “As palavras ou frases que estiverem com aspas ou após o sinal 

“:” são falas e expressões verbais dos treinadores, auxiliares técnicos e atletas. Os 

treinadores estão localizados como T1 e T2 e os auxiliares como auxiliares 

técnicos.  
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5.2 COLOCANDO O FENÔMENO EM EVIDÊNCIA 

 

As pesquisas que utilizam métodos com abordagem fenomenológica 

compreendem o momento de redução como uma situação de pesquisa que busca 

identificar os significados contidos nos relatos do pesquisador e expressam a sua 

percepção sobre os acontecimentos vivenciados, sem categorias a priori. Para 

Martins e Bicudo o objetivo da redução é o de: 

[...] determinar, selecionar, quais partes da descrição que são 
consideradas essenciais e aquelas que não o são. Em outras 
palavras, deseja-se encontrar exatamente que partes da 
experiência são verdadeiramente partes da nossa consciência, 
diferenciando-as daquelas que são simplesmente supostas. O 
propósito deste segundo momento é isolar o objeto da 
consciência – as coisas, as pessoas, as emoções ou outros 
aspectos que constituem a experiência que estamos tendo. 
(MARTINS E BICUDO, 2005, p. 59 e 60). 

 

Se na descrição o sentido da coisa mesma é revelado e mostra a si mesma, 

na redução procura-se selecionar o que aparece de essencial nas descrições que 

ajudam na compreensão do fenômeno de “[...] modo de suspender qualquer juízo a 

seu respeito para poder conhecê-lo a partir de sua origem, intuindo a sua essência” 

(GRAÇAS, 2000, p. 30). Neste momento formulam-se unidades de significado que 

possam revelar os significados da experiência vivida. 

Buscar a evidência e desvelar o sentido do todo se faz possível por meio da 

leitura das descrições feitas, nesta etapa foram lidas as anotações quantas vezes 

julgamos necessário e discriminadas as unidades significativas.  Neste processo os 

textos foram fracionados em diversas unidades que para o pesquisador revelavam o 

sentido todo do fenômeno vivenciado. É válido salientar que a constituição das 

unidades de significado depende da perspectiva do pesquisador e só existem em 

relação a sua atitude perante os relatos. 

“Uma vez separadas as unidades, percorremos todas em busca de identificar 

o ‘insight” psicológico contido em cada unidade de forma direta. Para Moreira (1990) 

essa transformação é imprescindível, uma vez que as descrições em sua forma 

ingênua expressam sentidos ocultos das realidades múltiplas, não expressando de 

forma clara o fenômeno. Após essa identificação foi possível sintetizar todas as 

unidades de significado, juntando os “insights” em uma proposição consistente.  
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Depois de identificadas as unidades de significado seguem-se para as 

análises ideográficas e nomotética discutidas e disponibilizadas após esta fase. 

 

Sujeito 1 – Treinador 1 – Equipe 1 

 

O clube não possui centro de treinamento. As equipes necessitam se deslocar 

para os campos conveniados com a Prefeitura Municipal para realizar seus 

treinamentos diários. O clube oferece o serviço de transporte, alimentação e 

hidratação para todos os treinamentos. O clube também oferece o alojamento para 

os atletas, matrícula e acompanhamento escolar, bem como serviços sociais e 

psicológicos.  

Os campos não estão em ótimas condições, alguns faltando grama, outros 

com a grama alta e desnivelada. Os treinos são realizados alguns dias na parte da 

manhã e outros dias na parte da tarde. A programação é efetuada e realizada pelo 

departamento administrativo do clube. 

No total são 27 atletas e quatro integrantes da comissão, sendo treinador, 

auxiliar técnico, preparador de goleiros e massagista. A equipe possui 18 bolas, dois 

galões de água de 20 litros, 12 garrafas pequenas para hidratação, três jogos de 

coletes (11 peças) e aproximadamente 35 sinalizadores para a montagem do campo 

de treinamento.  

A equipe está disputando a competição regional e se encontra na terceira 

fase da competição.  

Antes de iniciarem o treino de forma efetiva, os atletas se trocam nos 

vestiários dos campos, passam protetor solar devido ao sol forte no momento do 

treinamento, se hidratam e esperam o comando do Treinador para se aproximarem 

e escutarem suas palavras sobre a programação do dia, bem como alguns recados, 

conselhos, etc.  

O Treinador chegou cantarolando ao campo, observando o local e 

aguardando os atletas se trocarem para chama-los para perto e passar as 

informações do dia de treinamento, alguns conselhos e aproveitar para destacar 

alguns feedbacks positivos e negativos da equipe. 

1. T1 para atletas: “Primeiramente, parabéns a todos. A vitória é nossa, 

agradeçam a todos. Eu comemorei até ontem (domingo). Hoje acordei maluco 

pensando em como vamos passar de fase”. 
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O grupo conseguiu a classificação para a próxima fase do campeonato, algo 

que não se passava a um bom tempo no clube. O treinador parabenizou os atletas, 

comemorou de forma individual, porém, alertou que já não há mais tempo para 

celebrar, o tempo ali vale treinamento e mais resultado. Eles precisam focar o mais 

rápido na próxima fase. 

2. T1 pergunta para atletas a opinião deles sobre os adversários que irão 

enfrentar na próxima fase: Quem é de fora, o que vocês acham que eles estão 

pensando sobre os times que irão passar de fase? T1 responde: Time A e Time B. 

T1: “Podemos pensar assim ou não. Não cheguei até essa altura do campeonato 

para cumprir tabela. Agora o treino será bem mais exigente, será mais chato. Eu 

serei mais chato”. Atletas em silêncio, sentados, alguns de cabeça baixa outros não. 

O treinador busca um diálogo sincero com seus atletas, diz que as pessoas 

de fora acreditam que a equipe não passará para a próxima fase, pois na teoria é a 

equipe mais fraca do grupo. Contudo, ele demonstra confiança no grupo e avisa que 

a cobrança pelo já alto rendimento irá aumentar e as suas condutas serão mais 

chatas e exigentes. 

3. T1 fala sobre vários adversários passados, passando todo um histórico da 

equipe durante o campeonato até então e alerta: “Se jogarmos igual à fase passada, 

não passaremos”. T1 para atletas: Todas essas informações são para nos deixar 

com medo? “T1 responde: Isso é para vocês entenderem o porquê vocês serão 

cobrados”. 

O treinador passa as informações da equipe nos jogos anteriores e alerta 

seus atletas para uma busca de melhora no rendimento para próxima fase da 

competição. Para ele, a equipe precisa aumentar a performance caso queira 

continuar na competição. Também avisa sobre uma cobrança mais rígida de sua 

parte para que isso aconteça. 

4. T1 para atletas: Querem chegar à final? Mais três meses até a final. 

Aguentam? 3 meses de mais alto rendimento ainda! Mais um mês e meio de muita 

cobrança. Perdeu o gol, levanta a cabeça e vai jogar, ainda tem jogo para caralho!  

O treinador dialoga com grupo de forma sincera, pergunta se eles aguentem 

mais 3 meses de alto rendimento para chegar na final do campeonato. Pois sabe 

que os treinos serão mais exigentes, mais chatos e mais cansativos. Além de ter o 

acúmulo de toda a temporada. Podemos destacar certa visão biológica ao 
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observarmos a pergunta “Aguentam’?”. O caminho para chegar até a final será 

pesado fisicamente e psicologicamente.  

5. T1 para atletas alerta sobre a indisciplina do jogo passado: “Não vou mais 

admitir cartão vermelho por agressão. Se houver, não irá treinar. Não da mais para 

perder jogador nessa fase. Se for expulso, 2 semanas correndo em volta do campo”. 

(Discurso em tom de voz mais alto e firme). T1 para atletas: (Novamente em tom de 

voz alto) – “Não admito mais expulsão, não dá. Vai correr em volta do campo!”. 

O treinador alerta aos atletas para não serem mais expulsos no jogo por 

agressão ao adversário. Uma punição será colocada caso aconteça. Podemos ver 

que a punição passa tento por não poder participar dos treinamentos quanto 

‘castigá-lo” de forma física, ou seja, utilizar o corpo como meio de sanção ao exigir 

voltas no campo de futebol. O diálogo aqui parece não ser muito eficaz, o medo da 

punição ganha força para corrigir determinados comportamentos inadequados. 

6. T1 alerta sobre as responsabilidades escolares: “Se faltar de sexta, 

podendo repetir o ano, não vai mais para o jogo. Isso vem de cima, não é coisa 

minha. Não faltem! “. 

A preocupação com a conduta escolar aparece no discurso do treinador, 

porém, ele não toma toda a responsabilidade pelo contexto, passando a menção de 

que é o clube quem toma decisões sobre escalações e punições de treinamentos e 

jogos. Para ele, não teria problema o atleta poderia frequentar os jogos mesmo 

correndo o risco de se prejudicar no âmbito acadêmico. O mais importante é o jogo e 

o alto rendimento em campo nesse caso. 

7. T1 para atletas: “Só de cabeça, controle de cabeça. Só vi bola no chão 

até agora! Só com a perna ruim agora! Só com a perna boa agora, mas um toque só 

na bola. Um toque só! Para passar a bola agora, só de peito do pé! Cabeceio 

agora!”.  

O treinador passa o feedback aos garotos grande parte do treino. Podemos 

detectar a importância do gesto técnico na execução do treinamento. Ele busca o 

acerto a todo o momento dos atletas. São muitas repetições para cada gesto pedido 

pelo treinador. A pedagogia do esporte aqui se remete a tradicional, mais 

especificamente ao método tecnicista. Ele aplica este método quase todos os dias 

da semana, porém, apenas nos 15, 20 minutos iniciais. Em algumas ocasiões, o 

treinador o usa como parte de aquecimento. 



71 

 

8. T1 para atletas: “Bastante distância. Passe esquerda e direita. No peito do 

companheiro. Vamos imaginar a inversão de jogo, um lançamento, um passe. 

Vamos acertar o peito, treinar mira, força”.  

O treinador exige o acerto do gesto técnico, porém descontextualizado do 

jogo, como podemos ver em sua fala: “vamos imaginar”. Tal situação nos remete ao 

método tecnicista como ferramenta da pedagogia do esporte.  

9. T1 para atletas:  “3 x 2. Sai a bola, ataca o espaço, não fica impedido. T1: 

Conseguem me escutar? Boa. Cobertura. Capricha“.  

O treinador passa exercícios com situações de jogo após a parte inicial com o 

método tecnicista. Podemos ver uma mescla entre metodologias oferecidas pela 

pedagogia do esporte. Tanto uma mais clássica e mais antiga, quanto uma mais 

nova tendo o jogo como o centro de preparação as competições.  

10. T1 para atleta: Joãozinho usa a esquerda, porra. Se não desenvolver a 

perna ruim, somos meio jogador só. Tem que usar a perna inteira para sermos 

jogadores inteiros.  

O treinador exige que o atleta seja ambidestro nesse contexto de formação. 

Ele pede que o atleta busque usar sempre as duas pernas nos jogos e treinamento. 

Contudo, podemos ver certa fragmentação da ideia de corpo em seu discurso ao 

falar que o atleta que usa uma perna só não é um atleta inteiro. È apenas meio 

jogador.  

11. T1 para mim: “Esse atleta é uma máquina. Veio do São Paulo todo 

robotizado, até dobrava o joelho para dar passe. Tive problemas técnicos com ele. 

Extremamente obediente, se mandar passar o cone, ele passa o cone com vontade, 

com disciplina. Mas também, não podia fazer nada errado lá, já ficava mal. Não 

sabia lidar com o erro. Ainda bem que foi expulso no jogo passado. Agora ele se 

soltou, já sabe que errar não é o fim do mundo.  Nossa psicóloga trabalhou com ele, 

isso o deixou melhor”. 

O treinador olha para uma atleta e o compara a uma máquina, pois, nos 

treinamentos o garoto faz tudo que ele pede ou ordena em determinadas situações 

sem contestar e com o máximo de desempenho e disciplina. Para ele é ótimo o 

atletas serem assim. Contudo, ele alerta que o garoto tem a parte psicológica ruim 

ao não saber superar os erros, como expulsões, etc. Portanto a profissional 

responsável pela parte psicológica trabalhará com ele e o “consertará” em sua visão. 

Claramente podemos observar a sua ideia de corpo máquina neste discurso. 
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12. T1 para atleta: está fazendo, Breno? Não adianta você achar que vou 

ficar controlando seu treino. É você que tem se interessar. Bora! (Estava no final do 

treino, atletas já estavam exaustos. Mãos nos joelhos, respiração ofegante. 

17h45min).  

O treinador passou um exercício no final do treino, porém, não conseguia 

acompanhar todos ao mesmo tempo, por isso falou a um atleta que estava parado e 

aparentemente exausto com o treinamento para que ele se interessasse mais pelo 

exercício e fizesse por prazer próprio e não apenas quando ele ordenar.  

13. T1: Boa tarde. Dores? (Atletas: Não).  

Geralmente no início dos treinamentos o treinador pergunta se os atletas 

estão com alguma dor ou estão muito cansados com intuito de prevenir algum tipo 

de lesão por fadiga. É uma situação onde a confiança está sendo testada por ambos 

os lados, pois, alguns atletas por medo de ficarem fora do treino ou de um jogo 

importante e correr o risco de perder a vaga no time titular pode não ser sincero. 

Não há planilhas de controle, apenas a confiança na palavra.  

14. T1: Beleza. Vamos trabalhar então para jogar no sábado. Temos uma 

defesa muito forte em minha opinião. Onde é a defesa? (Atletas: Começa no 

ataque). T1? Exatamente, temos uma defesa muito forte, equipe forte. T1: Vitória. 

Vocês irão me ouvir falando a palavra vitória à semana inteira. 

O treinador injeta confiança em seu time. O jogo de estreia para a terceira 

fase do campeonato está chegando. Para ele a vitória é muito importante, por isso 

ele alerta os atletas que vai repetir a palavra muitas durante a semana. O treinador 

busca o diálogo com seus atletas mais uma vez.   

15. T1: Hoje vamos trabalhar passe. Vamos ser agressivos, fortes. Vou cobrar 

vocês, como ontem e a semana toda que chegará. Alguma dúvida? (Atletas: Nada). 

T1: Bora fechar aqui e trabalhar. 

O treinador monta exercícios que trabalham o gesto técnico passe. Ele pede 

para os atletas serem agressivos no sentido de dar muita raça e disciplina com o 

treinamento. Ele também relembra que será mais exigente e mais chato com o 

acerto para conseguir a vitória tão desejada. 

16. T1: Opção por fora. Contando as pontuações também, equipe verde. T1: 

2x0. Vamos. Fica com a bola. Fica com a bola. Linha de passe. Passe tem que vir 

para dentro agora.  
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Situação de jogo montada por ele, ou seja, ele mais uma vez usa a 

metodologia de jogo como uma de suas ferramentas oferecidas pela pedagogia do 

esporte. 

17. T1: Pouco tempo com a bola no pé. Olha o domínio. Rápido. Não vai dar 

tempo. Bola já veio tem que saber o que fará com ela. T1: Rápido, solta. 

Pensamento tem que ser mais rápido. Bora.  

O treinador pede rapidez e acerto nas ações tanto técnicas quanto táticas no 

exercício de jogo. Podemos ver um caráter de eficiência muito forte em seu discurso. 

A pressão de tempo e do sucesso é muito alta e a todo o momento.  

18. T1: Não lamenta Vinicius. Corre e recupera. Não tem tempo para 

lamentar. Ligado, Caio. Ligado. Rápido, define rápido.  

O treinador mais uma vez impõe a eficiência no treino. Lá não há tempo para 

lamentar, só há tempo para executar as ações em jogo e o com máximo de 

aproveitamento possível. Cada erro exige cada vez mais fisicamente, o que é 

prejudicial para conseguir o resultado positivo.  

19. T1: É igual a gente joga. Sempre perto dos caras. Boa, vai rápido. (Os 

atletas devem estar sempre perto dos adversários, coisas que o treinador pede no 

treino).  

O treinador busca nos treinamentos o que acontece no jogo. Esse cenário 

mais uma vez remete as novas tendências em pedagogia do esporte. Podemos 

lembrar a frase clássica das novas tendências nesse momento: treino é jogo e jogo 

é treino. 

20. T1: Tomou água, vem. Bora. Ninguém senta, vem. Não tem tempo pra 

isso. A garrafa é para escutar a instrução e beber ao mesmo tempo. Se não eu 

deixava copo aqui para vocês.  

Os atletas possuem garrafas de água para acelerar a logística da hidratação 

durante o treinamento e trazer mais conforto. Porém, a ideia de eficiência é tão forte 

que até para beber água, algo de extrema importância para a saúde e 

consequentemente manutenção do alto rendimento a pressão de tempo é imposta. 

E é imposta não de forma leviana, mas de forma autoritária, como vimos no discurso 

do treinador.  

21. T1: Vamos, força, força. Boa antecipação, Vinicius. Vamos. Não lamenta, 

não tem tempo para lamentar. (Atleta lamenta um erro durante o treino).  
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Mais uma vez, neste cenário não há tempo para desperdiçar. Mesmo quando 

erramos, não podemos nos sentir tristes, temos que esquecer logo e acertar na 

próxima vez o mais rápido possível. Muitas vezes o atleta não tem tempo para 

refletir sobre o seu erro, o que em longo prazo pode ser prejudicial a sua formação 

atlética. 

22. T1 grita? NÃO ANDA! Sem pressão, vira o corpo. (Ele quer dizer, se não 

tem ninguém te marcando, pode virar o corpo e ir para frente).  

O treinador exige uma demanda física mais alta do atleta. Se ele estiver 

cansado ou não estiver perto da bola, não importa, ele não pode andar. Andar aqui 

será prejudicial para equipe e para o resultado. Ele precisa ir até o limite no mais alto 

rendimento possível, não importa as consequências no momento. 

23. T1: Vocês estão pegando a bola mal posicionados. Vocês precisam 

posicionar o corpo a todo o momento para facilitar a jogada.  

O treinador pede para que o atleta acerte a direção do corpo para facilitar 

uma jogada, porém, não explica como aquilo irá facilitar. Se posicionarmos a massa 

na direção certa, as coisas ficam mais fáceis. Como e para que de forma mais 

detalhada aqui não parece ser muito importante. A mente comanda, o corpo 

obedece sem muitas delongas. 

24. T1 chama atenção: Aqui, vamos evoluindo no treino. Primeiro treinamos 

passes rápidos. Agora passes e atacar o espaço. Por último vamos fazer um jogo de 

10x10 para aproximar ainda mais da realidade do jogo.  

O treinador explica a progressão pedagógica de forma rápida aos atletas com 

intuito deles saberem o que está sendo passado no treinamento para que consigam 

atingir o desempenho esperado no jogo.  

25. T1 chega para um atleta de forma individual: Você está bem. Se você 

está bem fisicamente, você precisa ter uma mente forte. A cabeça do jogador de 

futebol muda toda hora, se hoje você é reserva você precisa ser forte mentalmente e 

mostrar que pode vencer e dar a volta por cima. Se você está abatido com as 

coisas, não demonstra para seus amigos não. Eles irão ver que você está mal e 

podem perder a confiança em você no jogo por exemplo. Cabeça forte, força, você 

irá melhorar. (Conversa foi com atleta que estava um pouco abaixo do que está 

acostumado apresentar nos treinos).  

O treinador conversa com um atleta para que ele seja forte, que não se deixe 

abater com o desempenho abaixo do esperado. Também podemos observar certo 



75 

 

caráter dualista entre corpo e mente em seu discurso ao dizer que o atleta precisa 

ser forte mentalmente, que a sua cabeça não pode ser fraca. 

26. T1: Bora. Ataca a bola. Espera, cabeceia. Deixa a bola chegar agora. 

Atenção.  

O treinador treina o gesto técnico de cabeceio em duplas usando o método 

tecnicista. Ele pede a todo o momento o acerto e corrige os detalhes para o sucesso 

do gesto.  

27. Os atletas começam a jogar e um time se sobressai muito ao outro. T1 

diz: A cada gol de diferença serão dez abdominais para o time perdedor.  

O treinador usa punições físicas para desempenhos abaixo do esperado nos 

treinamentos. Abdominais e flexões são os mais comuns. Diálogo, instruções mais 

detalhadas, alterações em regras ou novos jogos não parecem ser planos 

alternativos para esse problema em tal contexto. 

28. T1: Vamos acertar o gol. Bora. Acerta. Já é situação de perigo (1x1). 

Acerta o gooool. Acerta. Acerto o gol. Vaaaaai. Acerta. Nosso objetivo é acertar o 

goool. T1: Está pegando muito embaixo da bola, Prado. Pega mais em cima. 

(Treinador faz referência a posição do pé do atleta no momento em que este chuta a 

bola para o gol). 

O treinador pede rapidez e eficiência no exercício. Ele também corrige o gesto 

técnico do chute do atleta. Assim, ele acredita que ele terá sucesso no treino. 

29. T1: Bora, caralho. Já disse ontem que não é hora de resenha. Bebe água 

e vem com a garrafinha logo. Já falei ontem. 

O treinador mais uma vez exige a rapidez para tomar água. A cultura da 

eficiência é tão forte que ultrapassa até momentos destinados para o cuidado da 

saúde. 

30. T1: Vamos chutar, não importa quem é o goleiro. Seleção brasileira o 

goleiro do time do adversário. Só faz gol quem chuta. (Treinador diz que o time dele 

precisa arriscar, mesmo o goleiro do outro time sendo muito bom e já ter sido 

convocado para seleção brasileira da categoria). 

Treinador injeta confiança em seus atletas. Mesmo o goleiro do adversário 

difícil de ser batido, ele pede confiança, além de chutarem mais ao gol. 

31. T1: Chileno, não quero você pelos dois lados. Se quiser jogar dos dois 

lados, não vai correr 20 minutos.  
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Treinador da feedback para jogador ficar apenas de um lado do campo, assim 

ele poupará energia. A demanda física é aparentemente mais importante que a 

liberdade em campo ou autonomia no jogo.  

32. Atleta sofre uma falta dura e fica caído no chão ao lado do treinador. Ele 

dá o comando para prosseguir o treino. (Vamos, vamos, vamos) Enquanto isso, o 

atleta continua caído ao seu lado apresentando uma expressão de dor.  

O treinador olha para o atleta, porém, manda o jogo seguir sem ninguém 

atender o jogador. Atletas correm e passam ao lado do atleta caído. É como se não 

tivesse ninguém ali.  

33. T1: Como é bom o feriado né, pessoal? Carvalho disse que vai arrumar 

uma vaga para pegar a piscina la no clube. 

Treinador interage com os atletas, busca descontrair o ambiente antes do 

treinamento ao falar de pegar uma piscina. 

34. T1: Pega para aquecer aí. (Os jogadores brincam e aquecem, treinador 

se diverte com a brincadeira). Iiiiiiiiiiiiiiiiii, fechou o corredor. Rsrsrsrs. Uma corrente 

só, vamos. T1 para os atletas: Para que serve o aquecimento do pega pega? 

Atletas: Velocidade, estratégia, corrida. T1: Quando você ta pegando sozinho é fácil, 

você faz o que quiser. Corre para onde achar melhor. Agora quando está fazendo 

parte da corrente com 18, 19 é mais difícil. Se vocês não pensarem a mesma coisa 

ao mesmo tempo, vocês têm maior dificuldade. Essa brincadeira eu gosto porque é 

igual ao futebol. Temos que ter 11 jogadores pensando juntos, ao mesmo tempo, no 

mesmo objetivo. Essa brincadeira é bacana. Vocês começaram a entender e fizeram 

acontecer. Conquistaram objetivos pequenos antes, depois os grandes. Eu dividi em 

3 grupos, uma hora ataque, meio e defesa. Vocês tinham dificuldades já nessa 

divisão. Imagina dentro do futebol, se cada grupo pensar diferente e fazer o que 

quiser? O ataque decidir as coisas sozinho, o meio também e a defesa também? Já 

era. No final da brincadeira vocês viram, vou repetir. Quando começaram a pensar 

juntos, as coisas aconteceram. Essa é a ideia. 

O treinador usa a ludicidade de uma brincadeira de pega para o aquecimento, 

além de dar um significado de coletividade que o jogo de futebol precisa. Ele procura 

o diálogo e interage com os atletas durante o aquecimento.  

35. T1: Volta aqui pessoal. Bora. 10x10, passes rápidos. Se movimentem. 7 

passes consecutivos, a outra equipe paga uma punição ao final. Olha bem o espaço 

de treino. Tem muita gente e pouco espaço.  
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O treinador usa situações de jogo nesse momento para passar os conteúdos 

para equipe. Tal situação se remete as novas tendências oferecidas pela pedagogia 

do esporte. 

36. T1: Verdinho perdeu aí esse treino. Paga 10 polichinelos.  

O treinador mais uma vez o sistema de punição física para os atletas em 

situações de falta de sucesso. É com e através do corpo mais uma vez as correções 

de resultados ou comportamentos.  

37. T1: Aproximem aqui. Podem sentar. Pega o quadro para mim. Vou 

demonstrar as táticas para o jogo de sábado. Querem sentar na sombra ou no sol? 

Atletas: Sombra. Vento fresco. (08h30min da manhã). Treinador posiciona o quadro 

e antes de iniciar a apresentação do adversário para os atletas, ele pergunta: 

Querem que eu comece por onde? Atletas: Pelo ataque deles, professor. (Atletas 

permanecem sentados, em silencio e atentos ao treinador). Atletas vão ouvindo as 

informações e respondendo: OK a todo o momento. 

O treinador interage com os atletas no momento de passar a informação, 

porém, não há reciprocidade. O que ele pede deve ser feito. Os atletas dizem sim, 

falam que entenderam, porém, não contestam nenhum tipo de ordem ou detalhe. 

Ora por medo, ora por respeito e convergência entre ideias.  

38. Pausa no treino. T1: E aí, o que vocês acharam? Quero a verdade. Não é 

para falar para me agradar. Se perdermos não vai adiantar nada. E aí? Vamos 

fazer? Ta foda? Se jogar assim contra o Corinthians vamos ficar na roda? Vamos 

tomar de 5? Vamos ganhaaaar de 5. (Treinador faz referencia ao modo de jogo que 

ele implantou essa semana a qual acredita que se os jogadores fizerem bem, ele 

poderá ganhar da equipe adversária). Atletas respondem: Está legal. Da pra fazer 

professor.  

O treinador interage e pergunta para os atletas o que eles acham da ideia de 

jogo que ele implantou, porém apenas no penúltimo dia antes do jogo. Ele trabalhou 

4 dias para conversar e pedir a opinião dos jogadores. No final eles aceitaram, 

porém, pelo contexto acredito ser tanto por medo de contestarem quanto por 

convergência de ideias de outros. Todavia, o sim foi à resposta, não prejudicando a 

semana da equipe. 

39. T1: Nós temos que ser fortes mentalmente. Vai ser uma briga mental com 

os caras. Tem que jogar esse jogo não só com os pés, mas com a cabeça também. 

Tem que ter a mente forte. Os caras vão tentar desestabilizar vocês quando eles 
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não conseguirem fazer o que eles mais gostam no jogo. Nossa marcação vai deixar 

eles putos. Para isso a gente tem que ter confiança nisso. T1: Então, pessoal. Tem 

que estar 100% concentrado. Tem que jogar com a cabeça esse jogo. Tem que ser 

mentalmente forte.  

O treinador pede o máximo de seus jogadores para o jogo do final de 

semana. Ele quer que os atletas não joguem apenas de corpo, mas com a cabeça. 

Ele quer seus atletas pensando com a cabeça e sendo mentalmente fortes para 

aguentar a pressão do ambiente. Podemos ver a sua visão dualista entre corpo e 

mente mais uma vez ao dizer que o jogo deve ser jogado não só com os pés, mas 

também com a cabeça, isto é, corpo não pensa, ele apenas obedece a comandos. 

Ele precisa estar preparado fisiologicamente para suportar as exigências da mente, 

pois é com ela que se inicia as soluções do jogo segundo o treinador.  

40. T1 para um atleta: Nard vem aqui. Você está com dor? A1: Não. T1: tem 

certeza? A1: Não, tenho certeza. T1: Porque você caiu de rendimento, ou isso é algo 

seu ou isso é algum incomodo. Aqui, a gente tem tudo para tratar as lesões, pensa 

bem no que você vai fazer. Treinar com dores não dá. To te dando a oportunidade 

de me falar. Agora se você não disser nada, for treinar e se estourar. Eu vou ficar 

extremamente puto. Bom, pensa ai.  

O treinador questiona o atleta pela sua falta de rendimento. Pode ser tanto 

por dores, quanto por algum problema pessoal. Como não há nenhum tipo de 

controle ou planilhas de recuperação e dores, a confiança na palavra é o caminho. 

Fato interessante, porém, a cautela nesses momentos precisa ser dobrada, pois o 

atleta pode omitir algo com medo de perder o seu lugar no time ou se sentir inferior 

aos outros ou ter menos importância.  

41. T1: João, o que é amizade para você? A1: não sei. Guilherme, o que é 

amizade para você? A1: não sei. T1: bom, eu digo o que é amizade para mim então. 

Amizade é, eu fiz uma cagada. Meu amigo vai lá e faz uma cagada também. Ok? 

Bom, Kluivert, cagou no seu cabelo hein. Que corte é esse? Rsrsrsrsrs. Eto, como 

amigo foi lá e fez também. Cagou também no cabelo. Rsrsrsrsrs. Atletas sorriem 

com a brincadeira: rsrsrsrsrsrs. Atletas dizem: porra, pela sua cara achei que era 

alguma coisa séria. O louco. Rsrsrsrsrs.  

O treinador interage com os garotos antes do treino. Ele brinca com os atletas 

ao gozar do corte de cabelo de seu jogador. Todos riem.  
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42. T1: nesse início, eu quero que joguemos só com a perna não dominante. 

Só perna ruim, só perna ruim. Controle de bola só com a perna ruim. Vamos, perna 

ruim. Só perna ruim, só perna ruim. T1: Aeeee, só a coxa agora. Pode dar mais de 

um toque. Só com a coxa. Faz os passes só de perto aí.  

O treinador monta um treino de condução de bola, depois passa para 

exercícios para treinar o gesto técnico de domínio e usar a perna não dominante. Tal 

situação remete ao método tecnicista oferecido pela pedagogia do esporte.  

43. T1: Vai para o gol, gol, goool. Quero que você tenha esse 

comportamento. Só passa a bola quando não der mais para ir para o gol.  

O treinador pede que um atleta adquira um comportamento de jogo em seu 

feedback. Podemos ver uma leve inibição da autonomia do garoto em jogo aqui 

neste discurso.  

44. Atleta sofre uma pancada de treino e fica caído uns 2 minutos, porém 

ninguém o ajuda. Ele levanta mancando, da um pique, mas para e volta a mancar. 

T1: Vaaaamoooos, sem parar o jogo caralho. Vai.  

O treinador opta por deixar treino seguir ao invés de atender o atleta caído. 

Aparentemente, o trabalho e a eficiência são mais importantes que o bem estar do 

atleta no momento do treino. 

45. T1: aproxima aqui. Pessoal, o que fizemos aqui no treino. O 3x2. 

Acontece exatamente assim no jogo? As vezes sim. Então, bora. O time de sábado, 

nosso próximo adversário não sai muito para marcar, vamos precisar atacar 

bastante o espaço. 

O treinado usa situações de jogo no treinamento que vão ao encontro com 

seu modelo de jogo. Tal situação remete as novas tendências em pedagogia do 

esporte. 

46. T1: Todo mundo aqui na minha frente. Vou explicar o exercício para 

vocês. Vou fazer um trabalho de passe entre linhas. (linhas de marcação). Vamos 

treinar a defesa e o ataque ao mesmo tempo. Para não deixar ninguém de fora, 

vamos fazer uma linha de 5 lá trás (linha defensiva com 5 atletas). A1: Professor, 

vamos jogar com 5 lá linha de trás? T1: Não, quero que vocês aprendam um 

comportamento de linha aqui. Vamos fazer isso!!! 

O treinador interage com os atletas e explica o objetivo do jogo. Ele usa 

situação de jogo para passar os conteúdos. Esse cenário mais uma vez remete as 

novas tendências em pedagogia do esporte. 
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47. T1 para o treino e diz: Léo, na área não tem tempo. Não tem drible. Não 

quero mais drible. Da de dedão, não tem que fazer bonito, faz o goooooool. De 

qualquer jeito.  

O treinador repreende o atleta que busca o improviso do drible para atingir 

seu objetivo. Para ele, o importante é fazer gol, ser eficiente. A estética do jogar fica 

em segundo plano. A autonomia do garoto aqui é inibida dentro do ambiente de 

jogo.  

 

Sujeito 2 – Auxiliar Técnico 1 – Equipe 1  

 

O Auxiliar técnico vai apenas quatro dias da semana para o clube, pois ele 

trabalha em mais um local, impossibilitando sua participação em 100% do microciclo. 

Ele geralmente chega 15, 20 minutos antes dos treinamentos e conversa com o 

treinador sobre os conteúdos do dia. Ele não tem participação na programação 

pedagógica da semana. Muitas vezes apenas observa o treino e os feedbacks do 

treinador. Em algumas situações, o treinador passa o comando do treinamento para 

ele e fica observando e dando feedbacks pontuais.  

1. Auxiliar técnico vai para o campo demarcar as zonas dos exercícios 

enquanto o treinador fica observando os atletas silenciosamente.  

Nos dias em que está presente o auxiliar técnico é responsável montar os 

campos de treinamento. Ele demarca os sinalizadores de acordo com as ordens do 

treinador. Às vezes o treinador o auxilia. 

2. Auxiliar técnico: Pessoal, escuta aqui. Tudo que fizemos até hoje já 

passou (referências aos jogos que ganharam nas fases anteriores). Acabou. Agora 

nossos objetivos são maiores. Nosso recorde é número. São apenas números. 

Vamos dar mais. Foco, determinação. Bora trabalhar! 

O Auxiliar técnico busca finalizar as comemorações passadas e a recente 

conquista para a próxima do campeonato. Ele quer a equipe focada para o próximo 

objetivo. Não há tempo para nada, eles precisam trabalhar. As conquistas pequenas 

para ele são apenas números, talvez o esforço para ele até lá não seja tão 

importante. O importante são as grandes conquistas.   

3. Auxiliar Técnico: O jogo é no sol. Não tem para onde correr, pessoal. 

Bora. (Sol muito forte. 32 graus. Atletas estavam procurando uma sombra dentro do 

jogo, porém o auxiliar já alertou que não tem que ficar na sombra).  
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O Auxiliar técnico não quer moleza no treino. Mesmo estando 32 graus 

Celsius e com sombras pelo campo, ele não deixa os atletas amolecerem no treino. 

Tem que se doar fisicamente a todo o momento.  

4. Auxiliar técnico explica as regras e a dinâmica do jogo enquanto o 

treinador observa com as mãos nas costas e o pé na bola. (o treino é baseado em 

situações de jogo).  

O Auxiliar técnico divide as responsabilidades com o treinador e passas as 

informações para que ele consiga observar outros pontos da equipe ao mesmo 

tempo. Vemos que a situação de jogo é proposta para aplicar os conteúdos. Tal 

cenário nos remete as novas tendências em pedagogia do esporte. 

5. Auxiliar técnico: Abreu ajuda o Vinicius com as bolas. Pega as que forem 

saindo do campo.  

O Auxiliar técnico manda os atletas que estão de fora pegarem as bolas que 

forem saindo treino. Como eles não tem gandulas são os próprios garotos 

responsáveis por cuidar, buscar e levar os materiais de treinamento para o campo. 

6. Auxiliar técnico: Pressiona. Joga, joga, apoio. Auxiliar técnico: Boa, vai. 

Aparece, apoio. Isso, vamos movimentar. Aqui pode jogar. Por dentro. 

O Auxiliar dá feedbacks pontuais e motivacionais durante o treinamento. Ele 

deseja que os atletas não parem de jogar em nenhum momento. Eles precisam ser 

eficientes. 

7. Auxiliar técnico: Se dominar certinho é sucesso. Ganha jogo. (Treinador 

busca muito sucesso em ações técnicas, por isso auxiliar cobra bastante acerto 

nesse tipo de ação). 

O Auxiliar técnico da o feedback técnico. Ele cobra a excelência do gesto 

técnico do domínio. Para ele, o sucesso na execução do gesto técnico é sinônimo de 

alto rendimento e resultados positivos no jogo. 

8. Auxiliar técnico monta as outras partes do campo enquanto o treinador 

conversa com os atletas, ele usa esse tempo para passar as novas regras do 

próximo exercício. 

O Auxiliar técnico monta o campo par ao treinador passar as informações do 

próximo exercício de treinamento.  

9. Auxiliar técnico conversa com um homem de fora do campo enquanto o t1 

fala sobre o treino com os atletas. 
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Enquanto o treinador está reunido com os atletas e passando informações 

para o treino, o Auxiliar técnico conversa com um homem que estava passando do 

lado de fora do campo sobre assuntos pessoais. Ele aparenta neste momento não 

dar tanta atenção ao ambiente de trabalho e centralizar toda responsabilidade para o 

treinador. 

10. Auxiliar técnico para treinador: Como vamos fazer hoje? T1: Vamos 

aquecer, cabeceio e depois situação de jogo, etc.  

O Auxiliar técnico não participa da criação da programação pedagógica do 

microciclo. Por isso a pergunta dos conteúdos de treinamento para o treinador. Ele 

também aplica o método tecnicista no início dos treinos, às vezes como meio de 

aquecimento. A parte final geralmente é composta por situações de jogo. 

11. Auxiliar técnico: Solta a garrafinha de água e vai logo pra lá caralho. 

(Atletas demoram a beber água e ir pegar o gol. Isso atrasa o início do treino). 

O Auxiliar técnico manda os atletas largarem a garrafa de água e irem para o 

treino o mais rápido possível. O momento de hidratação não demorou mais do que 3 

minutos, porém, a pressão de tempo e cultura da eficiência impera sobre o ambiente 

de treino. A saúde é deixa em segundo plano de acordo com o discurso do auxiliar 

técnico.  

12. Auxiliar técnico e Treinador conversam sobre o atleta que não está 

treinando bem. Auxiliar técnico diz: Vejo que ele não está mal só com a bola. Está 

mal com ele mesmo. Preparador de goleiro: Já está afetando o psicológico. Auxiliar 

técnico: Tem que falar com ele. Ficou de fora contra o time x, já ficou de fora contra 

o time y. Vai ficar de fora contra o time z também? 

O Auxiliar técnico demonstra preocupação com rendimento do atleta. Ele 

acredita que o atleta está mal tanto profissionalmente quanto pessoalmente.  

13. Auxiliar técnico para atletas: Vamos. Se não, vou tirar você e pegar 

alguém lá de fora para por no seu lugar. (Auxiliar vê jogador andando e avisa, se 

não correr vai sair).  

O Auxiliar técnico alerta o jogador para correr mais em campo. Caso o atleta 

pare de esforçar até o seu limite em algum momento, ele irá tirá-lo do treino e passar 

a vaga para outro atleta. 

14. Auxiliar técnico: Pessoal, vamos. Bora jogar, vocês têm que dar algo 

diferente no treino. A escalação está aberta ainda. A briga no grupo está boa para 

saber quem vai jogar. Melhora o astral, passa confiança para gente, que é assim 
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que a gente vai escolher quem nós vamos levar. (Referencia: Quem jogar mais, dar 

mais vontade, passar confiança, será levado para o jogo do sábado). 

O Auxiliar abre um diálogo sincero com seus atletas e coloca confiança no 

grupo. Ele pede para que todos se esforcem ao máximo para serem convocados 

para o jogo.  

15. Auxiliar técnico para atleta: Vai morto. Vamos. Posiciona.  

Um atleta não corre como o esperado e o Auxiliar técnico o repreende. Ele 

manda o atleta se posicionar corretamente me campo. 

16. Auxiliar técnico: Pessoal, vamos fechar já para rezar. Vaaaaai.  

Os atletas têm o costume de rezar antes de todos os treinamentos. O Auxiliar 

técnico os chama para rezar rapidamente hoje, pois precisam começar o treino. A 

pressão de tempo mais uma vez imperando, agora sobre ações religiosas.  

17. Auxiliar chama os garotos para o aquecimento: Bora. Peguem as bolas aí, 

troquem passes entres vocês! 

Aquecimento com troca de passe entre os atletas. Aquecimento 

descontextualizado do jogo. Tal cenário nos remete ao método tecnicismo oferecido 

pela pedagogia do esporte. 

18. Auxiliar técnico: Esperto com isso. As vezes é isso que ganha jogo. Fica o 

jogo inteiro sem a bola parada, no final o juiz começa a dar um monte de faltas que 

não costuma dar. Pessoal, comecem a se jogar mais, ganhar umas faltinhas. Temos 

que estar espertos do começo ao final. Tanto ofensivamente, quanto 

defensivamente.  

Auxiliar técnico pede para os atletas tentarem tirar vantagem do juiz. Ele pede 

para cavar faltas, gritarem quando são tocados, entre outras maneiras de 

ludibriarem o juiz. 

19. Auxilia técnico: Guilherme (Goleiro). Sai gritando nas bolas aéreas. Ai, ai, 

ai, ai, ai. (Buscando fazer o juiz ouvir e achar que foi falta no goleiro). Treinador ouve 

e sorri: rsrsrsrs.  

Mais uma vez o Auxiliar técnico pede para que seu atletas tente ludibriar o 

árbitro com faltas cavadas e gritos de dores falsos. 

20. Auxiliar monta o campo enquanto os atletas batem bola e t1 continua sua 

conversa individual com o mesmo atleta.  
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O Auxiliar técnico coloca os sinalizadores para ajudar na logística do treino 

enquanto o treinador usa esse tempo para uma conversa mais individualizada com 

atleta.  

21. Auxiliar técnico: Nós vimos e revimos o lance do nosso pênalti contra o 

Corinthians. Realmente eles fizeram o pênalti em nos. Não adianta desmerecem 

nosso trabalho não, porque foi pênalti pra gente sim.  

O Auxiliar técnico injeta confiança nos atletas ao confirmar um lance duvidoso 

no jogo anterior e dá o mérito para sua equipe.  

22. Auxiliar técnico: Pessoal, vamos fazer aquele trabalhinho que vocês já 

conhecem. 6x6x6. Pressão na bola, 3 dentro e muito passe. 3 perdas de bola, troca 

a equipe que estava com a bola. Quem marcava, agora passa atacar. Alguma 

dúvida? 

Auxiliar técnico passa um trabalho já conhecido, pois os atletas fizeram o 

mesmo exercício durante toda a temporada. 

23. Auxiliar técnico: Pressiona para ter o erro do adversário. Vai, pressiona.  

Auxiliar técnico pede intensidade para os garotos a todo o momento de treino. 

Não há tempo para descansar ou diminuir o ritmo por cansaço, dores, problemas 

pessoais. É correr o tempo todo. 

24. Auxiliar técnico: Volta, fecha a linha Matheus. Vocês estão andando, 

caralho. Se não deu rebote volta logoooo.  

Mais uma vez o Auxiliar técnico pede intensidade e repreende o atleta com 

palavrões ao vê-lo andando em campo. Ele quer que todos corram o tempo todo.  

25. Auxiliar técnico: Voooooolta, Matheus. Voooooolta.  

Um atleta havia acabado de atravessar o campo correndo, aproximadamente 

100 metros. O Auxiliar observou ele voltando para a posição inicial ora andando, ora 

trotando e pediu novamente mais intensidade. Ele quer o atleta voltando correndo no 

seu mais alto desempenho. 

 

Sujeito 3 – Treinador 2 – Equipe 2  

 

A comissão técnica é composta por treinador, auxiliar técnico responsável 

também pela preparação física, preparador de goleiros, massagista em graduação 

de fisioterapia e um analisa de desempenho.  
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O clube possui um centro de treinamento com três campos, porém, em 

condições para treino razoáveis. A comissão técnica se encontra no centro de 

treinamento 30 minutos antes para preparar o material (18 bolas, 50 sinalizadores, 

12 cones grandes, 4quatro galões de água de 10 litros e uma cesta de frutas para o 

pós-treino). Alguns dias da semana o clube e seu setor administrativo realocam os 

treinamentos para campos conveniados com a Prefeitura local. No centro de 

treinamento, os atletas recebem o alojamento, a alimentação contendo cinco 

refeições diárias, matrícula e acompanhamento escolar, além do transporte para os 

treinamentos e escola.  

A categoria está disputando o campeonato regional. Eles se encontram na 

terceira fase, assim como o clube anterior. Próximo jogo é fora de casa, eles 

precisam ganhar para ainda almejar a classificação para a próxima fase. 

 

1. 08h42minh. T2 apita e diz: tragam as bolas. Os atletas aproximam e ficam 

em círculo enquanto o treinador explica as marcações do campo, os objetivos do 

jogo e as regras para cada exercício. T2: Grupos de 6 para mim aí. A1 se dividem, 

porém, um grupo não completa a contagem requisitada e T2 diz: Ei, não sabe 

contar? 

O treinador organiza os sinalizadores e passa a programação do dia para os 

atletas. Ele pede para que os atletas se dividam sozinhos, porém, um grupo não 

consegue juntar o número exigido e ele expõe os atletas ao perguntar com tom de 

voz firme se os garotos de 15 anos de idade ainda não sabia contar.  

2. T2: Peguem o colete aí, rápido. Vai rápido aí.  

O treinador manda os garotos pegarem os coletes para ele escolher os times. 

Ele quer o serviço rápido, não há tempo a perder. A pressão de tempo aqui também 

é muito forte. 

3. T2: Vamos iniciar aí com condução. Parte de fora do pé depois parte de 

dentro do pé. Quero parte de fora, parte de dentro. T2: Quero mudança de direção e 

mudança de velocidade. Vem até o cone amarelo, me livro da marcação (outro 

cone) e acelero com bola. (Treino tecnicista, filas para condução). 

O treinador inicia o treinamento com exercícios para aprimorar o gesto técnico 

dos atletas. Ele explica e narra as movimentações entre os cones que os garotos 

precisam passar. Também pede o movimento correto e a parte do pé que os atletas 
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devem usar para tocar na bola. Tal cenário nos remete ao método tecnicista 

oferecido pela pedagogia do esporte.  

4. T2: Controla rápido, condução da bola. Acelera, abre linha de passe, 

Joãozinho.  

O treinador dá feedback técnicos a todo o momento para os atletas. Ele pede 

linhas de passe, porém, o exercício é sem adversário. Ele também exige rapidez e 

sucesso. A cultura da eficiência toma o discurso.  

5. T2: Acelera. Ação rápida. Sem usar a sola do pé. Quero a parte de fora e 

parte de dentro. Passou o cone lá, volta no trote.  

O treinador exige eficiência no exercício. Ele também quer o gesto técnico 

aprimorado. O atleta não pode levar a bola da maneira que acha melhor.  

6. T2: O cara que está lá esperando para receber a bola tem que estar 

atento ai na fila, não tem que estar conversando.  

O treinador pede para que os atletas que estão na fila do exercício esperando 

a vez de realizar a ação parem de conversar e prestem atenção.  

7. T2: Vamos tentar levantar a cabeça agora enquanto conduzimos a bola. 

Coordenação no movimento. Ajusta o pé de apoio, Leco. Aceeeelera.  

O treinador dá feedbacks técnicos para seus atletas. Ele quer gesto técnico 

perfeito na maior velocidade possível a todo o momento. 

8. T2: Pedala mais rápido aí. Pedala e olha para frente. Pedalou, olhou. 

Pedalou, olhou. Velocidade na ação.  

O treinador pede para o atleta o gesto técnico de um drible, porém, sem 

adversário.  

9. T2 apita e explica as regras do próximo jogo. 1x1, competição.  

O treinador aplica jogos de 1x1 e explica previamente os objetivos, porém, 

não abre espaço para a opinião dos atletas. Tal cenário remete as novas tendências 

em pedagogia do esporte.  

10. T2: Vamos, Emerson. Largou a disputa? Não larga. No final os últimos 

colocados na competição de 1x1 vão pagar uma punição, 20 flexões. 

O treinador chama atenção de um atleta que parou de correr e o alerta que 

caso não volte a treinar como ele está pedindo, o perdedor deverá pagar uma 

punição física.  

11. T2: Zagueiro não pode perder a disputa para o atacante, ok. Não pode 

perder nunca a dividida. Vaaaamos. Abre o braço. O braço é importante.  
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O treinador exige a perfeição de seus atletas em suas ações táticas. A 

eficiência deve atingir os 100% para ele.  

12. T2 apita e para: Pessoal, não está claro para vocês? Vamos lá. Eu vou 

explicar de novo os objetivos e as regras. Vamos, o jogador tem que tentar roubar a 

bola e conseguir dar o passe de transição. São duas preocupações que vocês têm. 

Parem de chorar, vamos.  

O treinador explicou as regras e objetivos no inicio do treino, porém, os atletas 

não estão fazendo o que foi requisitado. Destarte, ele para o treino novamente, e 

aparentemente irritado para explicar tudo outra vez.  

13. A1 tenta dar um drible e T2 diz: Maaais simples aí.  

Atleta aplica um drible com sucesso no adversário e treinador o repreende. 

Ele deseja que o atleta não faça mais isso. Ele quer rapidez, simplicidade e 

eficiência.  

14. Atleta faz a mesma jogada errada de acordo com a visão do treinador e 

ele o ordena a pagar 5 flexões como punição pelo erro.  

Atleta é repreendido pelo erro de suas ações táticas com punições físicas. 

15. Atleta vem conversar e pedir uma opinião sobre um lance para o 

treinador. T2 diz: Faz isso aqui, no jogo acontece muito esse tipo de lance. Atleta 

discorda de sua opinião e T2 responde: Para de reclamar. Para de transferir, só 

reclama também, caraaalho.  

Ao ser discordado sobre uma opinião tática perguntada pelo atleta o treinador 

não aceita a negação e pede para o garoto parar de reclamar do lance, além de 

tentar transferir uma possível culpa para outro companheiro. Ele fica aparentemente 

bravo e utiliza palavrões como intimidação.  

16. T2: Pressiona no pique, vagabundo. Isso, muito bom. 

O treinador pede que o atleta corra para marcar e utiliza faz uso de uma 

palavra ofensiva. 

17. T2 para A1: Reclama hein, Jonas. A1: Se não falar, ninguém fala. T2: 

Melhor você correr mais e falar menos. O que você acha? Vai ajudar mais.  

Atleta contesta uma jogada e treinador pede para que o atleta não fale nada e 

manda ele se esforçar em silencio.  

18. T2: Cadê o apoio? Vamos, não tem impedimento nesse jogo, bora. (6x6). 

Isso, retira Jonas. Posiciona o corpo. 
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Situação de jogo feita pelo treinador. Ele alerta os atletas sobre as regras do 

exercício. Tal cenário nos remete as novas tendências em pedagogia do esporte.  

19. T2: Quero só ver agora, o branco está com dois zagueiros nervosinhos no 

jogo, os dois estão putinhas. Forte neles que eles estão nervosinhos. Atleta se 

lesiona no final do treino devido a uma dividida violenta com um dos zagueiros que 

estavam bravos com o treino.  

O treinador provoca os jogadores dentro do treinamento para exigir mais 

desempenho, porém, o ambiente extrapola a integridade física dos companheiros e 

um atleta sai machucado.  

20. T2: Pessoal, vou fazer um ajuste na regra. Vocês estão esquecendo que 

os cones também pontuam.  

O treinador muda a regra novamente do exercícios, pois observa que os 

atletas não entenderam os objetivos passado no início do treino. 

21. T2: Atenção aí. Jonas tem uma regra só para você. Se receber de costas 

é um toque só. (Treinador quer que o atleta corra mais e posicione melhor o corpo). 

O treinador impõe uma regra individualizada para um atleta que não que 

executa seu pedido técnico rapidamente. Podemos ver observar uma leviana 

inibição da autonomia de jogo do atleta. 

22. Atleta dribla o goleiro, dá um passe de calcanhar e deixa o companheiro 

livre para chutar. T2 para e fala: Paga 5. A1: por quê? T2: era só chutar de direita. 

Você não usou a outra perna. Paga logo.  

O treinador puniu um atleta fisicamente devido a uma jogada de criatividade e 

posterior sucesso devido à falta de rapidez para concluir a ação. Podemos notar 

uma grande inibição da autonomia de jogo do atleta neste discurso. A eficácia em 

conjunto com a criatividade e estética do jogar é deixada de lado pela eficiência 

nesse momento. 

23. T2: Vamos, excelente escolha. Boa.  Pessoal, uma nova mudança na 

regra. Agora passou mais uma linha é ponto.  

O treinador muda a regra novamente do jogo. 

24. T2: Vamos, Thiago. Largou o jogo? Pode pagar 10 aí. Tomou gol e largou 

o jogo. Paga 10. Atleta paga 10 flexões em silencio.  

Um atleta se desamina com o resultado do treino e o treinador o puniu 

fisicamente para corrigir seu comportamento. 
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25. T2: Ae, boooooooa. Ajusta o gol, depois bebe agua. Muda o gol móvel de 

posição lá.  

Primeiro o treinador pede para execute o trabalho de logística do treinamento, 

depois vem à hidratação. A eficiência sobrepõe mais uma vez a saúde no 

treinamento. 

26. Final do treino: T2 para atleta: Jonas, você parece burro, caralho. Eu 

mando você correr, você para. Mando você andar, você corre. Atleta: E aí? T2 abre 

os braços, olha bravo e vai embora.  

O treinador repreende o atleta com o palavras ofensivas ne frente de todo o 

grupo devido a um mal desempenho no treino. Atleta fica bravo, contesta, porém, o 

treinador continua bravo e o deixa falando sozinho. 

27. T2 monta o campo enquanto os atletas se arrumam, colocam as chuteiras 

na beira do campo, conversando sobre suas rotinas entre si.  

O treinador centraliza grande parte das responsabilidades do treinamento, ele 

mesmo quem monta o campo enquanto seu Auxiliar técnico bate bola com atletas. 

28. T2 chama o grupo: Vamos, aproxima aqui. Vou explicar as regras e 

objetivos do jogo. (O Auxiliar técnico chega perto da roda de conversa e chuta uma 

bola no meio da roda. T2 olha para o pesquisador nesse momento e fica em 

silencio). 

O treinador interage com os garotos passando as informações pedagógicas 

do dia de treinamento. O Auxiliar técnico não participa do momento e acaba 

atrapalhando sua explicação ao chutar uma bola no meio do grupo de atletas, 

desviando a atenção de todos. Ele olha constrangido para todos, porém, não 

expressa nenhuma palavra.  

29. T2: Vamos pessoal. Concentração, domínio certo. Depois passa bola. Faz 

ela lamber a grama.  

O treinador exige o gesto técnico com perfeição em todos os momentos. Tal 

cenário nos remete ao método tecnicista oferecido pela pedagogia do esporte. 

30. T2: Atenção no pé de apoio. Usa a parte interna do pé para ter mais 

controle da bola. Bate no meio da bola. Não deixa a bola bater no pé, é o pé que 

deve bater na bola. Booora. Agora vamos usar só a perna esquerda. Controla a 

bola.  



90 

 

O treinador da o feedback técnico para seus atletas. Ele quer perfeição nas 

execuções. Tal cenário nos remete ao método tecnicista oferecido pela pedagogia 

do esporte.  

31. T2: Bora, agora domínio orientado da bola. Só perna direita. Acerta o 

passe dentro dos pratinhos lá. Não deixa a bola parar, quero ver ela sempre em 

movimento. Olha o companheiro para fazer o passe.  

O treinador exige o gesto técnico correto. Ele instrui os atletas a todo o 

momento no exercício de passes descontextualizado do jogo. Tal cenário nos 

remete novamente ao método tecnicista oferecido pela pedagogia do esporte. 

32. T2: Segura aí. Pessoal, qual a dúvida de vocês? Olha só, vou fazer aqui. 

(Ele demonstra o que deve fazer no exercício de jogo).  

O treinador para o treino para demonstrar e explicar outra vez a regra do 

exercício. Atletas sentem dificuldade em executa os objetivos do jogo devido a 

complexidade da regra.  

33. T2: Deu. Vocês têm um minuto para beber água.  

Treinador estabelece um prazo curto de tempo para os atletas se hidratarem. 

Não há tempo a perder, ele quer todos de volta ao trabalho o mais rápido possível. 

34. T2 apita e pede silencio. Silêncio caralho. Para não ter dúvida de novo 

sobre o exercício ele para e explica as regras e objetivos pela terceira vez. Pedrinho, 

quieto. Silencio. Joga quieto. 

O treinador para o treino novamente para explicar as regras e objetivos do 

jogo. Os atletas estavam com dúvidas e não estavam atingindo os objetivos 

requisitados. Atleta conversa no momento da explicação e o treinador o repreende 

com palavras ofensivas.  

35. T2: Parou. Vamos, escuta aqui. Vou explicar uma coisa. Caio, presta 

atenção, caralho. Thiago presta atenção, caralho. 

O treinador para o treinamento novamente para explicar os objetivos 

novamente e um atleta não demonstra atenção. Destarte, ele o repreendo com 

palavras ofensivas para conseguir o foco desejado. 

36. T2: Bom, vamos lá. Pessoal, nos tivemos 71,5% de aproveitamento nos 

passes. Precisamos melhorar. Esse número não quer dizer que temos apenas um 

problema técnico, mas também um problema com tomada de decisão e velocidade 

nessa tomada de decisão. Tem nego querendo ser herói, querendo driblar quatro 
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caras, aí acaba perdendo a bola e prejudicando o aproveitamento desses passes. 

Temos que ter mais clareza.  

O treinador passa as estatísticas do desempenho da equipe nos jogos e 

explica o porquê dos erros. Ele aproveita para alertar atletas que não buscam ser 

eficientes. Ele quer simplicidade e sucesso em campo. 

37. T2: Bom, vamos lá então. Pessoal, escuta aqui. Eu estou numa luta. Eu 

fiz uma proposta para vocês um tempo atrás. Vou fazer ela de novo. Alguns de 

vocês estavam acostumados a jogar marcando o adversário lá em cima, outros 

marcando lá embaixo. Eu estou na luta para mudar a natureza de vocês, porém, isso 

tem que partir de vocês. São vocês que estão lá dentro do campo e fazem as coisas 

acontecerem. E aí? Vamos jogar certinho a partir de hoje de novo? Não adianta 

puxar de um lado e outro puxar para outro lado. Tem que estar todo mundo 

conectado.  

O treinador deseja implantar sua ideia de jogo e construir novos 

comportamentos em seus atletas. Ele abre um diálogo com seus garotos, pede a 

opinião deles, porém, nenhum atleta o responde. A ideia parece ser imposta e não 

construída de forma recíproca.  

38. T2: bom, o treino terminou bem. Mas para com essa manha aí. Vamos. 

Tem que ter espírito. Bora. Ai, estou com dor. Ai, câimbra. Ai, regra difícil. Vamos, 

energia. Eu quero desculpa para ganhar, quero desculpa para dar exemplo. Quando 

meu companheiro para de correr, eu corro para constranger ele. Para chegar depois 

e dizer, eu corri. Eu não largo. Jonas para de manha. Pode estar morrendo por 

dentro, adversário não pode ver. Depois chega ao alojamento e morre, dorme. Mas 

não no campo. Pode ver o Romário, ele sempre andava de cabeça erguida e peito 

estufado. Pode procurar vídeo aí. Ele perdia gol e ficava assim, do mesmo jeito. 

Olhando para cima. Essa é a mensagem. É a imagem que passamos para o nosso 

corpo e para os outros. Tchau.  

O treinador fica bravo com reclamações de dores, dificuldades em regras de 

treino e problemas pessoais dos atletas. Ele não aceita desculpas ou motivos que 

podem diminuir o rendimento da equipe. Caso algum companheiro pare de se 

esforçar no jogo, o outro deve constrangê-lo, e não motivá-lo a se doar pela mais 

pelo grupo. A exposição ofensiva é o caminho adotado pelo treinador para corrigir 

comportamentos prejudiciais ao rendimento nesse contexto. 
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39. T2: Domínio e passe. Quero ação rápida aí. ok? Compromisso com 

acerto, compromisso com o acerto. T2: Vamos, vamos. Ação rápida.  

O treinador passa treinamento para aprimoramento de gestos técnicos. Ele 

quer a sucesso e rapidez nas execuções.  

40. T2: Pessoal, vamos fazer o mesmo trabalho de semana passada. Quem 

passar a bola, sempre irá usar a perna de fora. Quem estiver do lado esquerdo, usa 

a perna direita e vice-versa.  

O treinador passa um exercício de treinamento já feito em outras sessões de 

treinamento para os atletas. Grande parte dos exercícios é feita repetidamente ao 

longo da temporada. 

41. T2: Vamos, energia. Jonas usa a perna direita. Vamos, concentra. Vai 

fazer errado de novo? T2: Vaaaaai, caralho. Concentra.  

O treinador pede para que o atleta esteja concentrado na hora de executar a 

ação técnica. Ele utiliza palavrões para intensificar sua ordem.  

42. T2: Marcio, se eu te ver sendo maldoso no treino, tu vais sair do trabalho. 

Atleta: Abre os braços. T2: nem começa, não contesta.  

O treinador repreende um atleta que usou uma força desnecessária em uma 

jogada no treino. Ele acredita que aquele comportamento pode oferecer risco a 

integridade física do companheiro. 

43. Um atleta faz uma jogada, porém perde o gol. T2: Para aqui, paga 20 

abdominais aí. Tu estás perdendo gol porque não quer usar a perna esquerda. Vai 

paga aí. Atleta paga sem contestar.  

Atleta faz uma jogada bonita e criativa, porém, perde o gol e não atingi o 

objetivo do jogo. Treinador o repreende dizendo que ele não foi eficiente ao usar o 

gesto técnico ideal e o puni fisicamente. 

44. T2: Ação rápida. Aqui não é para enrolar. Tem que decidir rápido.  

Treinador pede rapidez na tomada de decisão. Não há tempo de pensar muito 

no ambiente de jogo. Para ele, quanto mais simples, rápido e eficaz melhor será o 

seu atleta. 

45. T2: Vamos, vou ter que explicar o que tem que fazer de novo? Porra. 

Vocês que se fodam. Foda-se. Tão dormindo na atividade. 

O treinador observa seus atletas não obtendo o sucesso esperado no 

treinamento devido a dúvidas nas regras e fica irritado. Ele se recusa a repetir as 
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instruções e deixa de dar as instruções necessárias para sua equipe, além de utilizar 

palavras ofensivas. 

46. T2: Deu, água lá. Toma rápido e volta 

O treinador libera seus atletas para hidratação, porém, não quer lentidão pela 

parte deles. A saúde é posta de lado nesse momento pela pressão de tempo e 

cultura da eficiência do ambiente.  

 

Sujeito 4 – Auxiliar Técnico 2 – Equipe 2  

 

1. Auxiliar técnico reúne os atletas e passa recolhendo a PSE (Percepção 

Subjetiva do Esforço), Controle da Dor Muscular Tardia e Qualidade da 

Recuperação.  

Enquanto o treinador monta o campo com os sinalizadores, o Auxiliar técnico 

recolhe de forma individualizada as informações fisiológicas dos atletas. Ele controla 

o nível de dor e recuperação pré-treino e a percepção subjetiva de esforço pós-

treino.  

2. Auxiliar técnico bate bola junto com os atletas até o início do treino. 

O Auxiliar técnico recolhe as informações fisiológicas, depois bate bola com 

os atletas enquanto o treinador monta o campo sozinho.  

3. Auxiliar técnico fica longe, em silencio. Caminha em volta do campo, 

observa o treino, às vezes conversa com o massagista. 

Auxiliar técnico observa o treinamento sem aplicar feedbacks. Ele deixa o 

treinador ministrar a atividade. Ele conversa com o massagista enquanto o treino 

acontece. Ele não demonstra muito interesse no ambiente de treino. 

4. Auxiliar técnico: está muito mole aí, Zagueiro. Rapaaaaaaz do céu.  

O Auxiliar técnico pede para atleta ser mais intenso. Ele observa o 

comportamento do garoto e critica, porém, sem detalhes técnicos.  

5. Auxiliar técnico: Vamos, Joãozinho. Pipoqueiro. Já virou a bunda para o 

cara. Rapaz do céu.  

O Auxiliar técnico critica o desempenho do atleta e utiliza palavras 

provocativas. Ele não aplica feedbacks técnicos em sua intervenção.  

6. Auxiliar técnico: troca aí, rápido.  
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Auxiliar técnico pede velocidade nas substituições no treino. Não há tempo a 

perder com coisas que podem prejudicar o desempenho em campo, mesmo sendo 

ações integrantes das regras do futebol. 

7. Auxiliar técnico continua em silencio no campo.  

Auxiliar técnico fica aproximadamente 30 minutos em silêncio no treino. 

Apenas o treinador aplica os feedbacks. 

8. Auxiliar técnico trabalha pliometria com velocidade do lado do campo com 

os atletas.  

O Auxiliar técnico também é responsável por desenvolver a parte física da 

equipe. Ele aplica treinos de corrida e força para os garotos.  

9. Auxiliar Técnico: Vamos, vai. Passa no pratinho com velocidade. Força, 

vai. (Batendo palmas para estimular).  

Auxiliar técnico deseja intensidade de seus atletas no treinamento físico. Ele 

utiliza palmas para potencializar o feedback motivacional. Tal cenário nos remete ao 

método analítico oferecido pela pedagogia do esporte. 

10. Auxiliar técnico: Vai forte. Vamos. Passa, passa. Passa o prato, acelera.  

O Auxiliar técnico da feedbacks motivacionais para os atletas no treino físico. 

Ele quer muita intensidade de todos. 

11. Auxiliar técnico: Ae hidrata. Toma água e pega o gol lá trás. 

Auxiliar técnico libera para hidratação, porém, não estipula prazo para a 

situação. Para ele, a saúde vem primeiro lugar, depois o trabalho para voltar ao 

treinamento 

12. Auxiliar técnico: Vamos fazer mais cinco séries. CORE, depois finalizamos 

com a ativação. Bora. Começa no trote, vai, trote.  

Auxiliar técnico explica o treinamento e o volume necessário que será 

requisitado pelos atletas para o treinamento, porém, não detalha a importância e 

significado do trabalho.  

13. Auxiliar técnico: Aquece bem. Da amplitude do movimento.  

Auxiliar técnico instrui o movimento correto exigido no treinamento para os 

atletas, porém, não detalha o porquê do exercício.  

14. Auxiliar técnico: Já vi cara feio, mas você Luiz, está de parabéns. Rsrsrs.  

Auxiliar técnico interage com os atletas com brincadeiras sobre a estética do 

jogador. Ele expõe o garoto ao dizer que nunca pessoa mais feia que ele. Atleta leva 

na brincadeira.  
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15. Atleta para Auxiliar técnico: Treininho leve esse aí hein. Auxiliar técnico 

responde: Não é treino isso aqui. É aquecimento. Enquanto eu não fizer esses 

moleques vomitarem, eu não fico contente hoje. Vocês vão ver quando o treino 

começar de verdade.  

Atleta diz que o treinamento está exaustivo para o Auxiliar técnico. Após esse 

momento, ele diz que isso é apenas o começo. Para ele a parte mais difícil ainda 

está por vir. Ele acredita que quanto mais esforço, no caso, até ultrapassar os limites 

da saúde, como vomitar em treino, é sinal de trabalho bem feito e mais proximidade 

do sucesso. 

16. (Atletas fazem o CORE no gramado mesmo. Chão muito duro e seco). 

Auxiliar técnico: Vai, força.  

Auxiliar técnico usa o campo duro para realizar um treino físico, mesmo tempo 

local mais confortável como a academia para executar o trabalho. Atletas sentem 

dor e ficam incomodados com espaço físico. 

17. Auxiliar técnico para A1: Cagão, está apanhando do atacante ai e não fala 

nada.  

Atleta sofre falta dura, porém, não reclama com o adversário. Auxiliar técnico 

o repreende e pede para que ele tome satisfação. 

18. Atleta chega machucado e auxiliar técnico pergunta: E aí? Torceu? Que 

isso? Mielite? Aguda? Audaxcite? Em alusão ao próximo adversário do campeonato, 

como se o atleta estivesse fingindo uma dor para não jogar no sábado por estar com 

medo.  

Atleta constata uma dor ao Auxiliar técnico, porém, ele não acredita na 

palavra do garoto e o provoca dizendo ao mesmo estar aparentando medo para não 

jogar o campeonato. 

19. Auxiliar técnico: Pode tirar o tênis. Concentra. Faz o movimento do corpo 

certinho aí, ok? 

Auxiliar técnico dá instruções aos atletas para executarem o movimento 

correto no treinamento físico. Podemos notar um leve dualismo em seu discurso ao 

tratar o corpo com uma massa que se movimenta e obedece a comandos da mente 

para atingir o objetivo esperado. 

20. Auxiliar técnico para A1: Fez os trabalhos da escola? A1: Sim. Auxiliar 

técnico: E o que a professora disse: A1: Que está bom. 
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Auxiliar técnico interage com atleta e se preocupa com seu desempenho 

escolar ao perguntar sobre um trabalho acadêmico.  

21. Auxiliar técnico: Vamos, gira o quadril. Está duro? Parece que engoliu 

uma espada. Se precisar ir para balada, dançar, não pega ninguém. Rsrsrsss.  

Auxiliar técnico pede ao atleta para realizar o movimento com perfeição. Após 

seu feedback, ele observa o atleta executando de maneira errada e faz uma 

brincadeira. Atleta sorri e continua o trabalho. 

22. Auxiliar técnico fica do outro lado campo apenas observando.  

Enquanto o treino ocorre no campo, Auxiliar técnico fica em silêncio e 

aparenta não demonstrar muito interesse. Ele não aplica nenhum feedback por 

aproximadamente 30 minutos. 

23. Auxiliar técnico: Só não estava impedido esse lance porque a cabeça do 

Joãozinho estava ali...rsrsrs. 

Auxiliar técnico faz uma intervenção no treino. Ele alerta sobre o lance e 

expõe seu jogador ao provocá-lo pela sua estética. Treinador observa constrangido, 

porém, não expressa nenhuma palavra. 

24. Auxiliar técnico: Vamos, esquerdinha horrorosa. Joãozinho para de largar, 

Joãozinho.  

Auxiliar faz uma intervenção no treino. Ele pede o atleta mais desempenho 

utilizando palavras provocativas em relação à performance do jogador. 

25. Auxiliar técnico: Está com almofada no pé. Bate firme na bola.  

Auxiliar técnico faz uma intervenção no treinamento, porém, com palavras 

provocativas em relação ao desempenho do jogador. 

26. Auxiliar técnico: Vai, acelera. Vaaai. Boa, acelera. (treino de velocidade e 

potência). Auxiliar técnico: Vaaaamos, vamos. Vaaaai, acelera. (Batendo palmas).  

Auxiliar técnico aplica treinos físicos direcionados para as valências de 

velocidade e potência. A todo o momento ele aplica feedbacks motivacionais com 

intuito de exigir o máximo de esforço físico de sua equipe. 

27. Um atleta domina uma bola errada e o Auxiliar técnico diz: Nossa, domina 

a bola. Atleta responde: como? Auxiliar técnico: Como? Você vai jogar na bezinha 

desse jeito ai. Perguntando-me como domina essa bola, você vai jogar lá. Não vai 

jogar na Europa nunca assim.  

Auxiliar técnico faz uma intervenção sobre um gesto técnico errado de seu 

atleta e o provoca dizendo que expressando esse nível de habilidade, ele não irá ter 
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sucesso em grandes times de futebol. Podemos observar uma leve inibição da 

confiança em seu atleta. 

28. Auxiliar técnico diz para o T2: Viu, disseram as regras estavam muito 

difíceis. T2: Difícil? Como que ano passado não estava difícil? Ah, pelo amor de 

Deus. 

Atletas contestam a complexidade das regras passadas no treinamento e 

Auxiliar repassa ao treinador. Eles discordam dos garotos e os comparam com os 

atletas da categoria passada. Para eles, se outros fizeram e não tiveram 

dificuldades, eles não têm o direito de sentir também.  

29. Auxiliar técnico: E aí, cara? 2, 3 hoje na percepção. A1: 2, 2. Auxiliar 

Técnico: Uai, não treinou não? Foi tão suave assim o treino. 

Atleta expressa um nível baixo de esforço no treino e Auxiliar técnico contesta 

sua sensação. Para ele, se o treino não foi exaustivo, o trabalho não foi bom. Ele 

quer seus atletas esgotados ao final de cada treino.  

30. Auxiliar Técnico: Não foi nada, ele é mais alto que o marcador, por isso na 

jogada o cotovelo bateu no rosto. Não foi nada.  

Atleta claramente agride um companheiro no treino, é advertido pelo 

treinador, porém, o Auxiliar discorda e o defende justificando o lance como acidental. 

Para ele o jogo deve ser agressivo e com muita seriedade. 

 
5.3 ANÁLISES IDEOGRÁFICAS 

  
A análise ideográfica conhecida também como análise individual (LIMA, 

2016), busca identificar as ideologias que permeiam os discursos e as ações dos 

sujeitos. Através desta análise buscamos identificar nas manifestações dos 

treinadores e auxiliares técnicos os aspectos caraterísticos da corporeidade e 

pedagogia do esporte expressos em suas ações pedagógicas. 

Para a identificação dos sujeitos separamos por treinador 1 e auxiliar técnico 

da equipe 1 e treinador 2 e auxiliar técnico da equipe 2 continuando com a mesma 

identificação numérica feita na descrição 

 

Sujeito 1 – Treinador 1 – Equipe 1 

 

Como é o treinador? 
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Aparentemente o treinador demonstrou ter um caráter centralizador das 

responsabilidades. É somente ele quem faz as programações pedagógicas dos 

microciclos, escalações, montagem de campo, análise de jogos tanto da própria 

equipe quanto da equipe adversária, entre outras tarefas. A relação pessoal e 

profissional com seu Auxiliar técnico não aparenta muita confiança, sendo talvez o 

principal motivo pela centralização do poder e responsabilidades. 

Observamos que este treinador aparentemente é muito competitivo. Mesmo 

obtendo conquistas importantes para o clube e para sua carreira, a celebração é 

contida e com muita seriedade. Para ele não há tempo a perder. O tempo é sua 

ferramenta para o sucesso. Ele está a todo o momento desejando mais desempenho 

e dedicação de seus atletas (itens 1, 3, 4, 6, 14,15, 18, 20, 21, 22, 29, 44 e 47). 

A sua cultura de competividade e eficiência é tão exacerbada que mesmo em 

situações onde a integridade do atleta é colocada em risco como faltas duras, 

momentos de cuidados preventivos de saúde como hidratação, a busca pelo 

rendimento e resultado acaba por ultrapassar esses limites podendo oferecer 

grandes riscos aos seus atletas. O importante é usar o tempo para o trabalho e, 

consequentemente pela busca da vitória. Em muitos casos aparentemente a 

qualquer custo. Também podemos observar que a preocupação com desempenho 

escolar não parte de sua ideia, mas do clube. Para ele, mesmo os atletas 

apresentando uma performance ruim academicamente, o que importa é estarem 

aptos para expressarem o rendimento esperado para aquisição da vitória (itens 2, 4, 

6, 12, 18, 20, 22, 29, 32, 44 e 47). 

Também observamos muita preocupação em transferir confiança para seus 

atletas. Mesmo tendo o conhecimento da realidade sobre o grande potencial de seus 

adversários na competição, em muitos momentos a aplicação de feedbacks 

positivos é escolhida e expressada de maneira firme por meio de diálogos sinceros 

com o grupo (itens 2, 3, 4, 14, 25, 30, 38, 39). 

Pudemos observar certa negação em relação às condutas antidesportivas e 

indisciplinadas de seus atletas tanto nos treinamentos quantos jogos. Ele não aceita 

agressões e falta de respeito dentro do seu grupo. Todavia, aparentemente o motivo 

central parte pelo receio da perda de atletas em jogos futuros e, consequentemente 

o aparecimento de quedas de rendimento. As questões morais e éticas para corrigir 

ou ensinar seus atletas não apareceram em seu discurso, mas sim o medo de 
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punições competitivas. Métodos de punições físicas como voltas ao campo foram 

escolhidos e colocados como ameaça visando evitar novos casos (itens 5 e 6). 

Observamos muitas vezes o método de punições físicas para corrigir 

comportamentos inadequados de seus atletas. Comportamentos tanto técnicos 

quanto táticos. E é com o corpo e através do corpo que o treinador acredita ser 

eficiente para atingir seu resultado. Por vezes o diálogo foi deixado de lado. 

Detectamos certa visão contraditória a corporeidade ao observarmos tais punições. 

O corpo mais uma vez é usado como sede de castigos para correção de condutas 

inadequadas (itens 5, 27, 35 e 36). 

O treinador raramente busca interagir com brincadeiras com seus atletas 

durantes os treinamentos. Geralmente as conversas mais animadas são antes de 

iniciarem os trabalhos. Ele utiliza histórias engraçadas que já vivenciou ou alguma 

novidade de seus atletas. Em grande parte do treinamento, o diálogo gira em torno 

de regras dos jogos, feedbacks positivos e negativos e explicitação de conteúdos 

pedagógicos. (itens 33, 34 e 41).  

Pudemos observar muitas condutas autoritárias do treinador. Grande parte de 

suas intervenções ou conversas com o grupo aparecem apenas suas ideias e 

convicções. Em algumas situações ele opta por expressar certa reciprocidade, 

porém, as suas decisões já foram operacionalizadas, isto é, primeiramente aplica 

suas ideias e depois surgem as perguntas para aceitação ou negação de seus 

atletas. Raramente observamos explicações do porque fazer, quais vantagens e 

desvantagens de realizar determinados pedidos (itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,15, 17, 

20, 29, 31, 35, 37, 38, 42, 43, 45 e 46).  

Detectamos certa visão dualista de corpo em seu discurso ao adjetivar um 

atleta como perfeito e admirado por ele como uma máquina. Por ser muito 

disciplinado, obedecer a ordens sem contestá-lo e se dedicar ao máximo nos 

treinamentos, o treinador o caracterizou como um robô, uma máquina muito 

eficiente. Entretanto, ele destacou um “defeito” em seu atleta ao dizer que a sua 

“parte” psicológica não era muito eficiente, pois segundo ele o atleta não sabia lidar 

com o erro. Problema destinado ao departamento psicológico do clube para possível 

solução, pois ali, apenas a performance física, tática e técnica é de sua 

responsabilidade (item 11). 

Corroborando com a sua aparente visão dualista de corpo, também 

detectamos intervenções, onde o treinador exigia de seus atletas uma força mental 
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muito grande. Ele acredita que tendo uma mente desenvolvida e uma boa “cabeça” 

para pensar e resolver os problemas do jogo e da vida que o ambiente futebolístico 

fornece, os atletas serão mais capazes de suportar a pressão e estariam mais 

próximos do sucesso. Para ele, alguns jogos não bastam apenas jogar futebol com 

os pés, mas também com a cabeça, e de preferência extremamente concentrada. 

Detectamos também sua preocupação com o bem estar de alguns momentos, 

porém, o corpo não representa muita importância deste cuidado, mas sim a mente e 

seu fator psicológico (itens 23, 25 e 39). 

Quanto ao sentido de pedagogia do esporte expresso em seus treinamentos 

vimos certas mesclas de metodologias. Geralmente, no início dos treinamentos, o 

treinador optava por aplicar treinamentos analíticos e tecnicistas, onde a 

imprevisibilidade do jogo, adversários e contextualização com sua ideia e modelo de 

jogo se ausentavam. Exercícios com filas, cones, muitas repetições e extrema 

preocupação com a execução perfeita de gestos técnicos apareciam periodicamente 

no microciclo. Características clássicas do método tradicional oferecido pela 

pedagogia do esporte. Algumas sessões, tal método era usado como meio de 

aquecimento, outras como partes integrantes de conteúdos. Suas abordagens, 

intervenções e didática iam de acordo com a metodologia escolhida no momento do 

treino, através feedbacks técnicos extremamente detalhados (itens 7, 8, 15, 26 e 

42). 

Nas partes seguintes do treinamento, exercícios com situações de jogos 

ligados a sua ideia e modelo de jogo eram escolhidos como meios de transmissão 

dos conteúdos pedagógicos. Caracterizando as novas tendências em pedagogia do 

esporte proposta (Scaglia, 2011, 2013), na qual o jogo toma responsabilidade de ser 

o núcleo central de preparação para o treinamento (9, 16, 17, 19, 24, 35, 45 e 46).  

Algo evidente em praticamente todo o tempo de treinamento ministrado pelo 

treinador foi à cultura da eficiência e uma constante pressão de tempo exigida a todo 

o momento de seus atletas. Em algumas intervenções pudemos notar certas 

inibições das autonomias e, consequentemente oportunidade para aflorar as suas 

criatividades em treino. Podemos observar a importância do resultado imperando 

sobre diversos aspectos da equipe tanto a nível individual quanto a nível coletivo, 

como por exemplo, a estética do jogar. O drible, o improviso e a ousadia, aspectos 

característicos da cultura futebolística brasileira por vezes foi repreendida em prol da 



101 

 

eficiência e da vitória a qualquer custo em determinadas situações (itens 23, 38, 43 

e 47). 

 

Sujeito 2 – Auxiliar Técnico 1 – Equipe 1 

 

Como é o Auxiliar técnico? 

O Auxiliar técnico participa de apenas quatro dias de treinamento na semana 

e dos jogos dos campeonatos disputados devido a outros compromissos 

profissionais. A sua relação profissional com o treinador não apresenta muita 

confiança, levando-o a participar pouco das tarefas da equipe. Observamos que o 

mesmo não participa da criação das programações pedagógicas dos microciclos, 

bem como as análises de jogos das equipes adversárias e da própria equipe. Pela 

relação profissional com o treinador não existir de forma harmoniosa, o mesmo 

acaba por centralizar grande parte das tarefas da equipe, restando apenas 

feedbacks técnicos, conversas individualizadas e interações pessoais com os atletas 

por parte do Auxiliar técnico. Contexto prejudicial à formação dos atletas, pois 

acabam perdendo parte do potencial conhecimento que poderia ser transmitido por 

meio de uma relação saudável. 

Pudemos observar uma baixa participação do Auxiliar técnico nos 

treinamentos, talvez pela relação abalada com o treinador, porém, por iniciativa em 

alguns momentos dos treinos o mesmo tomava responsabilidades como a 

montagem de campo, feedbacks técnicos e táticos, além comandar algumas partes 

dos treinamentos enquanto o treinador ficava em silêncio apenas observando (itens 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 25).  

Também pudemos observar que a pressão de tempo e a busca da eficiência 

estão presentes em sua cultura. Detectamos uma preocupação com o rendimento 

exacerbada, onde por vezes ultrapassaram limites relacionados às integridades dos 

atletas, como ordens para hidratação da maneira mais rápida possível e feedbacks 

tanto ofensivos quanto provocativos. Exigências de altas intensidades e 

treinamentos exaustivos desconsiderando a opinião ou condição física de seus 

atletas foram corriqueiras em prol de busca do máximo de desempenho. Situações 

que tanto a curto como em longo prazo poderiam ser prejudiciais aos jogadores e 

posteriormente a sua equipe (itens 3, 11 e 15).  



102 

 

Detectamos uma aparente cultura competitiva de sua parte ao celebrar de 

maneira contida e com seriedade as pequenas conquistas da sua equipe. Para ele, 

as pequenas vitórias são apenas números, o esforço produzido para chegar lá se 

transformou e tornou-se apenas história. O que importa agora é o próximo desafio e 

para isso o trabalho deve ser cada vez mais exigente. Não há tempo para 

comemorar as pequenas vitórias (item 2).  

Observamos também diálogos e interações sinceras com seus atletas, porém, 

sem reciprocidade. Apenas as suas ideias apareciam e eram vigentes no contexto 

(2, 14 e 21). 

Em algumas atitudes o Auxiliar técnico instruiu seus atletas a realizarem 

condutas antiéticas e imorais, como ludibriar o árbitro para adquirir vantagens e se 

aproximar da vitória. Falsificar faltas e inventarem dores foram as mais corriqueiras. 

Podemos notar que para ele a vitória tem muita importância, e para conquista-la 

quase vale tudo, inclusive tais condutas explicitadas acima (itens 18 e 19).  

Em dados momentos, identificamos certos cuidados e preocupações com 

seus atletas, porém, os motivos principais foram devido a quedas de rendimento nos 

treinamentos. Houve momentos em que ele propunha conversas com seus 

jogadores para o treinador com intuito de ajuda-los, entretanto não as 

operacionalizava (itens 4, 6, 7, 12,14 e 21).  

Quanto ao sentido de corporeidade expressada pelo Auxiliar técnico, vimos 

certo caráter dualista ao enxergar seus jogadores por partes. Várias de suas 

intervenções foram direcionadas apenas aos aspectos técnico e físico, pois o 

psicológico para ele é uma parte do jogador destinada ao departamento específico 

do clube (itens 7, 12, 23, 24 e 25).  

Observamos certa falta de interesse pelo trabalho em alguns momentos dos 

treinamentos ao se dispersar e se afastar do campo ou chegar ao ambiente de treino 

sem ter o conhecimento do conteúdo programado para o dia. Grande parte do tempo 

o mesmo ficava em silêncio e apenas observa o treino. Talvez devido à relação 

profissional abalada com o treinador (itens 9 e 10). 

Também notamos intervenções ofensivas e o uso de punições como a 

retirada dos atletas do treino caso não expressassem fisicamente o rendimento em 

campo desejado. A opinião ou sensação de cansaço devido ao treinamento 

exaustivo não era levada em conta para as tomadas de suas decisões. Podemos 

detectar uma visão distante da corporeidade neste contexto, pois para ele o corpo é 
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ferramenta apenas para suportar a demanda física do jogo. Os anseios, medos, 

cansaços são desconsiderados nesse contexto. O importante é fazer o corpo 

suportar a exaustão (item 13). 

Quanto ao sentido de pedagogia do esporte pelo Auxiliar técnico pudemos ver 

a utilização de uma mescla de metodologias. Inicialmente ele aplicava os exercícios 

pautados no método analítico, caracterizado pela ausência da imprevisibilidade jogo, 

adversários e relação com o modelo de jogo da equipe. Nas partes finais dos 

treinamentos, situações de jogo, caracterizadas pelas novas tendências em 

pedagogia do esporte ao possuir a imprevisibilidade do jogo, relação com modelo de 

jogo, adversários, entre outros aspectos, eram escolhidas para a transmissão dos 

conteúdos pedagógicos (itens 7, 17, 22, 23, 24 e 25).  

Identificamos certa falta de criatividade na criação de novos exercícios ao 

repetirem jogos já passados muitas vezes ao longo da temporada para equipe (item 

22). 

 

Sujeito 3 – Treinador 2 - Equipe 2 

 

Como é o treinador? 

Aparentemente o treinador demonstrou ter um caráter centralizador das 

responsabilidades. É somente ele quem faz as programações pedagógicas dos 

microciclos, escalações, montagem de campo, análise de jogos tanto da própria 

equipe quanto da equipe adversária, entre outras tarefas. A relação pessoal e 

profissional com seu Auxiliar técnico não aparenta muita confiança, sendo talvez o 

principal motivo pela centralização do poder e responsabilidades. 

Aparentemente o treinador é extremamente participativo e preocupado com 

os treinamentos. Observamos a utilização feedbacks técnicos e táticos praticamente 

a todo o momento com seus atletas. Em momentos de mais tensão, palavras 

provocativas e alguns palavrões foram usados visando à manutenção ou aumento 

de rendimento do grupo (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 

23,25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 44 e 45). 

Também vimos uma postura extremamente autoritária em seus discursos e 

ações pedagógicas. Grande parte dos diálogos com seus atletas apenas as suas 

ideias eram consideradas. Em momentos de contestação por parte dos jogadores, 

como o não entendimento de regras e falas expressando o cansaço rapidamente 
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eram vetados a fim de manter a ordem e disciplina exigida por ele. Raramente 

observamos momentos de reciprocidade, o que demonstrou uma centralização de 

conhecimento e muito respeito à hierarquia do ambiente de trabalho (itens 1, 2, 12, 

13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 34, 35, 37, 38 e 43). 

As culturas da eficiência e pressão de tempo a todo o momento em cima dos 

atletas são extremamente fortes em seus discursos e ações pedagógicas. O 

rendimento, a ordem e velocidade para executar as ações dos jogadores 

demonstraram ter mais importância para ele que fatores ligados à criatividade, 

autonomia e aspectos relacionados à integridade física dos jogadores, como prazos 

curtíssimos para hidratação e muita exigência física, desconsiderando qualquer tipo 

de opinião ou sentimento de seu grupo. Punições físicas para corrigir 

comportamentos técnicos ou disciplinares inadequados segundo as suas crenças 

fazem parte de seu trabalho de forma corriqueira (itens 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 22, 25, 

26, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44 e 46).  

A competitividade e o alto rendimento foram muito expressados a todo o 

momento durante o treinamento. Não houve discursos ou interações com seus 

atletas de forma lúdica. Ele não gosta muito de conversas e brincadeiras, o trabalho 

deve ser levado muito a sério, isto é, suas intervenções são apenas no âmbito 

profissional mesmo seus atletas sendo crianças e tendo por característica da faixa 

etária o gosto pela diversão e brincadeiras. Não observamos a presença de laços de 

amizade entre o treinador e seus atletas (itens 29, 30, 36, 37e 39). 

Também observamos certa confusão em alguns trabalhos e a escolha de 

exercícios muito complexos. Muitos jogos eram mudados ao longo do treinamento 

devido ao não entendimento das regras pelos atletas, o que causava irritação e 

tensão no ambiente (itens 12, 20, 21, 32, 34, 35, 38 e 45).  

Também vimos exposições ofensivas quando alguns atletas não 

apresentavam um rendimento ou comportamento desejado. A busca pela ordem e 

podendo até dizer certa submissão foram corriqueiras em suas ações pedagógicas 

(itens 15, 17, 26, 34, 35, 38, 41e 45). 

Quanto ao sentido de corporeidade, observamos uma distância em suas 

ações ao enxergar o corpo como produto para atingir desempenho. O corpo deve 

ser uma ferramenta muito bem trabalhada para suportar as demandas físicas dos 

treinos. Os atletas não podem demonstrar fraquezas ou sentimentos de cansaço nos 

treinamentos, pois serão vistos como produtos ruins. A expressão de seus medos, 
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anseios e emoções só podem aparecer ao final do trabalho ou fora do ambiente 

futebolístico (item 38). 

Em relação ao sentido de pedagogia do esporte, vimos o treinador utilizar 

uma mescla de metodologias. Inicialmente, a programação dos treinos começa com 

o uso do método analítico/tecnicista. Gestos técnicos devem ser corrigidos e 

aprimorados fora do contexto de jogo. Filas e cones foram muito utilizados no dia a 

dia de treino. Nas partes finais da programação a utilização da metodologia de jogo 

oferecida pelas novas tendências em pedagogia do esporte apareceu todos os dias 

de observação (itens 3, 4, 5, 9, 18, 23, 29, 30, 31 e 39).  

Também vimos certa falta de criatividade na criação de novos treinamentos 

ou exercícios ao repetir jogos e regras anteriormente passados aos seus atletas ao 

longo da temporada. O controle de monotonia de treino não apareceu em seu 

método de trabalho (item 40). 

Pudemos observar certa negação em relação às condutas antidesportivas e 

indisciplinadas de seus atletas tanto nos treinamentos quantos jogos. Ele não aceita 

agressões e falta de respeito dentro do seu grupo (item 42). 

 

Sujeito 4 – Auxiliar Técnico 2 – Equipe 2 

 

Como é o Auxiliar técnico? 

Aparentemente o Auxiliar técnico não aparentou ser muito participativo e 

preocupado com os treinamentos. Talvez pela sua relação profissional conturbada 

com o treinador. Identificamos que o mesmo não participa da criação das 

programações pedagógicas dos microciclos, bem como as análises de jogos das 

equipes adversárias e da própria equipe. Observamos certa responsabilidade em 

relação aos aspectos físicos do grupo por meio da aplicação de treinamentos de 

velocidade, potência e força, além de controlar através de planilhas os níveis de dor, 

recuperação e percepção subjetiva do esforço de seus atletas de forma 

individualizada. Quanto a feedbacks técnicos e táticos raramente foram utilizados 

nos dias de trabalho (itens 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26 e 29). 

As culturas da eficiência e pressão de tempo apareceram em suas ações 

pedagógicas. Treinamentos exaustivos e que até ultrapasse limites da integridade 

física de seus jogadores, como vômitos e muitas reclamações de cansaço são seus 
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preferidos. Quanto mais o corpo aparentar estar perto do limite, mais o trabalho está 

perto do sucesso para ele (itens 10, 12, 15, 16 e 29). 

Observamos a presença de certa preocupação com o desempenho escolar 

dos seus atletas ao se interessar por ter o conhecimento da performance acadêmica 

dos jogadores (item 20). Vimos à presença de laços de amizade com seus jogadores 

ao observá-lo fazendo brincadeiras saudáveis, construindo diálogos lúdicos e 

participando de jogos nos inícios dos treinamentos (itens 2, 14, 18, 21 e 23). 

Observamos um caráter autoritário em suas ações pedagógicas. Ao ministrar 

um treinamento, não aparece reciprocidade no diálogo construído com seus atletas. 

Ele não se preocupa em explicar o porquê de seus exercícios, quais as vantagens e 

significados. O importante é os atletas receberem as informações gerais e 

obedecerem às suas ordens sem contestar (itens 12, 13, 16, 19, 26).  

Observamos que o Auxiliar técnico apresenta um caráter competitivo muito 

forte. Os treinamentos e ações dos jogadores precisam a todo o momento 

apresentar seriedade e muito empenho físico (itens 9, 15, 17 e 30). Vimos também 

determinadas condutas ofensivas ao fazer intervenções provocativas aos seus 

atletas e a criação de ambientes constrangedores aos jogadores ao expor seus 

erros perante os demais integrantes do grupo (itens 17, 18, 21, 24, 25 e 27). 

Vimos certa distância em relação à corporeidade em suas ações pedagógicas 

ao detectar sua visão sobre corpo como um produto ou máquina. Para o treinador o 

corpo não apresenta sentimentos, medos, emoções, frustrações ou sonhos. O corpo 

segundo sua visão está ali para ser aprimorado e desenvolvido por partes, como a 

velocidade, a força e potência. Desconsiderando toda sua sensibilidade. Limites 

fisiológicos são testados em todos os momentos na busca pelo melhor rendimento 

do corpo e posterior valorização do “produto jogador” (itens 9, 12, 15, 16, 26 e 29). 

Em relação ao sentido de pedagogia do esporte identificado em suas ações, 

uma mescla de metodologias apareceu de forma corriqueira. Em algumas ocasiões, 

treinos utilizando o método analítico/tecnicista foram aplicados para o 

desenvolvimento físico dos atletas. Treinos envolvendo a preocupação do 

desenvolvimento de gestos técnicos de maneira descontextualizada do jogo também 

estiveram presentes em seus trabalhos. As metodologias oferecidas pelas novas 

tendências em pedagogia do esporte como situações de jogo envolvendo relação 

com modelo de jogo da equipe também foram detectadas (itens 8, 9, 12, 16, 26 e 

30). 
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5.4 ANÁLISE NOMOTÉTICA 

 

Neste momento da pesquisa buscou-se realizar o movimento das 

manifestações expressas na análise ideográfica do âmbito individual para o geral, 

isso é possível, pois diante da multiplicidade de significados identificados o 

pesquisador amplia suas possibilidades de chegar aos aspectos gerais 

(BARRETO, 2008). 

Buscou-se encontrar convergências, divergências e individualidades, 

chegando a uma estrutura geral que compreende esses aspectos mostrados nas 

manifestações. Assim foi necessário rever as proposições reveladoras de todos os 

relatos, estabelecendo comparações entre eles, a fim de descobrir as 

convergências, as divergências e as identidades apresentadas pelas ações 

pedagógicas dos treinadores e auxiliares técnicos, estabelecendo a atenção para 

os sentidos de corpo/corporeidade e pedagogia do esporte presente no ambiente 

de trabalho.   

Nesse confronto foi possível agrupar as unidades e formar categorias a 

serem refletidas. A matriz nomotética consta das unidades de significado individual 

que mais chamaram a atenção e suas convergências e divergências.  

 

Quadro 2: Matriz Nomotética 

Sujeitos 

 

Unidades de Significado 

 

T1 

 

AX

1 

 

T2 

 

AX

2 

 

Número de 

convergências 

 

1 - Exige respeito e disciplina. 
X X X X 04 

2 - Não propõe diálogos 

recíprocos para transmissão de 

conhecimentos. 

X X X X 04 

3 - Ações formais e autoritárias 

na relação com os atletas. 
X X X X 04 
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4 - Cultura de eficiência e 

competitividade exacerbadas. 
X X X X 04 

5 - Impõe pressão de tempo de 

forma exacerbada. 
X X X X 04 

6 - Aplica treinamentos 

repetitivos. 
X X X X 04 

7 - Visão de corpo como objeto 

disciplinado. 
X X X X 04 

8 - Não dá autonomia aos atletas. X X X X 04 

9 - Aplica feedbacks positivos e 

motivacionais. 
X X X X 04 

10 - Aplica metodologia clássica 

oferecida pela pedagogia do 

esporte. 

X X X X 04 

11 - Aplica metodologias 

presentes nas novas tendências 

em pedagogia do esporte. 

X X X X 04 

12 - Aplica punições físicas para 

corrigir comportamentos 

inadequados. 

X X X X 04 

13 - Apresenta sinceridade em 

seus discursos. 
X X X X 04. 

14 - Atividade burocrática 

prevalece sobre os aspectos 

emocionais dos atletas. 

X X X X 04 

15 - Possui formação acadêmica 

ou especialização. 
X X X X 04 

16 - Inibição da criatividade dos 

atletas em detrimento da 

eficiência e resultados. 

X  X  02 

17 - Inibição da autonomia dos 

atletas em detrimento da 

eficiência e resultados.  

X  X  02 
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18 - Faz intervenções lúdicas. X   X 02 

19 -  Expressa atitudes violentas 

e críticas 
 X X  02 

20 - Apresenta laços de amizade 

com os atletas. 
   X 01 

21 - Ensina condutas 

antidesportivas. 
 X   01 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.5 CONSTRUÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir das análises das unidades de significado foi possível realizar 

convergências que associaram as manifestações e os modos de ver do fenômeno 

em questão, possibilitando a interpretação dos elementos analisados e o 

levantamento de algumas considerações. 

 

Questões sobre as interações treinador/auxiliar técnico – atletas 

 A quantidade de unidades e o significante grau de convergências mostram 

que as interações ocorridas entre treinadores e auxiliares técnicos com seus 

atletas não são de trocas recíprocas de conhecimentos. A hierarquia e a 

centralização do conhecimento são extremamente observadas nas ações 

pedagógicas dos agentes pesquisados. Ideias de jogo, regras nos treinamentos, 

instruções técnicas, táticas e físicas são impostas sem haver o direito de 

contestação dos atletas.  

Para Gadotti,  

 
o educador para pôr em prática o diálogo, não deve colocar-se na 
posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de 
quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é 
portador do conhecimento mais importante: o da vida. (GADOTTI, 
1999, p. 2) 

 

Os atletas demonstram respeito e certo medo ou receio pelas palavras dos 

treinadores e auxiliares técnicos manifestados corporalmente pela obediência, 

quietude e expressões faciais. Atitudes autoritárias e rígidas em momentos onde há 
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a presença de desordem são escolhidas para corrigirem mais rapidamente 

comportamentos inadequados. 

Os treinadores e auxiliares técnicos buscam a todo o momento manter a 

disciplina em prol de uma aprendizagem satisfatória, entretanto, o atleta aprende 

com muito mais facilidade quando ele é livre para se expressar e assim, ele mesmo 

vai se tornando capaz de perceber quando está extrapolando. 

Segundo Freire, 

o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até 
a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um 
desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não 
dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu 
pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas 
incertezas”. (FREIRE, 1996, p.96) 

 

Ainda segundo o autor,  

o professor autoritário, o professor licencioso, o professor 
competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o 
professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado, 
sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, 
racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua 
marca. 

 

A procura pela criação de laços de amizade com seus atletas é extremamente 

reduzida. A importância do trabalho e receio de perder o comando impera sobre este 

aspecto. Intervenções lúdicas quase não aparecem no ambiente de trabalho, mesmo 

tendo crianças como seus jogadores. A cultura da eficiência presente em suas 

ações pedagógicas sobrepõe claramente aos aspectos afetivos. Não há tempo para 

ser gasto com brincadeiras no alto rendimento, a todo o momento as exigências e 

diálogos são estritamente profissionais, pois, a busca pelo resultado é praticamente 

onipresente. 

É possível observar essas colocações nas unidades de significado: 

o 1 - Exige respeito e disciplina. 

o 2 - Não propõe diálogos recíprocos para transmissão de conhecimentos. 

o 3 - Ações formais e autoritárias na relação com os atletas. 

o 4 - Cultura de eficiência e competitividade exacerbadas. 

o 14 - Atividade burocrática prevalece sobre os aspectos emocionais dos 

atletas. 

o 18 - Faz intervenções lúdicas. 
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o 20 - Apresenta laços de amizade com os atletas. 

Possuir relações harmônicas entre treinadores e auxiliares técnicos com seus 

atletas são de fundamental importância no processo educativo, o ensino ganha 

potencial e significado. Transforma quem participa e o ambiente em que faz 

presença quando compreendemos que não se devem isolar os atletas destes 

processos. O ensino deve ser gerado além da simples transmissão de 

conhecimentos, dos treinamentos físicos, das mecanizações de gestos técnicos.  

Ambos os universos devem se comunicar, o ensino do futebol deve ser 

concebido em parceria com as vivências dos atletas e ao mesmo tempo promover 

novas experiências a estes. Só assim se torna possível compreendê-lo e vivenciá-lo 

em sua plenitude. 

As culturas de eficiência e pressão de tempo para as realizações das ações 

técnicas requisitadas de seus atletas aparecem extremamente exacerbadas. No 

contexto de formação em que estão envolvidos a promoção da autonomia, 

criatividade, capacidades de improvisação deveriam ser estimuladas de forma 

corriqueira. Todavia, a sedenta busca pela vitória acaba ultrapassando e tomando 

mais importância sobre estes aspectos.  

Momentos onde mesmo resolvendo os problemas do jogo, porém, com 

lentidão e a utilização da criatividade, condutas de repreensão foram usadas para 

correção destes comportamentos. O importante é cumprir o objetivo do jogo de 

futebol o mais rápido possível e gastando o mínimo de energia. Características 

peculiares da cultura nacional futebolística como a ousadia, o drible, a improvisação 

e o prazer com e pelo jogo foram repreendidas em prol do resultado por diversas 

vezes.  

Fazendo referência aos quatro princípios que poderiam subsidiar um ensino 

de qualidade do futebol apresentado por Freire (2003): 1-ensinar futebol a todos; 2-

ensinar futebol bem a todos; 3-ensinar mais que futebol a todos; 4-ensinar a gostar 

de futebol, apenas o primeiro esteve presente nas ações pedagógicas dos 

treinadores e auxiliares técnicos. Infelizmente, ampliando a distância de tal 

referência, em divergência com o terceiro princípio, condutas antiéticas e 

antidesportivas foram identificadas em alguns casos. Na busca da vitória e 

aquisição incessante de vantagens, a transmissão de valores negativos para a 

formação de atletas apareceu como ferramenta educativa.  

É possível observar essas colocações nas unidades de significado: 
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o 5 - Impõe pressão de tempo de forma exacerbada. 

o 8 - Não dá autonomia aos atletas. 

o 12 - Aplica punições físicas para corrigir comportamentos inadequados. 

o 16 - Inibição da criatividade dos atletas em detrimento da eficiência e 

resultados. 

o 17- Inibição da autonomia dos atletas em detrimento da eficiência e 

resultados. 

o 21 - Ensina condutas antidesportivas. 

 

Questões da corporeidade, da motricidade e do corpo disciplinado 

Estudos sobre corporeidade vêm contribuindo de forma significativa para 

transformações do ser no mundo.  Sem dúvidas, quando enxergamos a 

corporeidade como chave para a mudança na Educação, abrimos novos horizontes 

rumo a ações que valorizem a criança em todos os seus aspectos. Percebemos nas 

categorias de base observadas um corpo dócil e em alguns momentos visto como 

máquina ou produto. O corpo corriqueiramente era marcado pelo poder em inúmeras 

ações e falas dos treinadores e auxiliares técnicos. 

Punições físicas como correr em volta do campo, abdominais, flexões e 

polichinelos eram frequentemente utilizados para a correção de comportamentos 

técnicos e disciplinares inadequados.  Foucault ressalta: 

Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um 
pequeno mecanismo penal. É beneficiado por uma espécie de 
privilégio de justiça, com suas Elis próprias, seus delitos 
especificados suas formas particulares de sanção, suas instâncias de 
julgamento (FOUCAULT, 2008, p.171) 
 

Um modelo de criança ditado pela perspectiva educacional cartesiana na qual 

suas ações são direcionadas ao aprendizado de conteúdos estabelecidos pelos 

clubes de formação em futebol e pelos agentes transmissores nos levou a uma 

preocupação muito grande.  Estes corpos disciplinados, dóceis e submissos são 

educados de forma fragmentada e na maioria das vezes são ensinados para cumprir 

regras, visando o aprendizado de conteúdos estanques e por vezes repetitivos, 

conforme percebemos nesta análise os itens:  

o 6 - Aplica treinamentos repetitivos. 

o 7 - Visão de corpo como objeto disciplinado. 

o 12 - Aplica punições físicas para corrigir comportamentos inadequados. 
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Ainda observamos que a motricidade existente está um pouco distante da 

Ciência da Motricidade humana definida por Sérgio (1996) como uma área que se 

preocupa na compreensão e na explicação das ações motoras de forma ampla e 

não fragmentada. Moreira ressalta que 

[...] por sermos, por existirmos, é que nós pensamos, agimos, 
movimentamo-nos para superação de nossas carências, enfim, 
cometemos ações concretas no mundo todos os dias, produzindo 
cultura e história ao mesmo tempo em que somos modificados por 
essa cultura e história, num movimento dialógico. (MOREIRA, 

2008a, p.355)  
 

Raramente a explicação dos significados dos movimentos eram passadas de 

forma clara e sincera para os atletas. Dos três pilares do processo de ensino: 1 

saber fazer; 2 – como fazer? 3 – por que fazer? Dificilmente o último foi identificado 

nas ações pedagógicas dos treinadores e auxiliares técnicos. Por meio da 

motricidade o atleta extravasa suas emoções e nos diz coisas que muitas vezes em 

treinos marcados pela disciplina não conseguimos perceber e até mesmo identificar 

características únicas destes seres em pleno desenvolvimento. 

Muitas vezes os atletas são censurados de se manifestarem 

espontaneamente.  Precisam jogar futebol quietos (contestação das ideias dos 

professores) e prestar atenção apenas nos treinadores e auxiliares técnicos que 

conduzem os treinamentos. Quando agem de forma não condizente às ordens 

dadas são punidos fisicamente e alertados verbalmente.  

Novamente reafirmamos que estas ações nos preocupam muito, pois vários 

estudiosos como Merlau-Ponty (2011), Santin (2013) e Regis de Morais (2013) 

deixam clara a importância da corporeidade e da motricidade serem levadas em 

consideração no contexto do processo de ensino-aprendizagem. Afinal de contas 

corporeidade é o próprio atleta que está presente no campo ávido por aprender e ao 

mesmo tempo ensinar, sedento por expor seus sentimentos e emoções. Expressar 

sua existencialidade pelos movimentos, pela comunicação e por sua 

espontaneidade.  

Obviamente, como Educadores que somo, devemos cumprir currículos 

estabelecidos pelos clubes de formação em futebol, mas acima de tudo construir 

ambientes e proporcionar momentos em que o aprender e ensinar sejam realizados 

de maneira prazerosa tanto para os atletas quanto para nós. 
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Questões da pedagogia do esporte e da formação acadêmica 

Dentre os quatro agentes pesquisados, todos possuem formação acadêmica 

em Educação Física. Observamos muitos conhecimentos adquiridos pela grade 

curricular da área, como periodizações, programação de conteúdos táticos, controle 

de cargas físicas, metodologias de treinamento e análise de desempenho. 

Observamos uma divisão equilibrada na escolha entre metodologias de treinamento 

mais clássicas como o tecnicismo e situações de jogo com relação ao modelo de 

jogo oferecidas pelas novas tendências em pedagogia do esporte. 

É possível ver essas colocações nas unidades de significado: 

o 10 - Aplica metodologia clássica oferecida pela pedagogia do esporte. 

o 11 - Aplica metodologias presentes nas novas tendências em pedagogia 

do esporte. 

o 15 - Possui formação acadêmica 

Pudemos notar uma evolução em relação ao conhecimento acerca pedagogia 

do esporte pelos treinadores e auxiliares técnicos. No século passado, em grande 

parte dos treinamentos, o método analítico e tecnicismo imperavam no contexto de 

ensino do futebol nas categorias de base.  

No que diz respeito à pedagogia tradicional, esta tem como núcleo central de 

preparação a componente técnica do treinamento desportivo, procura reproduzir 

modelos (padrão perfeito) e repetir movimentos para automação. Também busca 

mecanizar o gesto, produzindo um pobre acervo de possibilidades de respostas, 

descartando a solução e partindo para a ênfase na eficiência, necessitando pré-

requisitos. Isso tem como resultado, uma pouca geração de tomadas de decisão, de 

forma em longo prazo levar uma castração da autonomia. De modo geral para estes 

autores ela causa uma incalculável dependência (SOUZA; SCAGLIA, 2004). 

Garganta (1998) menciona que modelo de ensino dos esportes coletivos 

pautado na ciência tradicional denominado analítico tem como concepção do sujeito 

alguém que ainda não sabe executar os exercícios, alguém que terá que aprender 

por níveis, do simples ao mais elaborado, de forma linear. O mesmo autor defende 

que nos JEC (Jogos Esportivos Coletivos) as técnicas não se restringem a 

movimentos específicos e que ela por muito tempo foi considerada o fator mais 

importante para seu ensino. Porém ela está condicionada a um para que fazer, o 

que, automaticamente, coloca a tática como dimensão primordial do ensino dos JEC 
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(Jogos Esportivos Coletivos), uma vez que neles “[...] o problema fundamental que 

se coloca ao indivíduo que joga é primeiramente tático.” (GARGANTA, 1998, p. 23). 

É importante ressalvarmos que não estamos aqui negando a aprendizagem a 

partir da pedagogia tradicional e seus valores. Como bem nos lembra Galatti et al. 

(2014), a pedagogia tradicional foi uma proposta anterior às contemporâneas que 

detemos hoje e ponto de partida para a mudança. Tampouco expressamos certo 

desprezo por profissionais que trabalham com o ensino do esporte no país e ainda 

adotam essa abordagem. 

O panorama identificado nas ações pedagógicas dos treinadores e auxiliares 

técnicos nos transporta para a reflexão de uma ideia, onde os movimentos 

esportivos não podem mais ser compreendidos como meros gestos motores, mas 

sim como ações compostas por desejos, sentidos e significados, podendo apenas 

ser estudada em um contexto caracterizado no mais amplo e profundo das ações 

humanas.  

Treinamentos produzidos segundo autores como Leonardo, Scaglia e 

Reverdito (2009), Scaglia (2011), Casarin et al. (2011) corroboram com a utilização 

das novas tendências em pedagogia do esporte. Houveram muitos treinos pautados 

em uma metodologia que privilegia o ensino da lógica do jogo ao considerarem a 

experiência da técnica esportiva não separada da dimensão tática, mas sim parte 

integrante de uma mesma atitude intencional. 

Notamos grandes preocupações nas ações pedagógicas dos treinadores e 

auxiliares técnicos em se ensinar o jogo considerando-o de maneira complexa, 

relacionando seus aspectos técnicos e táticos. Contudo, cuidados sociais, afetivos, 

culturais e humanos ainda carecem de interesse e não são tão evidentes.  

Infelizmente, a filosofia do alto rendimento e, consequentemente busca incessante 

pela vitória ainda imperam, fechando o caminho para a corporeidade no contexto 

das categorias de formação em futebol. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente, gostaríamos de expressar o imenso agradecimento aos 

treinadores e auxiliares técnicos pela coragem e sinceridade para se deixarem 

revelar, missão extremamente rara em nosso cotidiano. 

Uma pesquisa construída sob ótica qualitativa com abordagem centrada na 

Análise no Fenômeno Situado, não faz uso de conclusões, nem de expressões 

absolutas, pois dá a ideia de algo acabado, finalizado, o que não é compatível com 

a interpretação deste tipo de pesquisa.  

O fenômeno humano não é estático, ele está em constante mudança, em 

contínuos processos de transformações, pois o corpo é inacabado e mutável, não 

se encerra, mas se transforma.  

Quando decidimos observar as ações pedagógicas dos treinadores e 

auxiliares técnicos de categorias de base do futebol brasileiro dando ênfase ao lugar 

da corporeidade e da pedagogia do esporte, sabíamos que seria um percurso longo 

e ao mesmo tempo desafiador. Primeiramente, por estarmos dentro do campo de 

treinamento e sabermos que nem sempre o pesquisador é bem visto, seja por 

insegurança dos treinadores e auxiliares técnicos ou por ser encarado como um 

“vigia” que apenas quer por defeitos. E, posteriormente, pela trabalhosa coleta de 

dados e interpretação dos acontecimentos observados.  

O fenômeno futebol e seu processo de ensino-aprendizagem tornou-se 

praticamente uma área de conhecimento. Seus conteúdos e aplicabilidade podem 

ser desenvolvidos nas mais diversas áreas. Cursos de graduação e pós-graduação 

em Educação Física e Ciências do Esporte cada vez mais dão extrema importância 

ao fenômeno e estão constantemente evoluindo seus conhecimentos.  

Em nenhum momento pretendemos construir uma verdade máxima sobre os 

sentidos de corpo e pedagogia do esporte presentes nas categorias de base de 

futebol brasileiras. Mas sim, desnudar o fenômeno, mostrar tal como ele é, sem 

julgamentos e sem críticas, adotando um olhar sensível para compreendê-lo em sua 

essência e considerar que ele não é uma verdade universal, que em outros lugares 

se desvelará de outras formas, mas que as manifestações expressas pelos agentes 

estudados são importantes para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem do futebol. 
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Temos aqui algumas preocupações que podem ser resumidas em alguns 

pontos específicos. Nossa primeira preocupação é que os profissionais ao lerem 

este trabalho, tenham a percepção de que as falas e ações aqui analisadas são de 

cotidianos existentes em treinamentos de categorias de base de futebol. A disciplina 

e alto rendimento exigido, a visão de corpo objeto presente, o desconhecimento e a 

ausência da atitude de corporeidade e a ainda utilização de métodos de 

treinamentos tradicionais foram constantes.  

Tal panorama nos proporcionou algumas reflexões como a ausência do cuidar 

e o educar de forma indissociável na prática. Pois, apenas detectamos a utilização 

da pedagogia do esporte em prol dos resultados. Também nos despertou a urgente 

elaboração de uma periodização em que a corporeidade seja onipresente em todas 

as ações pedagógicas dos agentes envolvidos com o processo de formação em 

futebol. Por último, apesar de 100% dos pesquisados possuírem formação 

acadêmica em Educação Física, observamos que aspectos relacionados às ciências 

humanas, como o trato com a corporeidade, ainda carecem de interesse nos 

currículos das universidades responsáveis pela formação na área.  

Outro ponto especial que nos chamou atenção foi em relação à aplicação de 

condutas antidesportivas a fim de adquirir vantagens para a conquista da vitória. 

Infelizmente, ainda no contexto do alto rendimento, os resultados por vezes imperam 

sobre o respeito e valores positivos.  

As ações pedagógicas dos treinadores e auxiliares técnicos nos levaram a 

perceber que ainda temos muito a fazer para chegarmos a um processo de ensino 

aprendizagem do futebol que não desconsidere o corpo sujeito e toda sua 

sensibilidade e complexidade.  Não podemos deixar-nos abater pelo desânimo e 

pela resistência a mudanças. Temos de acreditar na possibilidade de um processo 

de ensino-aprendizagem do futebol mais humano, no qual os atores principais 

apresentem cada vez mais prazer em seus treinamentos, “usando e abusando” da 

ludicidade, do carinho e da sensibilidade, propiciando desta forma a manifestação da 

corporeidade e de uma pedagogia do jogo centrada no humano.   
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APÊNDICE 

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 1 – Equipe 

1 

Treino: 14:45 – 17:45. 

Observação: Auxiliar não estava presente por motivos profissionais em outro 

local. 

3 exercícios: 2 situações de jogo e dois treinos tecnicistas. 

 

Legenda: 

T1= Treinador. 

C1= Coordenador da base. 

A1= Atletas. 

O treinador chegou 15 minutos antes do treinamento no vestiário. Chegou 

cantarolando, sorriso no rosto. 

T1 para auxiliar da comissão técnica da outra categoria: “João, arrebenta esses 

moleques hoje hein, ganharam sábado, tão achando que será leve essa semana”. 

Atletas chegaram conversando entre eles no vestiário, com o tom de voz bem baixo, 

com algumas brincadeiras entre eles.  

Atletas chegam conversando em pequenos grupos para dentro do campo, 2 a 4 

pessoas.  

T1 encontra um atleta antes do início do treino e pergunta: “Você por aqui? Não foi 

para o departamento médico?  

Atleta para T1: “E aí, parabéns. T1 responde: “Parabéns para nós”. 

T1 para Atleta: “Como foi lá? Jogo passado? Bora encher a arena com 10 pessoas 

próximo jogo hein”. 

T1 para Atleta: “Obrigado, seja bem-vindo, sem dor. T1 para outro Atleta: “Foi seu 

primo que cortou seu cabelo?”. 
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T1 para grupo de atletas em conversa sobre o resultado do jogo passado: “Vocês 

tomam gol e a culpa é do juiz? (Em tom de brincadeira)”. 

São os atletas que levam os coolers para o campo, as bolas, cones, etc.  

T1 para atleta sobre o jogo passado: “Como foi o jogo? Atleta responde: Ruim. T1 

responde de volta: Aaaaaah, aprendeu a resposta”. 

T1 para atleta em relação ao jogo passado: “Se não pegar dez pênaltis nesse chão 

duro hoje, você não vai embora. Você brigou com a nossa zaga? Atletas riem das 

perguntas.  

T1 para atleta: “E aí, banguela, tirou? (Fazendo alusão ao dente do siso)”. 

T1 para atletas: “Agora é sério pessoal, pode sentar aí. Atletas se sentam a frente 

dele e aguardam as próximas palavras”. 

C1 chega de surpresa e pede para que todos se reúnam para passar um 

comunicado ao grupo: “Primeiro lugar, uma salva de palmas a todos. Foi a segunda 

vez em dez anos que a Ferroviária passa para terceira fase da competição. Atletas 

sentados observam em silencio, alguns de cabeça baixa outros não”. 

C1 pergunta: “O que isso nos garante? Atletas responde: visibilidade, 

responsabilidade e trabalho. C1 responde: Exato, mais trabalho. Não há saldo de 

horas de trabalho no alto rendimento. Todo dia temos que dar mais e melhorar, 

trabalhar mais e mais”. 

C1: “Vamos valorizar a conquista, todos. Ah, e mais importante: TRABALHAR 

MUITO! (Em voz alta). Vamos agradecer a todos, desde os amigos da escola, dos 

treinos, das tias da cozinha, etc.”. 

C1: “Acostumar com o dia a dia do alto rendimento é assim. Vamos jogar na nossa 

arena. O que isso aumenta? Atletas respondem: Visibilidade, responsabilidade, 

postura e trabalhar mais. (Alguns roem os dedos, outros abaixam a cabeça)”. 

C1: “A partir de hoje então, 200% de trabalho! (Voz firme). 

C1: “Tenham gratidão pelas pessoas, agradeçam todos do clube, isso faz a 

diferença no dia de todos. Valoriza a todos. Isso nunca é demais. Gratidão e 

educação”. 
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Atletas liberados para treinar após o comunicado. 2 atletas brincam e se abraçam, 

todos os demais caminham separados e cabeça baixa devido ao sol forte.  

Atletas conversam entre eles sobre o treino de hoje em tom de brincadeira: “Vou 

chorar de dor”. 

T1 para atletas: “Primeiramente, parabéns a todos. A vitória é nossa, agradeçam a 

todos. Eu comemorei até ontem (domingo). Hoje acordei maluco pensando em como 

vamos passar de fase”. 

T1 pergunta para atletas a opinião deles sobre os adversários que irão enfrentar na 

próxima fase: Quem é de fora, o que vocês acham que eles estão pensando sobre 

os times que irão passar de fase? T1 responde: Corinthians e Red Bull”. 

T1: “Podemos pensar assim ou não. Não cheguei até essa altura do campeonato 

para cumprir tabela. Agora o treino será bem mais exigente, será mais chato. Eu 

serei mais chato”. Atletas em silêncios, sentados, alguns de cabeça baixa outros 

não”. 

T1 fala sobre vários adversários passados, passando todo um histórico da equipe 

durante o campeonato até então e alerta: “Se jogarmos igual a fase passada, não 

passaremos”. 

T1 para atletas: Todas essas informações são para nos deixar com medo? T1 

responde: Isso é para vocês entender o porquê vocês serão cobrados”. 

T1 para atletas: Querem chegar na final? Mais três meses até a final. Aguentam? 3 

meses de mais alto rendimento ainda! Mais um mês e meio de muita cobrança. 

Perdeu o gol, levanta a cabeça e vai jogar, ainda tem jogo para caralho!  

T1 para atletas alerta sobre a indisciplina do jogo passado: “Não vou mais admitir 

cartão vermelho por agressão. Se houver, não irá treinar. Não da mais para perder 

jogador nessa fase. Se for expulso, 2 semanas correndo em volta do campo”. 

(Discurso em tom de voz mais alto e firme).  

T1 para atletas: (Novamente em tom de voz alto) – “Não admito mais expulsão, não 

dá. Vai correr em volta do campo!”. 

T1 para atletas: “Nossa preparação será mais forte. Com cabeça e inteligência para 

não machucar. Só irá para o departamento médico se houver algo grave ou crônico”. 
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T1 para atleta: “Como foi a prova? “. 

Atleta pergunta para T1: Tem vídeo? T1 responde: Só quarta! “(Conversa sobre os 

vídeos que serão passados sobre o jogo passado, onde são mostrados erros e 

acertos da equipe). 

T1 para atletas: Agora os jogos têm que ser disputados. Não dá mais para tomar 

goleada. Tem que pontuar em todas as rodadas. Não dá mais para aceitar. Se for 

assim, acredito muito, muito, muito que passaremos! “. 

T1 para atleta: “Vamos fechar e trabalhar!  

(Todos em círculo rezam inicialmente em silencio, depois em voz alta de olhos 

fechados. Treinador cobre o rosto com o boné e não reza em voz alta). 

T1 para atletas alerta sobre as responsabilidades escolares: “Se faltar de sexta, 

podendo repetir de ano, não vai mais para o jogo. Isso vem de cima, não é coisa 

minha. Não faltem! “. 

Atletas saem para beber água.  

T1 para atletas: “Pessoal, trocando bola a cada dois. Passe e domínio!  

T1 para atleta: “Traz água para mim, por favor? “. 

T1 em conversa descontraída com atleta sobre o jogo passado e o próximo 

adversário em conjunto com outro membro da comissão da categoria maior: “ Ta 

tudo cagado? Trouxe a fraldinha? Escutou Red Bull está cagado? (em tom de 

brincadeira). Está se cagando aí?”. 

T1 para atletas: “Só de cabeça, controle de cabeça. Só vi bola no chão até agora! Só 

com a perna ruim agora! Só com a perna boa agora, mas um toque só na bola. Um 

toque só! Para passar a bola agora, só de peito do pé! Cabeceio agora! “. 

T1 fica caminhando em volta dos jogadores fornecendo as instruções e fazendo 

brincadeiras.  

T1 para atletas: Posiciona, olho aberto. Vamos levar a sério. Boa, Caio. Boa, Léo. 

Boa, Malheiro. Pega ela mais em cima. Tempo de bola! Boa, melhorou! Faz o 

movimento, Guilherme. Está pegando muito em baixo. Tem que pegar no seu ponto 

mais alto”.  
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T1 para atletas: “Bastante distância. Passe esquerda e direita. No peito do 

companheiro. Vamos imaginar a inversão de jogo, um lançamento, um passe. 

Vamos acertar o peito, treinar mira, força”.  

T1 vem falar comigo: “Tenho uma lacuna no treino, agora faço esse exercício, já vi 

muitas melhoras. Enfrentei adversários que me exigiam isso, mas não podia cobrar 

deles, pois não treinava”. 

T1 vem falar comigo: “Está vendo esse moleque? Palmeiras, ele é piada (joga 

muito)”.  

T1 para atletas: “Aí deu, água. (alguns ainda continuam fazendo o exercício, 

jogando, vem brincando. Enquanto bebem, há um certo silencio. Sol muito forte. 

Três e meia da tarde!  

T1 para atletas: Defensores, colete! Por enquanto. Lateral, colete! Volante, sem. Já 

sabem qual o exercício? Atacar o espaço e não ficar impedido”.  

T1 para atleta: “Gabriel, segura um pouco! 6 filas! Posiciona! Lá atrás, Caio. Alguma 

dúvida? Ninguém responde.  

T1 para atletas: “Boa, vai para o gol. Estava livre. Define. Próxima vez, capricha na 

finalização, posicionamento de corpo. Bora, fazer”.  

Atletas para outros atletas: “Boa, volta! “. 

T1 para atletas: “Boa bola, bom posicionamento de corpo. Não deixa voltar. T1 para 

o treino e dá uma instrução individual: “Sua perna é boa, vai nela”.  

T1 para atleta: “Boa, Eto! (atleta erra o lance e chuta o ar com raiva).  

T1 para atletas: “Confia no 1 contra 1. Confia no seu goleiro. Confia no goleiro!”.  

T1 para atletas: “Ótima, essa ultrapassagem é boa. Vem, vem. Perto para fazer um, 

dois”.  

T1 para atletas: Água! (alguns atletas vão andando, outros correndo).  

T1 para atletas: “Boa, continua. Vem, Gustavo. Vem, bora. Define de esquerda. Não 

terá tempo para tudo isso no jogo. Boa, Paulo”.  

Atleta sai mancando do treino e T1 fala: “Pode tirar o colete já! “.  
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Atleta para outro atleta: “ta machucado? T1 vem em direção ao lesionado, balança a 

cabeça, abre os braços e diz: “gelo”.  

Atleta para outro machucado: “está com dor? Lesionado responde: Sim. Outro fala: 

Ah, mas também tem que dar aquele miguézinho, né? “. Lesionado, responde: “Não, 

está louco. está doendo aqui, ó! “.  

T1 para atletas:” 3 x 2. Sai a bola, ataca o espaço, não fica impedido. T1: 

Conseguem me escutar? Boa. Cobertura. Capricha “.  

T1 para atletas: “Só falta acertar o movimento, mas boa. Próximo, a jogada ta lá, 

pisa na área”.  

T1 para atleta que errou o lance: “Por que errou, Chileno? Atleta responde: Porque 

joguei no meio. T1: Não, porque jogou nas costas”.  

T1 para atletas: “Define! (gritando e com raiva). Você tava sooooozinhooooo! “. 

T1 para atleta: Chileno, usa a esquerda, porra. Se não desenvolver a perna ruim, 

somos meio jogador só. Tem que usar a perna inteira para sermos jogadores 

inteiros.  

T1 vem falar para mim: “Esse exercício tive que adaptar de acordo com a minha 

realidade.  

T1 para mim: “Esse atleta é uma máquina. Veio do São Paulo todo robotizado, até 

dobrava o joelho para dar passe. Tive problemas técnicos com ele. Extremamente 

obediente, se mandar passar o cone, ele passa o cone com vontade, com disciplina. 

Mas também, não podia fazer nada errado la, já ficava mal. Não sabia lidar com o 

erro. Ainda bem que foi expulso no jogo passado. Agora ele se soltou, já sabe que 

errar não é o fim do mundo. Nossa psicóloga trabalhou com ele, isso deixou ele 

melhor”. 

T1 para atleta: está fazendo, Breno? Não adianta você achar que vou ficar 

controlando seu treino. É você que tem se interessar. Bora! (Estava no final do 

treino, atletas já estavam exaustos. Mãos nos joelhos, respiração ofegante. 17:45).  
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Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 2 – Equipe 

1 

Treino: 14:45 – 17:45. 

Observação: Auxiliar estava presente. 

Legenda: 

T1= Treinador. 

C1= Coordenador da base. 

A1= Atletas. 

O treinador chegou 30 minutos antes do treino, cantarolando. Auxiliar chegou 15 

minutos antes do treino, cabeça baixa e em silêncio. Antes de iniciar o treinamento, 

comissão se reúne e treinador passa as informações dos exercícios que irão ser 

realizados hoje para o preparador de goleiros e auxiliar técnico. 

Auxiliar técnico vai para o campo demarcar as zonas dos exercícios enquanto o 

treinador fica observando os atletas silenciosamente.  

T1: Boooora! (Atletas se aproximam e ficam em pé ao redor do treinador e em 

silêncio aguardando as palavras do mesmo. 

T1 para alguns atletas: Chama o pessoal lá, manda acelerar (Alguns atletas ainda 

estavam se trocando no vestiário). 

T1: Quem está lá? 

T1: Boa tarde. Dores? (Atletas: Não).  

T1 começa a conversar e expor informações do adversário de sábado. Ele aponta as 

derrotas, os defeitos, as qualidades, etc. (Atletas escutam em silencio, alguns de 

cabeça baixa, outros levantada e olhando para o T1). 

T1: Quem aqui já jogou na Arena? Jogo Oficial? (O jogo será na Arena Fonte 

Luminosa, estádio da equipe profissional). Alguns Atletas levantam a mão. 
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T1: Beleza. Vamos trabalhar então para jogar no sábado. Temos uma defesa muito 

forte na minha opinião. Onde é a defesa? (Atletas: Começa no ataque). T1? 

Exatamente, temos uma defesa muito forte, equipe forte. 

T1: Vitória. Vocês irão me ouvir falando a palavra vitória a semana inteira.  

T1: Hoje vamos trabalhar passe. Vamos ser agressivos, fortes. Vou cobrar vocês, 

como ontem e a semana toda que chegará. Alguma dúvida? (Atletas: Nada). T1: 

Bora fechar aqui e trabalhar. 

Auxiliar técnico: Pessoal, escuta aqui. Tudo que fizemos até hoje já passou 

(referências aos jogos que ganharam nas fases anteriores). Acabou. Agora nossos 

objetivos são maiores. Nosso recorde é número. São só números. Vamos dar mais. 

Foco, determinação. Arena e Corinthians. Bora trabalhar!!! 

(Todos em círculo rezam em voz alta. Exceto, treinador).  

T1: Divide os times, por favor. Bora, trabalhar. Traz o saco para mim, não chuta bola.  

Auxiliar técnico: Pessoal, aqui comigo. Traz as bolas sem chutar.  

(Início do treino com bola). 

Auxiliar Técnico: O jogo é no sol. Não tem para onde correr, pessoal. Bora. (Sol 

muito forte. 32 graus. Atletas estavam procurando uma sombra dentro do jogo, 

porém o auxiliar já alertou que não tem que ficar na sombra).  

Auxiliar técnico: Defesa aqui, lateral para cá. (Auxiliar posiciona os atletas). 

Auxiliar técnico explica as regras e a dinâmica do jogo enquanto o treinador observa 

com as mãos nas costas e o pé na bola. (o treino é baseado em situações de jogo). 

T1 comanda as instruções num grupo, auxiliar comanda em outro. 

Auxiliar técnico: Abreu, ajuda o Vinicius com as bolas. Pega as que forem saindo do 

campo.  

T1: Vamos. Não, Paulo. Toca entre vocês, 1,2,3,4,5,6,7.  

T1: Vamos, joga, joga. Opção para ele. Muda rápido. 

T1: Opção por fora. Contando as pontuações também, equipe verde.  
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Auxiliar técnico: Pressiona. Joga, joga, apoio.  

T1: 2x0. Vamos. Fica com a bola. Fica com a bola. Linha de passe. Passe tem que 

vir para dentro agora.  

T1: Pouco tempo com a bola no pé. Olha o domínio. Rápido. Não vai dar tempo. 

Bola já veio tem que saber o que fará com ela.  

T1: Rápido, solta. Pensamento tem que ser mais rápido. Bora.  

T1: Treinador corrige, da feedbacks, atletas ouvem em silencio.  

Auxiliar técnico: Boa, vai. Aparece, apoio. Isso, vamos movimentar. Aqui pode jogar. 

Por dentro. T1: Próximo.  

T1: Não lamenta, Vinicius. Correr e recupera. Não tem tempo para lamentar. Ligado, 

Nard. Ligado. Rápido, define rápido.  

Auxiliar técnico: Vamos contar as pontuações. Vamos.  

T1: É igual a gente joga. Sempre perto dos caras. Boa, vai, rápido. (Os atletas 

devem estar sempre perto dos adversários, coisas que o treinador pede do treino). 

T1: Não para, não para. Domínio perto. Não deixa a bola escapar. 

T1: Vamos. Forte, forte. Passe firme. Aaiii, deu. Quem está de fora, vai para dentro.  

T1: Quem são os dois que vão marcar? (Treinador perguntando quais atletas iriam 

passar de jogadores para marcadores dentro do exercício).  

T1: Faz correr, faz correr. Bora. (referência a boas jogadas, onde um time estava um 

tempo sem tocar na bola).  

T1: Boa. Usou a direita. Vem agora. Opção para ele.  

T1: Usa a perna ruim.  

T1: Pessoal, passe rápido. Domínio.  

Auxiliar técnico: Se dominar certinho, é sucesso. Ganha jogo. (Treinador busca 

muito sucesso em ações técnicas, por isso auxiliar cobra bastante acerto nesse tipo 

de ação). 

T1: Marca, Pedro. Próximo dele. Está esperando, vai correr. Bora.  
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T1: Aiiiiiiiiiiiii, deu. Água. Vai lá. (Os atletas hidratam em silêncio).  

T1: Tomou água, vem. Bora. Ninguém senta, vem. Não tem tempo pra isso. A 

garrafa é para escutar a instrução e beber ao mesmo tempo. Se não eu deixava 

copo aqui para vocês.  

T1: O que estava errado? Atletas: Corremos errado.  

T1: Qual a melhor maneira de descansar? Com a bola. Fiquem com ela. Soltem 

rápido entre vocês. 

T1: Bola sempre andando. Isso dificulta o jogo do adversário.  

(O t1 pergunta sobre o treino. Atletas respondem as perguntas em voz baixa, mãos 

nas costas, alguns roendo as unhas).  

Auxiliar técnico monta as outras partes do campo enquanto o treinador conversa 

com os atletas, ele usa esse tempo para passar as novas regras do próximo 

exercício. 

Auxiliar técnico conversa com um homem de fora do campo enquanto o t1 fala sobre 

o treino com os atletas. 

T1: A bola não pode parar. Sempre em movimento. Boa, isso. Boa. (Ele passa as 

instruções com um pé na bola e braços cruzados). 

T1:Lembra dos apoios. Ele serve só como opção. Não é para usar toda hora. 

(Auxiliar técnico fica ao lado do treinador observando o treino em silencio neste 

momento).  

T1: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIII, ooooh! Boa, Chileno. 1 a 0, equipe verde.  

T1: A equipe grená ta tocando muito a bola. Tem que ser agressivo. Vaaaai. 

(Agressivo no sentido de procurar mais o gol ao invés de apenas ficar trocando 

passes entre eles).  

T1: Continua, boa, Toca.  

Atleta para atleta: Vai, Eto. Olha aí. Está difícil para mim, carai. (cobrança entre eles 

durante o treino).  
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Para o treino mais uma vez para feedbacks. (Enquanto o treinador conversa com 

alguns atletas para dar instruções sobre as regras, o auxiliar técnico brinca com 

outros jogadores. Ele finge que irá chutar a bola em um deles e sorri logo em 

seguida).  

Volta o treino.  

T1: Vamos, força, força. Boa antecipação, Vinicius. Vamos. Não lamenta, não tem 

tempo para lamentar. (Atleta lamenta um erro durante o treino).  

T1: Ei, quem está de fora esperando para entrar, atenção ai. Para quando entrar 

vocês irem lá e melhorar.  

T1: Tem que voltar nesse exercício. Vai cansar mesmo. (Regras que deixam o 

exercício muito intenso, por isso, alguns atletas aparentavam estar um pouco 

cansados).  

T1:Posiciona, vai. Movimenta a bola rápido.  

T1 pausa o treinamento para corrigir os erros dos jogadores novamente. Os que 

estavam de fora esperando a vez de entrar ficaram longe do raio de ação das 

instruções e conversando entre eles. 

T1: Vamos, Vinicius. A bola está entrando e você andando. (A bola estava entrando 

no espaço responsável por esse jogador marcar).  

T1 grita? NÃO ANDA! Sem pressão, vira o corpo. (Ele quer dizer, se não tem 

ninguém te marcando, pode virar o corpo e ir para frente).  

T1: Daniel, está subindo sozinho, sem indicador. Desse jeito vai correr até amanhã. 

(Contexto: Subir sozinho sem indicador quer dizer: o atleta vai lá na frente do campo 

fazer pressão no adversário, porém sem significado e organização nenhuma, daí a 

ideia de correr errado e cansar).  

T1: Vocês estão pegando a bola mal posicionados. Vocês precisam posicionar o 

corpo a todo momento para facilitar a jogada.  

Treinador para o treino para tirar dúvidas sobre o jogo. Auxiliar chega ao mesmo 

tempo e toma as rédeas da explicação. Ele aponta o que os atletas não podem fazer 

durante o exercício de jogo.  
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Treinador chama atenção: Aqui, vamos evoluindo no treino. Primeiro treinamos 

passes rápidos. Agora passes e atacar o espaço, por último vamos fazer um jogo de 

10x10 para aproximar ainda mais da realidade do jogo.  

T1: Anda, rápido. Bora.  

T1: Boa, ótimo hoje, podem vir. (Final dos exercícios de treino).  

T1 chega para um atleta de forma individual: Você está bem. Se você está bem 

fisicamente, você precisa ter uma mente forte. A cabeça do jogador de futebol muda 

toda hora, se hoje você é reserva, você precisa ser forte mentalmente e mostrar que 

pode vencer e dar a volta por cima. Se você está abatido com as coisas, não 

demonstra para seus amigos não. Eles irão ver que você está mal e podem perder a 

confiança em você no jogo por exemplo. Cabeça forte, força, você irá melhorar. 

(Conversa foi com atleta que estava um pouco abaixo do que está acostumado 

apresentar nos treinos.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 3 – Equipe 

1 

Treino: 14:45 – 17:45. 

Observação: Auxiliar estava presente. 

Estreia na terceira fase do Paulista. 

 

Legenda: 

T1= Treinador. 

Auxiliar Técnico 

C1= Coordenador da base. 

A1= Atletas. 

Treinador chegou 30 minutos antes.  

Auxiliar técnico chegou 10 minutos antes das atividades. 
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O treinador realizou uma dinâmica com vídeos antes do treinamento com bola. Ele 

procurou abordar todos os pontos importantes do jogo passado. Erros e acertos da 

própria equipe, comportamentos dos jogadores durante o jogo, etc.  

Auxiliar técnico pergunta para treinador: Acaba que horas o vídeo? T1 responde: 

São 25, 30 minutos no máximo.  

Fim de apresentação de vídeo, início das atividades no campo.  

Treinador e auxiliar entram em campo lado a lado conversando sobre o dia a dia. 

Coisas e assuntos cotidianos.  

Auxiliar técnico para treinador: Como vamos fazer hoje? T1: Vamos aquecer, 

cabeceio, jogo, etc.  

Atletas chegam ao campo em pequenos grupos. 2, 3 e 4 atletas no máximo. Bebem 

água e conversam em voz baixa. 

T1 para atletas: Pessoal, coloca o gol móvel no meio do campo para mim, por favor? 

Auxiliar técnico: Solta a garrafinha de água e vai logo pra lá caralho. (Atletas 

demoram para beber água e ir pegar o gol. Isso atrasa o início do treino).  

T1 para pesquisador: Olha lá, 15 jogadores para levar o que 5 conseguiriam. 

(referência ao gol móvel). 

Atletas levam o gol móvel para onde o treinador falou. Eles andam com o gol e vão 

sorrindo e conversando.  

T1: Booooooraaaa! Atletas aproximam em volta do treinador e ouvem em silencio as 

suas palavras.  

Atletas e treinador se abraçam em círculo e rezam em voz alta. Treinador reza em 

silencio.  

T1: Bom, trabalho. Em duplas. Uma bola cada dupla.  

Auxiliar técnico para mim: O que você está fazendo? TCC? Pesquisador explica a 

dissertação e objetivos. O Auxiliar ouve em silencio e não expressa nenhuma 

opinião após a explanação do pesquisador. (Enquanto isso acontece, o treinador vai 

organizando os garotos e dando início ao treinamento do dia).  
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Início do treino. Duplas. Cada um arremessa a bola para o outro para treinar 

cabeçadas.  

T1: Bora. Ataca a bola. Espera, cabeceia. Deixa a bola chegar agora. Atenção.  

Após 15 minutos deste exercício de cunho técnico para cabeceio, treinador muda e 

inicia uma situação de jogo.  

Os atletas começam a jogar e um time se sobressai muito ao outro. T1 diz: A cada 

gol de diferença serão dez abdominais para o time perdedor.  

T1: Vamos, capricha. Concentração. Bora. 24 a 1. Bora, 26 a 1. Diferença de 250 

abdominais já.  

T1: Vai, Leonardo. Medo de cabecear a bola. Ataca ela.  

Auxiliar técnico comanda outro grupo do outro lado do campo fazendo o mesmo 

exercício. Porém este se mantém em silencio.  

T1: Atenção. Bora. Ataca a bola. Sem medo de fazer gol. Vamos, dá para tirar essa 

diferença. Vamos diminuir o prejuízo dos abdominais.  

T1: Boa bola. Essa é bola de gol. (Treinador elogia a boa jogada que o atleta 

realizou).  

Atleta erra um cruzamento e pede desculpa imediatamente após ao erro. “Foi mal, 

foi mal”.  

T1:Capricha. Ótima bola. Vamos, estamos tirando a diferença dos gols. Mantém a 

pegada. 1 ponto ne frente dos caras já. Os goleiros do outro grupo estão segurando 

a bronca lá.  

T1: Vamos, 15 segundo para acabar.  

Goleiro toma um frango. Auxiliar técnico diz: Aiiiiiiiiiiiiiii, Braga .... (Atleta encosta na 

trave com a expressão séria. Visivelmente incomodado com o erro).  

T1:Vamos acertar o gol. Bora. Acerta. Já é situação de perigo (1x1). Acerta o 

gooool. Acerta. Acerto o gol. Vaaaaai. Acerta. Nosso objetivo é acertar o goool.  
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T1: Ta pegando muito embaixo da bola, Prado. Pega mais em cima. (Treinador faz 

referência a posição do pé do atleta no momento em que este chuta a bola para o 

gol). 

T1: Bora, pagando a punição dos abdominais para os grupos que perderam a 

competição.  

Agua lá. Vai.  

Auxiliar e T1 conversam sobre o atleta que não está treinando bem. Auxiliar técnico 

disse: Vejo que ele não está mal só com a bola. Está mal com ele mesmo. 

Preparador de goleiro: Já está afetando o psicológico. Auxiliar técnico: Tem que falar 

com ele. Ficou de fora contra o prudente, já ficou de fora contra o são Paulo. Vai 

ficar de fora contra o Corinthians também? 

Enquanto o treinador e auxiliar técnico conversam, os atletas bebem água. (Fim de 

conversa e início dos feedbacks). 

T1: Bora, caralho. Já disse ontem que não é hora de resenha. Bebe água e vem 

com a garrafinha logo. Já falei ontem. 

Início da outra atividade de jogo. 

T1: Vamos chutar, não importa quem é o goleiro. Seleção brasileira o goleiro do 

Corinthians. Só faz gol quem chuta. (Treinador diz que o time dele precisa arriscar, 

mesmo o goleiro do outro time sendo muito bom e já ter sido convocado para 

seleção brasileira da categoria). 

T1 explica o próximo exercício. Discorrer sobre a importância da lógica pedagógica 

do treino. Aspectos importantes que ele acha usara no jogo contra o Corinthians. 

Início da atividade. 

T1: Bora, atenção. Para que na hora que entrar, saber fazer. (Instrução aos atletas 

que começaram de fora do exercício de jogo). Os atletas que esperam ficam 

sentados e atentos ao jogo.  

T1: Boa bola.  
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T1: Chileno, não quero você pelos dois lados. Se quiser jogar dos dois lados, não vai 

correr 20 minutos. (Treinador da feedback para jogador ficar apenas de um lado do 

campo, assim ele poupará energia).  

Auxiliar técnico para atletas: Vamos. Se não, vou tirar você e pegar alguém la de 

fora para por no seu lugar. (Auxiliar ve jogador andando e avisa, se não correr vai 

sair).  

T1: Agua. (atleta passa por ele e ele pergunta: algum dúvida? Posicionamento? 

Onde vai jogar? Atleta responde: Não. (cabeça baixa).  

Treinador começa a falar sobre a primeira parte do exercício, porém antes de todos 

atletas estarem todos juntos.  

T1: O jogo está com superioridade numérica, agora vou igualar. Vocês estavam 

bem, tendo sucesso. Por isso vou por dificuldade para vocês. (O jogo era 6 

jogadores contra 4, os atletas estavam tendo êxito no exercício. Treinador parou e 

igualou os participantes, 6x6 afim de aumentar a dificuldade).  

Auxiliar técnico: Pessoal, vamos. Bora jogar, vocês têm que dar algo diferente no 

treino. A escalação está aberta ainda. A briga no grupo está boa para saber quem 

vai jogar. Melhora o astral, passa confiança para gente, que é assim que a gente vai 

escolher quem nós vamos levar. (Referencia: Quem jogar mais, dar mais vontade, 

passar confiança, será levado para o jogo do sábado).  

Início da atividade novamente. 

Auxiliar para atleta: Vai morto. Vamos. Posiciona.  

Atleta sofre uma falta dura e fica caído no chão ao lado do treinador. Ele dá o 

comando para prosseguir o treino. (Vamos, vamos, vamos) Enquanto isso, o atleta 

continua caído ao seu lado apresentando uma expressão de dor.  

3 minutos depois 

Massagista chega e atende o garoto. Treinador vai ao lado e pergunta o que 

aconteceu. 

T1: Ótimo pessoal. Água lá de novo. 

Fim do treino.  
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Treinador chama os atletas e fala: Terceira fase, muitas vezes vamos ganhar sem 

jogar bem. Eu só quero uma coisa. Não percam a confiança. Treino bom, pegada 

boa. São 5 jogos nessa fase. Ganhou o primeiro, não é o melhor resultado do 

mundo. Tem mais 4 jogos. Perdeu, empatou é a mesma coisa. O que vocês têm que 

ter é a consciência do trabalho feito até aqui. O como vocês melhoraram nesses 5 

meses. Não importa o resultado. O importante é ver a evolução como jogadores.  

T1: Jogo tem que ser pegado. Sentar a botina. Não para machucar, mas para 

manter a pegada. Ou vocês acham que o jogador do Corinthians vai pedir licença 

para roubar a bola de vocês? Não, vai chegar forte e ainda te chamar de otário.  

T1: Não importa o que acontecer lá. Importa é a gente não perder de vista o trabalho 

que foi feito até agora. Parabéns a todos.  

T1: Leva a sério o trabalho do Du, ele ta preparando vocês para não ter lesões. (O 

preparador físico da categoria sub 17 a cada 3 dias desce e passa um trabalho a 

parte de potência muscular para os garotos, afim de ajudar os garotos do 15. Por 

isso, treinador pede para que os atletas respeitem e façam com seriedade o treino 

feito por ele).  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 4 – Equipe 

1 

Treino: 8:30 – 10:30. 

Observação: Auxiliar estava presente. 

Legenda: 

T1= Treinador. 

Auxiliar Técnico 

C1= Coordenador da base. 

A1= Atletas. 

Treinador chegou 15 minutos antes, em silencio. Bocejou algumas vezes. 

(Aparentemente cansado). 
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O campo de treino estava trancado no momento em que os atletas chegaram. As 

categorias sub 15 e sub17 treinam em campos de cidades que ficam ao redor da 

cidade do clube. Pelo clube não possuir a estrutura para evitar esse tipo de situação, 

imprevistos podem surgir. 

T1 para mim: Vou começar aqui fora mesmo. Odeio perder tempo. Não depender de 

porra nenhuma não.  

T1 tira a lousa de jogo para passar as informações fora do terreno do campo 

mesmo, porém, o caseiro do campo chega e abre o portão no mesmo instante.  

Auxiliar ainda não chegou no campo. 8:35. 

T1 vai montar o campo para agilizar o início do treinamento. (Jogadores se trocam e 

colocam as chuteiras enquanto o campo é montado pelo treinador.  

T1: Bora, quem estiver pronto aí, vem cá. 

T1: Vamos, Waldson. Vem, Bruno. Boraaa, aproxima ae. T1: Tomaram o café, 

pessoal? Deu certo? Atletas respondem: sim.  

T1: Como é bom o feriado né, pessoal? Carvalho disse que vai arrumar uma vaga 

para pegar a piscina la no clube. Auxiliar técnico: Ruuuim, hein. (Atletas em pé com 

as mãos nas costas, ouvem em silencio).  

T1: Dores? 

T1 fala sobre o que fez na noite anterior: Ontem assisti os jogos anteriores do 

Corinthians. Vi os pontos fortes e fracos deles. Daqui a pouco vou fazer alguns 

ajustes com vocês e depois passo como vamos ganhar do Corinthians.  

(Todos se abraçam em círculo, rezam de olhos fechados. Treinador reza de olhos 

abertos em voz alta junto aos atletas). Obs: Foi o único dia até aqui no qual o 

treinador rezou em voz alta.  

T1: Bora, vamos trabalhar.  

T1: Pega pega para aquecer aí. (Os jogadores brincam e aquecem, treinador se 

diverte com a brincadeira). Iiiiiiiiiiiiiiiiii, fechou o corredor. Rsrsrsrs. Uma corrente só, 

vamos.  
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Eu para o treinador: Ficou encurralado...rsrsrs. Achei que ele ia dar uma voadora em 

todos os pegadores. T1: Rsrsrsrsrsr, eu também.  

Atleta chega atrasado para o treino, aproxima do t1 e o cumprimenta: Bom dia. T1: 

Bom dia, vai aquecer la.  

T1 para atleta no pega pega: Agora não deu, Matheuszinho. Rsrsrsrs. Os caras 

disseram aqui, pode perder para qualquer um no pega pega, menos para você. 

Rsrsrs.  

T1: Bora, vai, vai, vai, Bruno.  

T1 para os atletas: Para que serve o aquecimento do pega pega? Atletas: 

Velocidade, estratégia, corrida. T1: Quando você ta pegando sozinho é fácil, você 

faz o que quiser. Corre para onde achar melhor. Agora quando está fazendo parte 

da corrente com 18, 19 é mais difícil. Se vocês não pensarem a mesma coisa ao 

mesmo tempo, vocês têm maior dificuldade.  

Essa brincadeira eu gosto porque é igual ao futebol. Temos que ter 11 jogadores 

pensando juntos, ao mesmo tempo, no mesmo objetivo. Essa brincadeira é bacana. 

Vocês começaram a entender e fizeram acontecer. Conquistaram objetivos 

pequenos antes, depois os grandes.  

Eu dividi em 3 grupos, uma hora ataque, meio e defesa. Vocês tinham dificuldades 

já nessa divisão. Imagina dentro do futebol, se cada grupo pensar diferente e fazer o 

que quiser? O ataque decidir as coisas sozinho, o meio também e a defesa 

também? Já era. No final da brincadeira vocês viram, vou repetir. Quando 

começaram a pensar juntos, as coisas aconteceram. Essa é a ideia.  

T1: Agua, vai la.  

T1: Volta aqui pessoal. Bora. 10x10, passes rápidos. Se movimentem. 7 passes 

consecutivos, a outra equipe paga uma punição ao final. Olha bem o espaço de 

treino. Tem muita gente e pouco espaço.  

T1 para mim: Zé Guilherme (professor português famoso de futebol) fala que sem 

emoção não há aprendizado. Quinta-feira, próximo do jogo. Tem que fazer eles se 

divertirem, ficarem leves. A mensagem mais importante de hoje já foi dada logo no 

começo. Todos juntos (Se referindo ao pega pega).  



144 

 

T1: Verdinho perdeu aí esse treino. Paga 10 polichinelos.  

T1: Boa, tudo bem, Luan? Respira, bora. Time com bola, campo grande. Time sem 

bola, campo pequeno. (Referência a movimentações táticas). 

Treinador observa o treino com um pé em cima da bola e braços atrás das costas.  

T1 para estagiário: O Luca é foda. Ele recebe a bola e já tira da pressão. Ele é 

inteligente demais. A inteligência dele é moldada por não querer ficar correndo.  

T1 para atletas: Faz o passe na diagonal. Evita passar pelo meio. Calma, já 

perderam de novo, olha aí. Presta atenção.  

T1: Descansa, Bora. Opção para ele. Se não, não tem como ele sair. (Referencia 

para os atletas darem opção de passe para o companheiro marcado).  

Deu, água la.  

T1: Aproximem aqui. Podem sentar. Pega o quadro para mim. Vou demonstrar as 

táticas para o jogo de sábado. Querem sentar na sombra ou no sol? Atletas: 

Sombra. Vento fresco. (8:30 da manhã).  

Treinador posiciona o quadro e antes de iniciar a apresentação do adversário para 

os atletas, ele pergunta: Querem que eu comece por onde? Atletas: Pelo ataque 

deles, professor. (Atletas permanecem sentados, em silencio e atentos ao treinador). 

Atletas vão ouvindo as informações e respondendo: OK, beleza, aham a todo 

momento.  

T1: Como marcamos contra o São Paulo, pessoal? Marcação alta? Baixa? Atletas: 

Médio, depois alto e no final baixo. T1: Vamos, respondam melhor. Não to sentindo 

firmeza.  

Atleta pergunta para ele: Se a bola do Corinthians entrar pelo meio? T1 explica duas 

maneiras de marcar a jogada.  

Fim da apresentação do quadro. 

T1 divide os times e explica as últimas informações para iniciar a parte principal do 

treino.  

Rola a bola.  
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T1: Pedro, por aí não. Passe de segurança. Já te falei ontem. (Atleta deu um passe 

para o companheiro no lugar errado).  

T1: Pessoal, marca la em cima.  

T1: Por que eu to pedindo para gente marcar la em cima? Pensem. Para gente 

ganhar a bola aqui em cima. Quando a gente ganha a bola perto do gol dos caras 

fica mais fácil. Imagina marcar aqui em baixo. Vai ter que correr muito para chegar 

no gol deles. Ah, se não tiver opção aqui na frente do gol, chuta. Precisamos de 

escanteio, chutes e até os tiros de meta deles. Com essas situações estaremos mais 

organizados e eles também, mas a gente terá a nossa jogada programada.  

T1 para o treino muitas vezes para ajustar as movimentações dos atletas. Ele pede 

a todo momento a posição corporal. Ele entra no campo, pega a bola e demonstra 

como deve ser feito de acordo com a sua ideia de jogo.  

T1 para mim após uma jogada no treino: Você viu que os atletas acharam uma 

solução para o problema do jogo sozinhos? Voce viu?  

T1: Boa, não pode entrar passe pelo meio da nossa defesa.  

10:06, auxiliar técnico ainda não chegou ao treino.  

Pausa no treino. T1: E aí, o que vocês acharam? Quero a verdade. Não é para falar 

para me agradar. Se perdermos não vai adiantar nada. E aí? Vamos fazer? Ta foda? 

Se jogar assim contra o Corinthians vamos ficar na roda? Vamos tomar de 5? 

Vamos ganhaaaar de 5. (Treinador faz referencia ao modo de jogo que ele 

implantou essa semana a qual acredita que se os jogadores fizerem bem, ele poderá 

ganhar do Corinthians). Atletas respondem: Ta legal. Da pra fazer professor.  

Volta o treino. 

T1: Tem que finalizar. Finalização não é só por finalização. Eles têm que ter medo 

quando chutamos no gol deles. Vamos que o nosso time é forte. Nosso time não é 

bobo. 

T1: Nós temos que ser fortes mentalmente. Vai ser uma briga mental com os caras. 

Tem que jogar esse jogo não só com os pés, mas com a cabeça também. Tem que 

ter a mente forte. Os caras vão tentar desestabilizar vocês quando eles não 
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conseguirem fazer o que eles mais gostam no jogo. Nossa marcação vai deixar eles 

putos. Para isso a gente tem que ter confiança nisso.  

T1: Se a bola for ali, confia que terá um companheiro seu ali para marcar. Vamos 

jogar acreditando. Quando fechamos as coisas que um certo time mais gosta de 

fazer, ganhamos o jogo. Contra quem foi, vocês lembram? Atletas: Fizemos isso 

contra o Nova Horizontino.  

Atletas: Verdade, não viram a cor da bola. Aqueles volantes e meias deles não 

jogaram nada. T1: Então, pessoal. Tem que estar 100% concentrado. Tem que jogar 

com a cabeça esse jogo. Tem que ser mentalmente forte.  

T1: Bora, vamos. Mais uma bola lá, vai. Pedro, não da o corte na primeira. Da na 

segunda ou terceira. (Treinador corrige um comportamento de drible do seu 

jogador).  

T1: Ótimo pessoal. Quantos gols a equipe grená fez agora? Pessoal, vamos fazer 

uma situação de 11x11.  

Valeu, deu por hoje.  

Ao final do treino um atleta foi conversar com o treinador para perguntar sobre seu 

posicionamento. T1 vai ao lado dele, poe a mãos nas costas e explica o que ele 

deve fazer no jogo.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 5 – Equipe 

1 

Treino: 8:30 – 10:00. 

Observação: Auxiliar estava presente. 

 

Legenda: 

T1= Treinador. 

Auxiliar Técnico 
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C1= Coordenador da base. 

A1= Atletas. 

O treino de hoje será no estádio do clube. Local onde os profissionais jogam. O 

coordenador conseguiu levar o treino para la em uma negociação com a diretoria 

pela boa campanha que os garotos fizeram ao longo do campeonato.  

10 minutos antes do treino.  

Treinador fica no túnel do estádio. Os atletas sobem em pequenos grupos. 2, 3, 4 

pessoas. Sobem sorrindo e alguns dizem: Noooooooooossa, olha isso aqui.  

Auxiliar técnico: Pessoal, vamos fechar já para rezar. Vaaaaai.  

T1 junta-se ao grupo e diz: Vamos fechar então. Alguma dor aí? Ninguém. Que bom.  

T1: Pessoal, aproveitem esse momento, ok? Aproveitem essa conquista da diretoria 

para gente. Já vão olhando os espaços, os locais do campo para saberem onde irão 

se posicionar.  

T1: Pessoal, atenção aqui. Ontem foi o dia de ajustes. Trabalhamos em cima dos 

dados sobre o Corinthians. Hoje iremos ajustes mais finos. O jogo já é amanhã. 

Vamos aproveitar e treinar bem. O profissional irá treinar aqui logo depois da gente.  

Auxiliar chama os garotos para o aquecimento: Bora. Peguem as bolas aí, troquem 

passes entres vocês! 

T1 para um atleta: Nard, vem aqui. Você está com dor? A1: Não. T1: tem certeza? 

A1: Não, tenho certeza. T1: Porque você caiu de rendimento, ou isso é algo seu ou 

isso é algum incomodo. Aqui, a gente tem tudo para tratar as lesões, pensa bem no 

que você vai fazer. Treinar com dores não dá. To te dando a oportunidade de me 

falar. Agora se você não disser nada, for treinar e se estourar. Eu vou ficar 

extremamente puto. Bom, pensa ai.  

Inicio do treino. É o auxiliar técnico que comanda esses primeiros 20 minutos 

enquanto o treinador fica em silencio.  

T1: Pessoal, olha aí. Reparem como a grama está molhada. Amanhã estará assim.  

Jogo de passes. Quem fizer mais passes, ganha mais pontos.  
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Auxiliar técnico: Vamos, tem que contar hein. Não vale se não contar. (O treinador 

fica em silencio de braços cruzados enquanto observa o auxiliar tocar o treino).  

T1 pausa o treino e diz: Pessoal, quero ouvir de vocês o que vocês acharam do 

campo. A1: Pesado, difícil de carregar a bola. T1: Olha que a grama está molhada. 

(8:55). Quase o mesmo horário de amanhã de manhã no jogo. Eu vi alguns 

escorregões. Não fomos nós que molhamos o campo. Isso é da natureza. Amanhã, 

principalmente nos primeiros momentos jogo cuidado com isso hein. Atentos.  

T1: ah, particularmente eu acho esse campo menos pesado do que aquele 

costumamos jogar. Lá no outro tem terre e areia. Esse aqui a bola não fica presa. 

Vamos trabalhar bolada parada hoje e depois uns 12 minutos de jogo formal para 

vocês se soltarem. Vaaamos trabalhar.  

Inicio do treino.  

T1: Amplitude. Abre o campo, João. Vai, João. Atenção.  

T1: Pessoal, se o Gustavo levantar a mão no momento da cobrança do escanteio, 

ataca a bola. Se não, corre para o segundo pau e ataca a bola. (Estratégias de bola 

parada do time).  

T1: Boa, dá 3 bolas para o Gustavo lá. Ele acertou as cobranças.  

T1: Não sai antes da batida da bola. Só sai quando ele afirmar o pé. Cuidado, 

pedreiro. De primeira. Rápido. Temos que ser rápidos. Ajusta o posicionamento do 

corpo aí.  

Ai, deu. Agua lá.  

T1: E aí? Ajustaram ali a dificuldade da marcação nas bolas paradas? A1: Sim.  

T1: Vamos lá. Quero mais 10 minutos de bolas paradas. Vamos jogar no segundo 

pau agora. Vamos fazer as bolas ofensivas e depois as defensivas.  

Auxiliar técnico: Esperto com isso. As vezes é isso que ganha jogo. Fica o jogo 

inteiro sem a bola parada, no final o juiz começa a dar um monte de faltas que não 

costuma dar. Pessoal, comecem a se jogar mais, ganhar umas faltinhas. Temos que 

estar espertos do começo ao final. Tanto ofensivamente, quanto defensivamente.  

T1: bora? Preparado, Kluivert? Vamos pôr a cabeça na bola.  
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T1: Bola, bola. Tem que correr por fora nesse tipo de jogada de bola parada. Está 

longe, vai. Vamos fazer certo.  

Auxiliar técnico: Waldir, põe para dentro esse pagode aí. (Gíria de fazer o gol).  

Auxilia técnico: Guilherme (Goleiro). Sai gritando nas bolas aéreas. Ai, ai, ai, ai, ai. 

(Buscando fazer o juiz ouvir e achar que foi falta no goleiro). T1 ouve e sorri: rsrsrsrs.  

T1: Vamos, pessoal. Capricha, mais uma bola la.  

T1 para mim: Caralho, como ta saindo gol de bola para hoje. Até quando dá errado 

no começo, no final acaba dando certo para a gente. Olha lá. Rsrsrsrs.  

T1: Chileno, quer correr nessa bola? A1: sim. T1: ok, então faz o bloqueio lá para 

ele, Waldir.  

T1: Mais uma.  

Agua lá, deu. Já posicionem as bolas para mim lá do outro lado. Vamos fazer lá 

agora.  

T1: Bora. Equipe titular, atenção. A gente fez gols nas ofensivas e não vamos sofrer 

nas defensivas agora hein. Vaaaaaaaaaai. Cobra aí.  

T1: Pedro, faz o primeiro homem aí para a gente, abre a linha aí. (T1 posiciona o 

atleta no local que ele quer nas bolas paradas defensivas).  

T1: Booora. Ligados ...bora, vamos. A última desse lado. Ivan, abre um pouquinho 

ai. Pedro, troca com o Ivan de lugar. A última bola, mantém firme grená (titulares), 

mantém firme.  

T1 finaliza os treinos de bola parada. Ele agora da instrução da outra parte do treino: 

Olha o campo aí, mais 12 minutos de jogo formal. Objetivo é ser inteligente, 

fazermos tudo que combinamos ontem e principalmente, vivenciarem o campo hoje. 

Quero que vocês se acostumem.  

T1: Pessoal, não importa o resultado, por isso são 12 minutos. Quero falar de novo, 

vivenciem o campo hoje. (sub 15 vai fazer um jogo treino de 12 minutos contra o sub 

17, por isso ele buscou enfatizar a falta de importância do resultado, ele quer a 

vivencia do campo).  
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9:40. Fim do treino. Como o jogo é no dia seguinte, o treino durou uma hora apenas, 

pois o treinador não quer os atletas cansados para amanhã.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 6 – Equipe 

1 

Treino: 14:30 – 16:30 

Observação: Auxiliar técnico não estava presente. 

Legenda: 

T1= Treinador. 

Auxiliar Técnico 

C1= Coordenador da base. 

A1= Atletas. 

 

Treinador foi de ônibus com os atletas para o campo de treino. Geralmente, ele vai 

de carro. Ele foi em silencio no ônibus.  

Atletas se reúnem, conversam em voz baixa e aguardam a conversa com o treinador 

no centro do campo.  

T1: aproxima aqui. Vem. 

T1: Chileno, o que é amizade para você? A1: não sei. Guilherme, o que é amizade 

para você? A1: não sei. T1: bom, eu digo o que é amizade para mim então.  

Amizade é, eu fiz uma cagada. Meu amigo vai lá e faz uma cagada também. Ok? 

Bom, Kluivert, cagou no seu cabelo hein. Que corte é esse? Rsrsrsrsrs. Eto, como 

amigo foi lá e fez também. Cagou também no cabelo. Rsrsrsrsrs. Atletas sorriem 

com a brincadeira: rsrsrsrsrsrs.  

Atletas dizem: porra, pela sua cara achei que era alguma coisa séria. O louco. 

Rsrsrsrsrs.  
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Todos se reúnem e se preparam para rezar. Antes, t1 diz: vamos rezar pelo Jorge. 

Ele se machucou, vamos rezar pela sua rápida recuperação. (todos rezam em voz 

alta e olhos fechados).  

T1: Podem sentar aí. E aí, pessoal? Sábado? Vamos lá... A1: Acho que fomos 

melhores e dava para ter ganho o jogo. Acho que podíamos fazer o terceiro e quarto 

gol. T1: que mais? A1: Acharam que iam ganha fácil da gente aqui, quando 

empatamos o jogo com o 2x2 o pau comeu. 

T1: que mais? A1: o jogo mostrou que podemos jogar mais que qualquer um. T1: 

como? Sério? De que jeito? A1: não respondem. 

T1: bom, eu tive um sentimento muito louco para esse jogo. Achei que podíamos 

ganhar também. As pessoas me disseram. Sair perdendo de 2x0 contra time grande, 

recuperar o resultado não é fácil. Parabéns a todos. Eu dizia, não foi um resultado 

para nós. Achei que tivemos mais chances para conseguir a vitória.  

(Nesse momento, um atleta estava olhando para o chão, quieto).  

T1: Kleeeiver? A1 olha assustado. T1: Vai lá trabalhar com o 17. Não está prestando 

atenção em mim. Não serve de nada o que estou falando aqui? Vai lá, de coração. 

Não vou ficar chateado. Aqui quero todo mundo atento. A1 fica quieto e permanece 

no lugar. T1 continuam a conversa depois da bronca.  

T1: Jogamos bem! Mas tomamos gol de bola parada. Direcionamos o adversário 

para dentro, era para fora. Enfim, o pessoal ta dizendo que fomos bem, elogiando 

nosso jogo, mas não. Não jogamos muito bem. Assim não ganhamos de ninguém. 

Estou pensando numas quartas de final. Se jogarmos assim, levaremos gols nos 

próximos jogos. Não dá mais para tomar gol bobo. Vocês me permitiram sonhar 

grande. Estou pedindo muito para vocês? A1: não.  

T1: Porra, então vamos. Eu disse lá na segunda passada que aquela semana e as 

próximas iam ser chatas. Está na nossa mão. A gente perdeu para gente mesmo 

nesse jogo. (t1 explica as falhas que ocasionaram os gols do Corinthians).  

T1: Pessoal, quem aqui já tinha jogado na arena? 3 atletas de 27 levantaram a mão. 

Bom, o que vocês sentiram lá? A1: felicidade. T1: só um vai responder? A1: 

motivação, vontade de jogar. T1: ok.  
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T1: Bom, eu fiz as contas aqui. Precisamos de 7 pontos dos próximos 12 que iremos 

disputar nos outros jogos. O que vocês acham? A1: 2 vitórias contra o Osasco e 1 

empate contra o red bull. Acho que dá. T1: Vamos fazer? A1: Sim.  

T1: Bom, olha aqui. Eu acho que vocês podem jogar em qualquer time. As vezes eu 

confio mais em vocês do que vocês mesmos. Vocês têm que acreditar, tem que 

fazer gol. Arriscar.  

T1: Pessoal, de novo. Sabe porque não ganhamos? Detalhes. T1 explica os pontos 

fortes dos times e do próprio time. Para ganhar ele diz: para ganharmos precisamos 

jogar juntos, como uma corrente mesmo. Para ganhar precisamos sonhar. Tem uma 

frase que eu gosto. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Por que 

vocês não podem sonhar em serem campeões paulista? Vocês podem.  

T1: O batatais chegou na final com um time horrível. Por que a gente não? Nosso 

time tem qualidade. Por que a gente não pode sonhar? Da ou não dá? A1: dá. T1: 

ok, bom então agora nosso objetivo é passar de fase. Booora treinar. Vamos.  

T1: Pessoal, alguém com dor? Incômodos? Cada dupla com uma bola então, 

controle de bola quero aqui. Vai. Se alguém tiver sobrando, pode fazer trio.  

T1: nesse início, eu quero que joguemos só com a perna não dominante. Só perna 

ruim, só perna ruim. Controle de bola só com a perna ruim. Vamos, perna ruim. Só 

perna ruim, só perna ruim.  

T1: Não é cabeça agora, é só perna ruim. Um toque só.  

T1: aí, agora qualquer perna. Sem usar a cabeça.  

T1: Aeeee, só a coxa agora. Pode dar mais de um toque. Só com a coxa. Faz os 

passes só de perto aí.  

T1: Tempo de bola agora. Vai. Bora. Sobe lá. Cabeceio bem alto.  

T1: a bola está subindo e não tão saindo com o movimento certo. Atenção. Vai.  

T1: boa, Vinicius. Bom movimento.  

T1 monta o campo para iniciar a outra parte do treino. Atletas vão tomar agua, 

alguns batem bola e conversam entre eles.  
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T1 pede pela primeira vez em 6 dias de treino ajuda para o estagiário para montar o 

campo. Até então, o estagiário tinha responsabilidade de encher as garrafas da 

agua.  

T1: Aproximem aqui. Olha lá, 2 gols em meio campo só. (ele explica as regras e o 

objetivo do jogo). Atletas em pé, olham para o treinador em silencio. Sol muito forte, 

32 graus.  

T1: bom, explicado. Beleza. Bora? Vai pro gol do meio a equipe azul. 

T1: ótimo, muito bom. Vamos, boa. Objetivo é finalizar. Vai. (objetivo do jogo era 

chegar no gol o mais rápido possível e finalizar).  

T1: Vai para o gol, gol, goool. Quero que você tenha esse comportamento, chileno. 

Só passa a bola quando não der mais para ir para o gol.  

T1: Boa, chuta para o gol. DEFEEEEEESA, BLOQUEIA MAIS RÁPIDO.  

T1: Boa, comecei a gostar hein.  

T1: finaliza. Ataca rápido. (era uma situação de jogo 3x2). Olhem bem, tinha opção 

melhor que essa que tomaram.  

T1: Boa, acredita no rebote. É isso.  

Atleta sofre uma pancada de treino e fica caído uns 2 minutos, porém ninguém o 

ajuda. Ele levanta mancando, da um pique mas para e volta a mancar. T1 não 

expressa nenhuma reação nem palavra.  

T1: Vaaaamoooos, sem parar o jogo caralho. Vai.  

T1: aaaaiiiii, deu. Água lá e depois venham aqui para gente conversar um pouco.  

T1: pessoal, qual é a zona de maior risco para tomarmos o gol e fazermos o gol? A1: 

no centro. T1:ok, isso aí. A gente tem que ir para o gol então. Vocês estão tocando 

um para outro sem olhar onde o companheiro está.  

T1: no jogo passado contra o Corinthians foi assim. O gol do chileno foi exatamente 

igual a essa situação de 3x2 que estamos treinando aqui agora. Ele fez essa 

movimentação que pedi para vocês nesse treino.  
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Obs: o sub 17 e o sub15 treinam no mesmo campo. Cada um tem meio campo para 

treinar.  

T1: Bora, vamos la de novo.  

T1: VAAAAAAAMO, ta valendo. Vai para o gol.  

Atleta que estava mancando com dores para de correr e coloca as mãos no joelho, 

porém não diz nada a ninguém. T1 observa a situação e o chama para perto: O que 

foi? Bateu o joelho? A1: sim, joelho com joelho. T1: ok, faz gelo ali um pouco.  

T1: Vamos pessoal. Waldir, não puxa a camiseta do adversário, isso pode gera um 

cartão amarelo.  

T1: Vamos. Boa. É isso, carai. Chuta para o gol porra. (atleta faz um gol de longe, 

golaço e comemora). T1: HAHAHAHAHAHA, olha aí. Não sabe nem 

comemorar.rsrsrsrs 

T1: valeu pessoal, deu. Devolve o gol onde estava no inicio do treino. Antes de 

beber água, ok? Vaaai.  

T1: Rodeio em Américo? Foi? A1: não. T1: Neguinho, neguinho, neguinho. Solta vai. 

Eu sei a verdade...rsrsrsrss. Ultima chance. Foi? A1: Não. T1: oooook, hehehehe.  

T1: aproxima aqui. Pessoal, o que fizemos aqui no treino. O 3x2. Acontece 

exatamente assim no jogo? As vezes sim. Então, bora. O time de sábado, nosso 

próximo adversário não sai muito para marcar, vamos precisar atacar bastante o 

espaço. 

T1: Na defesa, olha aqui zaga. Quero que de o carrinho, ok? Não vou falar isso para 

hoje, porque tem uns malucos que vão voltar com a perna dilacerada por causa 

desse campo duro.  

T1: Bora lá. Rola a bola.  

T1: Booooooooooooooooooooa, forte. Chuta cruzado! (o treino foi de finalização).  

Nesse treino, os laterais fizeram mais gols que os atacantes do time: t1 chama os 

laterais e atacantes e pergunta: Olha aqui, ele tem cara de quem faz gol? Quantos 

você fez, Correa? A1: 4. T1: Olha, la. Não quero mais atacante perdendo para lateral 
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em treinos de finalização hein. Quase tive que roubar para o lateral não ganhar. 

Rsrsrsrs.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico- Coleta dia 7 – Equipe 1 

Treino: 14:30 – 16:30 

Observação: Auxiliar técnico estava presente. 

2 atletas ausentes: Um por prova na escola e outro por estar doente. 

Legenda: 

T1= Treinador. 

Auxiliar Técnico 

C1= Coordenador da base. 

A1= Atletas. 

Treinador chegou uma hora antes do treino. Sol muito forte, 33 graus. Campo bom, 

gramado cortado. 21 bolas de jogo. 20 coletes. 40 pratinhos e 12 cones.  

Hidratação somente com água gelada. 12 garrafas de 1 litro mais um galão de 20 

litros.  

 Preparador de goleiros para T1 10 minutos antes do treino: O que você preparou 

hoje? T1 fala o que acontecerá no treino e pede para usar os goleiros.  

Preparador de goleiro para t1: O nosso goleiro que foi treinar com a categoria sub 17 

acabou indo mal, cometendo alguns erros e o preparador de goleiro deles 

repreendeu o garoto. Quebrou o garoto. Disse que se fizesse mais um treino ruim 

desse jeito iria mandar o menino embora. T1: Não, diz lá que não. Não é assim que 

funciona. Vou falar com o coordenador. Manda ele ir repreender os goleiros dele lá.  

T1 para auxiliar técnico: Ontem um atleta nosso machucou e foi para o dm hoje de 

manhã sozinho. Preciso descobrir o que esse fdp foi fazer lá de manhã. O Flávio, 

nosso fisioterapeuta falou comigo hoje e disse que o atleta foi cortado do treino 

porque estava com uma dor que o impossibilitava de correr. Por isso ele não está 
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aqui hoje, ok? (Treinador ficou bravo pelo garoto ir para o dm sem avisar a comissão 

técnica antes).  

Atletas batem bola enquanto a comissão técnica conversa. T1 chama um atleta 

antes de iniciar o treino para cobrá-lo de um posicionamento errado do último jogo. 

Enquanto isso, Auxiliar técnico conversa no celular.  

Auxiliar técnico para mim: Vai embora quando? Eu: Hoje. Auxiliar técnico: Ah, vai 

começar meu campeonato interno aqui. 500 alunos. 50 equipes, 200 jogos. Eu que 

comando o evento. Eu: Legaaal, top. Parabéns pela iniciativa.  

Auxiliar monta o campo enquanto os atletas batem bola e t1 continua sua conversa 

individual com o mesmo atleta.  

T1: Booooooooooora. Aproximem aqui. Bora fechar. Treino bom, semana está boa, 

bora dar o máximo.  

Auxiliar técnico: Nós vimos e revimos o lance do nosso pênalti contra o Corinthians. 

Realmente eles fizeram o pênalti em nos. Não adianta desmerecem nosso trabalho 

não, porque foi pênalti pra gente sim.  

Todos fecham os olhos em circulo e rezam em voz alta.  

Auxiliar técnico: Pessoal, vamos fazer aquele trabalhinho que vocês já conhecem. 

6x6x6. Pressão na bola, 3 dentro e muito passe. 3 perdas de bola, troca a equipe 

que estava com a bola. Quem marcava, agora passa atacar. Alguma dúvida? 

T1: Pessoal, vou passar as características do Osasco. Nosso próximo adversário. 

Equipe bem fechada, faz pouco gol. Mas toma pouco gol também. Vamos atacar 

eles rápido. Roubou a bola, vai para o gol. Não dá tempo para eles se 

reorganizarem. Vou bater muito em vocês essa semana. Não, bater não, mas 

cobrar. Beleza?  

T1 para atleta: O que você tem? Sabe o que me preocupa em vocês não estar 

fazendo gol? Zero. Nada. O que me preocupa é o jeito que você está treinando. Vou 

te passar todos os seus números do scout. Você acertou muito durante o jogo, foi 

bem, mesmo não fazendo gol e não dando assistência. (Atleta ouve em silencio). T1: 

Você está ansioso. É a sua ansiedade que te atrapalha. Foda-se o gol. Ele vai sair 

uma hora. Foda-se a zoação. Você carrega a nossa camisa 10. Qual é o primeiro 
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jogador que as pessoas olham? É o 10. Seu gol vai acontecer, sua ansiedade não 

pode atrapalhar você. O que me preocupa é se você se preocupa com essa sua 

ânsia. Vai na situação, toca para o colega melhor posicionado. Depois comemora 

junto. Sei que aquele lance no jogo passada não foi por mal (ele devia ter passado 

ao invés de tentar resolver sozinho, segundo o treinador). Coisa de egoísmo. Sua 

situação é compreensível. Mas eu como treinador preciso falar que você tomou a 

decisão errada. Ajuda os outros atletas que eles vão te ajudar depois.  

Auxiliar técnico da o inicio do treino.  

T1: Vaaaaaaaaaaaaaaaaaamos, sai. Sai rápido. Posiciona a nossa linha. Vai, sai.  

Auxiliar técnico: Pressiona para ter o erro do adversário. Vai, pressiooona.  

T1: faz a linha. Opção para ele e passe. Domínio e passe. Boa, boa, boa. PENSOU 

RÁPIDO.  

T1: VAMO, VAMO, VAMO.  

Auxiliar técnico: Bola ruim. Bola ruim dele, pressiona ele. Vaaaai, perderam duas, 

vai.  

Auxiliar técnico: Para frente, Gu. Se você está sem pressão vai pra frente.  

O treinador fica mais em silencio nesse inicio de treino enquanto o auxiliar toma as 

rédeas dos feedbacks. Ele fica a maior paetê do tempo com as mãos nas costas 

para observar.  

T1: Olha o domínio. Circula, circula. Boa. Boa, Daniel.  

T1: Sem pressão, circula a bola de um lado para o outro. Sem pressão, circula. Tem 

que sair um pouco mais rápido pessoal.  

Treinador para o treino e instrui como deve ser feito. Não vamos nos desfazer da 

bola. Se não tiver pressão nela, não desfaz. Vamos fazer igual ao Corinthians. Bola 

por dentro, bola por fora. Vaaaai.  

T1: Isso, vai. Boa. Está saindo mais rápido, capricha. Vai, capricha.  

T1: Olha para a frente, Nardo. Está sem pressão. Tenta ir para a frente, não deu 

começa. Linha de passe.  
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Auxiliar técnico: Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, deu. Hidrata lá.  

T1: Podem colocar os coletes aqui, por favor. Defensores desse lado. Atacantes do 

outro lado.  

T1: Todo mundo aqui na minha frente. Vou explicar o exercício para vocês. Vou 

fazer um trabalho de passe entre linhas. (linhas de marcação). Vamos treinar a 

defesa e o ataque ao mesmo tempo. Para não deixar ninguém de fora, vamos fazer 

uma linha de 5 lá trás (linha defensiva com 5 atletas). A1: Professor, vamos jogar 

com 5 lá linha de trás? T1: Não, quero que vocês aprendam um comportamento de 

linha aqui. Vamos fazer isso!!! 

T1: Booora, posiciona lá. 10x10 no corredor central do campo. O objetivo aqui é 

roubar a bola no meio do campo e atacar rápido. Não vai ter tempo pra trazer gente 

de trás.  

T1: Valendo. Bora. Nard, domínio orientado.  

T1: Bola só rasteira. Não deixa passar por dentro. Só pode bola no chão. Não vale 

no alto. Tem que passar no meio dos jogadores. 

T1: Opção por trás para ele. Define rápido.  

T1: Paroooooo....bola no chão aí. Vamos. Vai defesa, a bola não entra por ai.  

T1: Vai para o gol. Vamos. Boa. Começaram a pegar o exercício. Vai.  

T1: Dani, o passe é para a frente. O time ta saindo, você deu passe nas costas.  

T1: Vai, vai. RODA RÁPIDO. PASSA RÁPIDO.  

T1: Vai, para o gol. Atleta chuta a bola para o gol e t1 grita: Aí, ó. Muito chute pro gol 

daí.  

Auxiliar técnico: fecha a linha ai equipe grená, FEEEEEEEEEECHA. Vaaaaai, volta. 

Fecha.  

T1: Só bola no chão, só bola no chão, vai. Ai, ó. Essa bola é boa.  

Auxiliar técnico: Volta, fecha a linha Matheus. Voces estão andando, caralho. Se não 

deu rebote volta logoooo.  

Auxiliar técnico: Voooooolta, Matheus. Voooooolta.  
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T1: Volta para marcar, Matheus. Depois você compensa lá na frente. Deixa entrar na 

paralela lá.  

T1: Boora, ataca o espaço. Vamos.  

T1 para o treino e diz: Léo, na área não tem tempo. Não tem drible. Não quero mais 

drible. Da de dedão, não tem que fazer bonito, faz o goooooool. De qualquer jeito.  

Volta, está valendo aí. 

T1: Luan, olha o domínio da bola. Vai. Quando estiver sobre pressão não é para dar 

chutão. Sai jogando, vai.  

T1: Pessoal, faz diferente. Tem impedimento aqui. Não adianta só rodar a bola. 

Vem, vai pelas costas depois. Abram as linhas, faz diferente aí. (Atletas não 

estavam produzindo algo diferente no treino, por isso treinador deu dicas de como 

jogar de outro modo).  

T1: Está na frente da linha 2, chuta. Finaliza. (linha dois é uma referencia espacial 

para o campo de jogo, ela fica na frente da intermediaria do adversário). 

T1: Abre o campo, Johan. Vaaai.  

T1: Abre o campo. Boa bola. Ataca o espaço agora pessoal.  

T1: Vamos equipe grená, é isso aí. Chuta para o gol. Passou a linha 2, chuta.  

T1: Vamos equipe grená, está fechando muito, do outro lado lá do campo ta aberto.  

T1:o Vamos, boa bola. Pro gol. Chutou para o gol. Boa, boa, boa.  

T1: Vaaaamos gente, vamos equipe grená. Fecha o espaço.  

Auxiliar técnico: Boa bola. Boa, Daniel.  

T1: Pro gol, vai para o gol. Chuuuuuuuta para o gol, aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ganhou o 

escanteio com o chute. Só tem 2 jeitos de fazer gol, ou a gente chuta ou os caras 

fazem para a gente.  

T1: Vamos, Vinicius. Com cara de desanimo não treina aqui não. Boooora.  
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T1: Aiiiiiiiiiiiiiii, aguuuuuuuuuuua. Hidrata lá. (atletas vão beber agua em silencio, 

aparentemente cansados, alguns passam por mim ofegantes, outros colocam as 

mãos no joelho, outros na cintura).  

T1: Pessoal, volta aqui. Aproxima. Vamos lá. Qual foi o momento que vocês erraram 

mais aqui hoje no treino? A1: quando começamos a jogar pelo meio de qualquer 

jeito. T1: por que? A1: porque estávamos nervosos. T1: por que? A1: porque não 

estava dando para fazer o gol. T1: Vou falar o seguinte. Vocês começaram a errar 

porque eu fiquei gritando aqui de fora na orelha de vocês. Isso vai acontecer jogo lá. 

Não quero que vocês percam a calma para jogar. Vocês acham que o jogo lá contra 

o Osasco vai ser calminho? Não vai. O treinador dos caras é louco, xinga todo 

mundo. Os atletas dele e os nossos. Por isso temos que correr com calma. Errou 

passe, nada de mão na cabeça. Isso transparece medo, falta de confiança. Errou, 

foda-se. Pega a bola de novo.  

T1: Qual a diferença entre o chileno hoje para 2 meses atrás? Confiança. Atleta 

confiante, atropela. Atleta confiante atropela. Chuta para o gol, para isso eu falo toda 

hora. Tem que chutar.  

Booora, volta para o treino.  

T1: Vaaamos, passou a 2 chuta para o gol. Arrisca. Errou? Foda-se. A próxima 

chuta com mais qualidade. Arrisca pessoal. Com confiança, passa firme. Com 

confiança.  

T1: Vou aumentar o tamanho do campo para gerar mais espaço para vocês. Quero 

amplitude agora. Jogadores bem abertos, perto das laterais. Agora só trotar não vai 

dar, defesa. Vai ter que correr. Vai.  

T1: Boa, não entra. Fecha, Kleiver. Por dentro.  

T1: Boa leitura, Ivan. Fecha. Rápido, pessoal.  

T1: Afonso, recupera a bola antes de ficar reclamando do erro.  

T1: Tem que ter movimentação aí. É a hora de vocês fazerem diferente aí. Bora.  

T1: Equipe grená, não dá mais para ficar entrando bola ai pelo meio.  

Auxiliar técnico: Fecha, FECHAAAA.  
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T1: Léo, não vira a bunda, Léo. Não pode entrar essa bola aí não. Posiciona rápido 

aí. Não quero que entre bola por esse espaço. Vem fechando, vem fechando. Boa, 

ai, ai, ó.  

T1: Hidrata lá.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 1 – Equipe 

2 

Treino: 8:00- 9:45. 

Auxiliar presente. 

Preparador de goleiros presente. 

Massagista presente. 

Analista de desempenho presente. 

Obs: A comissão técnica se encontra no centro de treinamento 30 minutos 

antes para prepararem o material e sair para treinar em uma cidade vizinha. O 

clube não possui campos suficientes para abarcar todas as categorias, por 

isso a logística de saída. 

Toda a comissão vai de ônibus pago pelo clube para o campo de treino. A 

categoria está disputando o campeonato paulista. Eles se encontram na 

terceira fase, assim como o clube anterior. Próximo jogo é fora de casa, eles 

precisam ganhar para ainda almejar a classificação para a próxima fase. 

18 bolas. 

50 pratinhos. 

12 cones grandes. 

4 galões de agua de 10 litros e uma cesta de frutas para os pós treino. 

 

Legenda: 
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T1= Treinador. 

PPG1= Preparador de Goleiros. 

A1= Atletas. 

Treinador chega em silêncio, pede para o analista de desempenho montar o campo 

junto com ele. Enquanto isso, Auxiliar técnico reúne os atletas e passa recolhendo a 

PSE, Controle da Dor Muscular Tardia e Qualidade da Recuperação.  

Atletas batem bola enquanto o campo é montado pelo treinador e analista de 

desempenho. 8 da manhã, sol fraco, 21 graus Celsius.  

Auxiliar técnico bate bola junto com os atletas até o início do treino. Treinador chama 

o Auxiliar técnico que está do outro lado do campo, ele vai correndo. A comissão se 

reúne longe dos atletas para discutir os últimos ajustes. Após a pequena reunião, 

Auxiliar volta a bater bola com os atletas e T2 retorna para finalizar a marcação do 

campo.  

O campo fica repleto de pratinhos. Aproximadamente 30 minutos desde o início da 

marcação do campo. O Treinador mexe aqui, volta lá, muda as posições dos cones, 

entretanto não finaliza a montagem do campo de treino.  

Os atletas se dividem em grupos de 4, 5 pessoas, batem bola, se divertem com 

pequenos jogos e brincadeiras propostos por eles mesmos até o início do treino. 

Eles pulam, comemoram ao fazerem gols contra adversários imaginários.  

O preparado de goleiro é o único que inicia o seu treino efetivo antes dos demais.  

8:42h. Treinador apita e diz: Tragam as bolas. Os atletas aproximam e ficam em 

círculo enquanto o treinador explica as marcações do campo, os objetivos do jogo e 

as regras para cada exercício.  

T2: Grupos de 6 para mim aí. A1 se dividem, porém, um grupo não completa a 

contagem requisitada e T2 diz: Ei, não sabe contar? 

T2: Peguem os coletes aí, rápido. Vai rápido aí.  

T2: Cada equipe aqui ó. (Explica as posições no campo).  

T2: Vamos iniciar aí com condução. Parte de fora do pé, parte de dentro do pé. 

Quero parte de fora, parte de dentro.  
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T2: Quero mudança de direção e mudança de velocidade. Vem até o cone amarelo, 

me livro da marcação (outro cone) e acelero com bola. (Treino tecnicista, filas para 

condução). 

Bola rolando.  

T2: Passa, Joãozinho. Controle. Corpo leve. Deixa o corpo solto. Quadril leve.  

T2: Corpo solto, Antonio.  

T2: Isso, Gabriel. O corpo deve passar junto do pratinho. Corpo inteiro, corpo inteiro, 

corpo inteiro, corpo inteiro.  

T2: Controla rápido, condução da bola. Acelera, abre linha de passe, Joãozinho.  

T2: Acelera. Ação rápido. Sem usar a sola do pé. Quero a parte de fora e parte de 

dentro. Passou o cone lá, volta no trote.  

T2: Ei, o jogo de sábado começou hoje já. Vamos treinar.  

T2: O cara que está lá esperando para receber a bola tem que estar atento ai na fila, 

não tem que estar conversando.  

T2: Passe firme. Conduz. Acelera aí. Agora vamos usar só a perna esquerda, ação 

rápida aí.  

T2: Está andando só de lado, mexe o quadril todo. Abre a linha de passe para 

receber o passe. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiii, que beleza.  

T2: Vamos tentar levantar a cabeça agora enquanto conduzimos a bola. 

Coordenação no movimento. Ajusta o pé de apoio, Leco. Aceeeelera.  

T2: De frente, corpo solto. Cabeça levantada. Rápido, Leco. Forte, passa a bola 

bem. Compromisso com o acerto. Compromisso com o acerto.  

T2: Deuuuu...Pode fazer com as duas pernas agora. Parte de fora do pé, ok? 

Carrega ela. Conduz. Muda de direção, leva mais a bola.  

T2 apita e pede a bola! Rápido, vai, vai. Ele pega a bola e demonstra o que deve ser 

feito e qual a técnica correta para ele a qual os atletas devem seguir. “Usem as duas 

pernas”.  
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T2: Pessoal, a hora que travar a bola, eu já tenho que ajustar o meu corpo para sair 

com ela na condução. (2 filas, um de frente para o outro. Vai até o companheiro 

pedalando rápido). Corpo solto, pessoal. Velocidade na ação.  

Auxiliar técnico fica longe, em silencio. Caminha em volta do campo, observa o 

treino, as vezes conversa com o massagista. 

T2: Pedala mais rápido aí. Pedala e olha para frente. Pedalou, olhou. Pedalou, 

olhou. Velocidade na ação.  

T2: Emerson, tu vais ficar olhando esse exercício, ok? O seu nariz quebrado não me 

deixa te liberar ainda.  

T2: Vamos aí, vamos. Já saiu. Está dormindo?  

T2 apita e explica as regras do próximo jogo. 1x1, competição.  

T2: Briga pela bola, briga pelo espaço. Vai no corpo do adversário.  

T2: Vamos, Emerson. Largou a disputa? Não larga. No final os últimos colocados na 

competição de 1x1 vão pagar uma punição.  

T2: Briga pelo espaço, usa o corpo. Ei, usa o braço. Usa o corpo, usa o quadril. Da 

um tapa no quadril do adversário para ele perder velocidade ou no peito. Se ele virar 

de costas para você, não faça a falta.  

Auxiliar técnico: está muito mole aí, Zagueiro. Rapaaaaaaz do céu.  

T2: Zagueiro não pode perder a disputa para o atacante, ok. Não pode perder nunca 

a dividida. Vaaaamos. Abre o braço. O braço é importante.  

Auxiliar técnico: Vamos, Joãozinho. Pipoqueiro. Já virou a bunda para o cara. Rapaz 

do céu.  

T2: Usa o braço, Joãozinho. Tapa no peito, aí não é falta. Vamos, 1x1. Tem que 

vencer o confronto. 

T2 apita e para: Pessoal, não está claro para vocês? Vamos lá. Eu vou explicar de 

novo os objetivos e as regras. Vamos, o jogador tem que tentar roubar a bola e 

conseguir dar o passe de transição. São duas preocupações que vocês têm. Parem 

de chorar, vamos.  
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A1 erra o passe e grita de raiva.  

T2: Vai, prepara. Vence o confronto com o adversário.  

T2 para e explica o próximo treino, após isso ele libera o pessoal para se hidratar. 

“Pode beber água agora”.  

T2: Começa o treino e o T2 já para o treino: Acho que vocês não entenderam o 

trabalho. Vamos. Atenção no corpo, Joãozinho.  

Auxiliar técnico: troca aí, rápido.  

A1 tenta dar um drible e T2 diz: Maaais simples aí.  

T2: Boa, muito boa. Passaram muito bem a bola, mas esqueceram de ir para o gol.  

T2: Prepara ai, atenção. Linha de passe para o companheiro, vamos. Olha para o 

outro lado, Joãozinho. A bola já veio daí.  

T2: Apoio, apoio nas costas para o companheiro. Cadê a largura do campo?  

A1 para A1: Caralho, mano. Ninguém está dando linha de passe. Porra, está com 

medo de jogar.  

T2: Como é que pode? O time amarelo ganha do vermelho que é o segundo e 

depois perde para o branco que é o último na competição. 

T2: Linha de passe, controla. Calma.  

T2: Pessoal, pode tomar uma água la. Deu.  

T2: Ae, aproxima rápido aí.  

Bola rolando novamente.  

T2: Afasta do marcador. Vai no limite da largura do campo para receber a bola do 

companheiro.  

T2: Roda, roda a bola. Vai ter uma hora que o adversário não estará mais bem 

compactado e vai acabar abrindo as janelas, vai estar equilibrando mal.  

T2: Largura do campo, Jonas. Ele vai ficar aqui, vai ficar engatado na beira do 

campo sem ter o que fazer.  
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A1 faz a mesma jogada errada de acordo com a visão do treinador e ele manda o A1 

pagar 5 flexões como punição pelo erro.  

T2: Booooora, corre. Nesse trote ai você não vai ajudar nunca o seu companheiro. 

Corre.  

A1 vem conversar e pedir uma opinião sobre um lance para o treinador. Ai T2 diz: 

Faz isso aqui, no jogo acontece muito esse tipo de lance. A1 discorda, aí T2 diz: 

Para de reclamar. Para de transferir, só reclama também, caraaalho.  

T2: Pressiona no pique, vagabundo. Isso, muito bom.  

T2 para A1: Reclama hein, Jonas. A1: Se não falar, ninguém fala. T2: Melhor você 

correr mais e falar menos. O que você acha? Vai ajudar mais.  

T2: Cadê o apoio? Vamos, não tem impedimento nesse jogo, bora. (6x6). Isso, retira 

Jonas. Posiciona o corpo.  

Auxiliar técnico continua em silencio no campo.  

A1 chuta a bola de forma descontrolada. T2 diz: perdeu o controle emocional, João. 

Vamos equipe vermelha, zagueiro do branco perdeu o controle emocional.  

T2: Quero só ver agora, o branco está com dois zagueiros nervosinhos no jogo, os 

dois estão putinhas. Forte neles que eles estão nervosinhos.  

A1 se lesiona no final do treino devido a uma dividida violenta com um dos zagueiros 

que estavam bravos com o treino.  

T2: Recolham os pratos aí.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 2 – Equipe 

2 

Treino: 8:00- 9:45. 

Auxiliar presente. 

Preparador de goleiros presente. 
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Massagista presente. 

Analista de desempenho presente. 

Obs: A comissão técnica se encontra no centro de treinamento 30 minutos 

antes para prepararem o material e sair para treinar em uma cidade vizinha. O 

clube não possui campos suficientes para abarcar todas as categorias, por 

isso a logística de saída. 

Toda a comissã0o vai de ônibus pago pelo clube para o campo de treino. A 

categoria está disputando o campeonato paulista. Eles se encontram na 

terceira fase, assim como o clube anterior. Próximo jogo é fora de casa, eles 

precisam ganhar para ainda almejar a classificação para a próxima fase. 

18 bolas. 

50 pratinhos. 

12 cones grandes. 

4 galões de agua de 10 litros e uma cesta de frutas para os pós treino. 

 

Legenda: 

T1= Treinador. 

PPG1= Preparador de Goleiros. 

A1= Atletas. 

Atletas foram levados ao ginásio para assistirem vídeos produzidos pelo analista de 

desempenho sobre os erros e acertos do jogo passado contra o Audax FC pela 

terceira rodada do campeonato paulista. Os atletas sentam em silencio e ouvem o 

analista de desempenho e os feedbacks do treinador sobre os aspectos negativos 

do jogo anterior. (Regras de ação mal executadas, movimentações combinadas que 

não saíram corretamente).  

O treinador compara um atleta de alto nível da Europa e sua jogada para mostrar a 

sua categoria o que eles precisam fazer.  
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Em uma imagem colocada no retroprojetor editada do jogo anterior, o treinador 

pergunta ao atleta que estava com a bola: Jean, qual o problema dessa foto? A1 em 

voz baixa: Descompactação. T2: Fala alto, vamos. A1: DESCOMPACTAÇÃO.  

Após o vídeo, com duração de aproximadamente 53 minutos, o preparador de 

goleiros brinca com o atleta: Deu uma dormida lá hein. A1: Também, o gaúcho fala 

mais que a minha mãe sobre cabelo, caralho.  

Os atletas saem do ginásio e vão para o campo.  

O treinador chega no campo e inicia a montagem do terreno de jogo junto com o 

analista de desempenho enquanto o auxiliar técnico trabalha pliometria com 

velocidade do lado do campo com os atletas.  

Auxiliar Técnico: Vamos, vai. Passa no pratinho com velocidade. Força, vai. 

(Batendo palmas para estimular).  

Auxiliar técnico: Boa, excelente.  

Auxiliar técnico: Vai, forte. Vamos. Passa, passa. Passa o prato, acelera.  

Auxiliar técnico: Ae, hidrata. Toma água e pega o gol lá trás.  

Após os atletas terminarem o trabalho de velocidade, alguns começam a bater bola 

e outros sentam enquanto o treinador termina de montar o campo.  

Auxiliar técnico: Vamos fazer mais 5 séries. CORE, depois finalizamos com a 

ativação. Bora. Começa no trote, vai, trote.  

Auxiliar técnico: Aquece bem. Da amplitude do movimento.  

Auxiliar técnico: Já vi cara feio, mas você Luiz, está de parabéns. Rsrsrs.  

A1 para Auxiliar técnico: Treininho leve esse aí hein. Auxilia técnico responde: Não é 

treino isso aqui. É aquecimento. Enquanto eu não fizer esses moleques vomitarem, 

eu não fico contente hoje. Vocês vão ver quando o treino começar de verdade.  

(Atletas fazem o CORE no gramado mesmo. Chão muito duro e seco). Auxiliar 

técnico: Vai, força.  

Final do aquecimento, início do treino. O T2 aproxima os atletas e explica os 

objetivos e regras do jogo que fará parte do treinamento do dia.  
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Bola rolando.  

T2: Boooooora, vai. Vocês estão esquecendo que os cones fazem ponto.  

T2: equipe vermelha está atropelando os dois times hein. A1 logo em seguida: 

Vaaai, vamos vermelho. Ligados.  

Atleta prende a bola e T2: Vaaaaaai, solta. Solta.  

T2: Pessoal, vou fazer um ajuste na regra. Vocês estão esquecendo que os cones 

também pontuam.  

Atleta reclama e pede falta em um lance: O juiz é ladrão hein. T2: Para você acha 

que o juiz é ladrão? Esquece o juiz e vai jogar.  

T2: Atenção aí. Borin, tem uma regra só para você. Se receber de costas é um toque 

só. (Treinador quer que o atleta corra mais e posicione melhor o corpo).  

Atleta dribla o goleiro, dá um passe de calcanhar e deixa o companheiro livre para 

chutar. T2 para e fala: Paga 5. A1: por que? T2: era só chutar de direita. Você não 

usou a outra perna. Paga logo.  

T2: Vai, Léo. Caralho. Você é forte. Abre o braço. Vai no corpo do cara. Protege a 

bola.  

T2: Vai, faz o gol vermelho. Zagueiro quer ir para o ataque, quer driblar. Thiago já 

perdido de novo. Está nervoso.  

Atletas da equipe perdem o minijogo e saem xingando: Caralho, vai tomar no cu.  

T2: Vamos, excelente escolha. Boa. Pessoal, uma nova mudança na regra. Agora 

passou mais uma linha é ponto.  

T2: Vamos, Thiago. Largou o jogo? Pode pagar 10 aí. Tomou gol e largou o jogo. 

Paga 10. A1 paga 10 flexões em silencio.  

T2: Ae, boooooooa. Ajusta o gol, depois bebe agua. Muda o gol móvel de posição lá.  

T2: veem, aproxima. Bora, vamos, vamos, vamos.  

T2: Thiago, lembra de ontem? A1: sim. T2: então, controle emocional. Vai jogar para 

baixo? Quero você passando informação para o time.  
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T2: Bora, Thiagão. Vamos. (Atleta estava estressado ontem).  

T2: Sobe, vermelho. (9x9). Quero ver dar o sangue, caralho.  

O goleiro titular se machuca, reclama de dor no tornozelo, porém se recusa a sair do 

treino como medo de perder a posição para o reserve e não jogar no final de 

semana.  

T2: Léo, ajusta o corpo para receber a melhor bola. 

Auxiliar técnico para A1: Cagão, está apanhando do atacante ai e não fala nada.  

Atleta chega machucado e auxiliar técnico pergunta: E aí? Torceu? Que isso? 

Mielite? Aguda? Audaxcite? Em alusão ao próximo adversário do campeonato, como 

se o atleta estivesse fingindo uma dor para não jogar no sábado por estar com 

medo.  

T2 chega nesse momento e pergunta: e aí? A1: torci, mas acho que dá para treinar 

amanhã. T2: migué, audaxcite.  

T2: Vamos, quero pique. É velocidade máxima.  

T2: Jean, você está livre. Não domina parando a bola. Domina para a frente já.  

Final do treino: T2 para atleta: Léo, você parece burro, caralho. Eu mando você 

correr, você para. Mando você andar, você corre. A1: E aí? T2 abre os braços, olha 

bravo e vai embora.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico – Coleta dia 3 – Equipe 

2 

Treino: 8:00- 9:45. 

Auxiliar presente. 

Preparador de goleiros presente. 

Massagista presente. 

Analista de desempenho presente. 
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Obs: A comissão técnica se encontra no centro de treinamento 30 minutos 

antes para prepararem o material e sair para treinar em uma cidade vizinha. O 

clube não possui campos suficientes para abarcar todas as categorias, por 

isso a logística de saída. 

Toda a comissão vai de ônibus pago pelo clube para o campo de treino. A 

categoria está disputando o campeonato paulista. Eles se encontram na 

terceira fase, assim como o clube anterior. Próximo jogo é fora de casa, eles 

precisam ganhar para ainda almejar a classificação para a próxima fase. 

18 bolas. 

50 pratinhos. 

12 cones grandes. 

4 galoes de agua de 10 litros e uma cesta de frutas para os pós treino. 

 

Legenda: 

T1= Treinador. 

PPG1= Preparador de Goleiros. 

A1= Atletas. 

Ante de iniciar o treinamento de campo será feito um trabalho de mobilidade articular 

na academia do clube. Treinador ficará observando enquanto o Auxiliar Técnico 

ministrará a atividade para os atletas.  

Auxiliar técnico: Pode tirar o tênis. Concentra. Faz o movimento do corpo certinho aí, 

ok? 

Auxiliar técnico: Ergue a perna ao máximo para ela ficar reta, ok? 50 segundos aí. 

A1: Noooossa.  

T2: Vamos, coloca a perna reta. Joelho em extensão, empurra o quadril contra o 

chão. Empurra a perna de apoio contra o chão. Coordena a respiração.  

Auxiliar técnico para A1: Fez os trabalhos da escola? A1: Sim. Auxiliar técnico: E o 

que a professora disse: A1: Que está bom.  
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Auxiliar técnico: Pessoal, vamos aí.  

T2: Não eleva o joelho acima da cintura. A1: nossa, está estralando tudo aqui 

dentro.  

T2: Relaxa o corpo. Concentra para não passar o joelho acima da cintura. (T2 vai 

passando de um em um corrigindo movimentos errados).  

Auxiliar técnico: Vamos, gira o quadril. Está duro? Parece que engoliu uma espada. 

Se precisar ir para balada, dançar, não pega ninguém. Rsrsrsss.  

Auxiliar técnico: Vamos trabalhar a lombar agora. Deitem aí. Levanta só o quadril. Ai 

bacana. Beleza.  

Auxiliar técnico: Boa, pode levantar e ir para o campo. Vão passando a CPS e TQR 

aí para mim.  

T2 monta o campo enquanto os atletas se arrumam, colocam as chuteiras na beira 

do campo, conversando sobre suas rotinhas entre si.  

T2 chama o grupo: Vamos, aproxima aqui. Vou explicar as regras e objetivos do 

jogo. (O Auxiliar técnico chega perto da roda de conversa e chuta uma bola no meio 

da roda. T2 olha para o pesquisador nesse momento e fica em silencio).  

Bola rolando.  

T2: Vamos, pessoal. Concentração, domínio certo. Depois passa bola. Faz ela 

lamber a grama.  

T2: Atenção no pé de apoio. Usa a parte interna do pé para ter mais controle da 

bola. Bate no meio da bola. Não deixa a bola bater no pé, é o pé que deve bater na 

bola. Booora. Agora vamos usar só a perna esquerda. Controla a bola.  

T2: Vamos, vocês estão moles. Quero dinâmica. Vocês estão entrando soltos na 

bola. A bola tem que entrar na distância1 exata para você passar ela. Ajusta o pé de 

apoio.  

Auxiliar técnico fica do outro lado campo apenas observando.  

T2: Expectativa na hora de receber a bola. Capricha ai. Vai.  
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T2: Bora, agora domínio orientado da bola. Só perna direita. Acerta o passe dentro 

dos pratinhos lá. Não deixa a bola parar, quero ver ela sempre em movimento. Olha 

o companheiro para fazer o passe.  

T2: Vamos inverter o lado agora. Somente o uso da perna esquerda, ok? Bora. Tem 

que ter compromisso com o acerto. Ação rápida. Corpo sempre em movimento. 

Dinâmica ai.  

T2: Aeeee, deu. Pessoal, peguem os pratinhos aí por favor. (O Auxiliar técnico cuida 

de um atleta que estava voltando de lesão do departamento médico na parte final do 

treino).  

T2: Pessoal, aproxima aqui. (Situações de jogo e movimentações estratégicas).  

Bola rolando novamente.  

Auxiliar técnico: Só não estava impedido esse lance porque a cabeça do Joãozinho 

estava ali...rsrsrsr.  

O treino vai rolando e o treinador vai colocando os atletas em regiões estratégicas e 

instrui as movimentações que ele deseja que aconteça no próximo jogo do 

campeonato contra o audax. 

(Nesse momento o coordenador da base vem a beira do campo e apenas observa o 

treino em silencio).  

T2: Jonas, posiciona o corpo. Não precisa ficar assim também. Milton, orienta o 

Cézar para não deixar esse espaço aí.  

T2 chama alguns atletas para fazerem um treino complementar de chute ao gol sem 

adversário. Enquanto isso, o Auxiliar técnico passa nos atletas recolhendo a PSE.  

Final do treino.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 4 – Equipe 

2 

Treino: 8:00- 9:45. 
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Categoria sub 15. 

Auxiliar presente. 

Preparador de goleiros presente. 

Massagista presente. 

Analista de desempenho presente. 

Obs: A comissão técnica se encontra no centro de treinamento 30 minutos 

antes para prepararem o material e sair para treinar em uma cidade vizinha. O 

clube não possui campos suficientes para abarcar todas as categorias, por 

isso a logística de saída. 

Toda a comissã0o vai de ônibus pago pelo clube para o campo de treino. A 

categoria está disputando o campeonato paulista. Eles se encontram na 

terceira fase, assim como o clube anterior. Próximo jogo é fora de casa, eles 

precisam ganhar para ainda almejar a classificação para a próxima fase. 

18 bolas. 

50 pratinhos. 

12 cones grandes. 

4 galoes de agua de 10 litros e uma cesta de frutas para os pós treino. 

 

Legenda: 

T1= Treinador. 

PPG1= Preparador de Goleiros. 

A1= Atletas. 

Treinador chegou 15 minutos antes do treinamento, em silencio.  

Semana pós jogo. A equipe venceu o jogo e aliviou a pressão pelo resultado.  

Atleta peteca bola de tênis sozinho enquanto os outros vão chegando para o 

treinamento. Auxiliar técnico chega, olha o garoto e diz: Aí sim hein. Se você 
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corresse do mesmo jeito que você bate balãozinho, você seria um fenômeno. 

Aproveita aí, vai. Vai que esse seu domino está horroroso.  

T2 monta o campo enquanto o Auxiliar técnico recolhe a PSE, CPS e TQR.  

Os atletas vão batendo bola enquanto o treinador monta o campo. 2 atletas estavam 

distantes dos demais, T2 passa ao lado e diz: Vamos, está sem ambiente?  

T2 aproxima os atletas e diz: Pessoal, focado, determinado, sábado é não deixar os 

caras correrem. Vamos fazer um inferno na vida dos caras (alusão ao próximo 

adversário do campeonato). Vamos ter que correr até o final. (vale a classificação 

para próxima fase).  

T2: Lembra contra o Santos? Todo mundo correu, se esforçou. Tem que ser no 

limite esse jogo. Igual ao outro. (Palmeiras x Ponte Preta).  

T2: O jogo será no majestoso, não tem desculpa para não passar a bola de primeira. 

A bola lá não vai quicar, vai rolar bonito. Meu objetivo é estar classificado já nesse 

sábado. Gostaria que fosse o de vocês também.  

T2 para atleta: Quero ver se tu tens personalidade para partir para cima do zagueiro 

lá e pedalar. Rsrsrsrsrs.  

T2 divide as equipes. 

Atleta de avaliação vem fazer o primeiro treino. T2: Lucas, seu nome. Seja bem-

vindo. O Lucas irá treinar conosco.  

Atleta chuta a bola no gol enquanto todos se ajustam. Auxiliar técnico: Thiago, paga 

10. Não é para chutar bola agora.  

T2 explica a dinâmica do treino. Adverte, quero que escorem a bola para frente, ok? 

Quero uma ação rápida. Vaaamos, ação rápida. Bate firme na bola. Está lento, 

quero velocidade.  

T2: Vamos, Borin. Rápido. Bom dia.  

T2: Para, precisamos melhorar. A grama ta alta, passe firme. Esse passe fraco tira a 

velocidade do jogo. Quero velocidade, vai. Bate firme. Tão batendo lento. Olha para 

os dois lados. Bate forte.  

T2: Vamos, ação rápida. Está girando para o lado errado aí, capricha.  
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T2: Ganha os espaços com velocidade, expectativa para receber. Com velocidade, 

ganha as costas com velocidade. Vamos. Vamos  

T2: Vamos caprichar. Compromisso com o acerto. Ganha as costas com velocidade. 

Não desacelera. Acelera a jogada.  

T2: Está saindo para o lado errado aí, caralho. Bate firme na bola. Olha a posição do 

goleiro para finalizar.  

T2: Segura aí. Pessoal, qual a dúvida de vocês? Olha só, vou fazer aqui. (Ele 

demonstra o que deve fazer no exercício de jogo).  

T2: Vamos, ganha as costas com velocidade.  

Auxiliar técnico: Vem, filho. Anda. Finaliza, vamos.  

T2: Usa a esquerda, Borin. Caralho. A1: não. T2: Não, sem mais. Não tem desculpa.  

T2: Deu. Vocês têm um minuto para beber água.  

Bola rolando em outro exercício.  

T2: Vai, vai. Deixa o Léo no meio aí. Faz o vagabundo correr. Está correndo errado, 

Léo.  

T2 apita e pede silencio. Silencio, caralho. Para não ter dúvida de novo sobre o 

exercício ele para e explica as regras e objetivos pela terceira vez. Pedrinho, quieto. 

Silencio. Joga quieto.  

T2: Vamos, se fodeu. Não presta atenção, corre errado aí.  

T2: Vamos, passe firme. Bola sempre em movimento. Capricha.  

T2: Domina com a parte de dentro do pé. Por fora é mais difícil.  

T2: Ei, vamos. 1 toque só na bola. Vai. Atenção na posição do corpo. Ajeita o corpo 

para sair jogando melhor. Atenção na linha de passe, atenção na posição do corpo. 

Ajusta o corpo.  

T2: Vamos, olha o pé, Breno. Ta usando só a esquerda. Acelera. Bola em 

movimento. Vamos, Claudio. Energia. Posiciona o corpo, da pra sair de qualquer 

lado. Vamos, ocupa o espaço. Bola em movimento.  



177 

 

T2: Boa, excelente. Poe na rodaaaaa.  

T2: Se o marcador estiver próximo, continua rodando. Vai. A janela vai abrir. Se o 

marcador estiver próximo, continua rodando. Se o marcador estiver próximo, 

continua rodando. 

T2: Parou! Vamos lá. Alguém aí teve sucesso na marcação? 2 atletas levantaram a 

mão. T2: Por que? A1: A gente não reagia rápido. T2: Isso, se a gente reage rápido 

fica mais fácil de pegar a bola. A gente está mais perto dele.  

T2: Vamos, vamos. Corre para mim equipe branca. Corre, boa! Excelente. 

Vaaaaamos, boa. Boa.  

T2: Parou. Vamos, escuta aqui. Vou explicar uma coisa. Ramos, presta atenção, 

caralho. Thiago, presta atenção, caralho.  

T2 reinicia. Atletas correm no jogo e ele para novamente: Pessoal, para onde está 

aí. O que vocês acham que precisam para conseguir dar o passe? A1: a linha de 

passe. T2:qual? Tem que ser atento. Ensina os caminhos do jogo para trocar os 

passes.  

Auxiliar técnico: Vamos, esquerdinha horrorosa. Joãozinho, para de largar, 

Joãozinho.  

Auxiliar técnico: Está com almofada no pé. Bate firme na bola.  

T2: Para tudo aí. Não estamos fazendo nada do que treinamos ontem. O jogo está 

sem estratégia nenhuma. Gente, se a gente está com a bola, os adversários são 

nossos reféns. Podemos fazer o que quisermos com eles. A gente faz eles correrem, 

faz eles de bobos.  

T2: Aeeeu, deu. Tirem as lonas. Bom trabalho. Ainda não estão sabendo usar a 

vantagem, mas vão saber.  

Fim do treino.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 5 – Equipe 

2 
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Treino: 8:00- 9:45. 

Categoria sub 15. 

Auxiliar presente. 

Preparador de goleiros presente. 

Massagista presente. 

Analista de desempenho presente. 

Obs: A comissão técnica se encontra no centro de treinamento 30 minutos 

antes para prepararem o material e sair para treinar em uma cidade vizinha. O 

clube não possui campos suficientes para abarcar todas as categorias, por 

isso a logística de saída. 

Toda a comissão vai de ônibus pago pelo clube para o campo de treino. A 

categoria está disputando o campeonato paulista. Eles se encontram na 

terceira fase, assim como o clube anterior. Próximo jogo é fora de casa, eles 

precisam ganhar para ainda almejar a classificação para a próxima fase. 

18 bolas. 

50 pratinhos. 

12 cones grandes. 

4 galoes de agua de 10 litros e uma cesta de frutas para os pós treino. 

 

Legenda: 

T1= Treinador. 

PPG1= Preparador de Goleiros. 

A1= Atletas. 

Os atletas irão ver vídeos de lances do jogo passado, onde o analista e o 

treinador irão discorrer sobre os pontos positivos e negativos da equipe.  

T2: Pessoal, vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu trabalhei com um cara 

que me ensinou uma coisa. Jogador anda muito pouco de chinelo. Ai quando o 
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jogador vai lá, bate o pé na rua, numa mesa, perde o dedo, uma unha, acaba 

perdendo jogos, muitas vezes jogos muito importantes. Acaba ficando 1, 2 semanas 

fora dos treinos e dos jogos. O cara era muito radical, ele não deixa os jogadores 

nem andar de chinelo para não acontecer acidentes. Eu não sou tão radical, mas 

pessoal, só toma um cuidado aí. Fiquem atentos. (O jogador do treinador chutou um 

prego na noite passada dentro do alojamento em uma brincadeira com os amigos e 

vai acabar ficando fora da reta final do campeonato, por isso a história e os 

conselhos).  

T2: Então, chega aí. Quem vai me enrabar aí? Pode pegar essa barra de ferro, 

passar o p... na areia lá e vir já...rsrsrs (treinado estava querendo dizer que os 

atletas estavam dificultando o trabalho dele com esse tipo de conduta irresponsável, 

no caso, a falta de cuidado com saúde).  

T2: Bom, vamos lá. Pessoal, nos tivemos 71,5% de aproveitamento nos passes. 

Precisamos melhorar. Esse número não quer dizer que temos apenas um problema 

técnico, mas também um problema com tomada de decisão e velocidade nessa 

tomada de decisão. Tem nego querendo ser herói, querendo driblar 4 caras, aí 

acaba perdendo a bola e prejudicando o aproveitamento desses passes. Temos que 

ter mais clareza.  

T2: Pessoal, olha essa foto aqui no Power Point. O que vocês acham que 

poderíamos fazer? A1: Conduzir a bola, jogar na lateral.  

T2: Isso, pessoal. Olha, nós podemos fazer um passe por aqui, outro por ali. O 

importante é que temos que pensar rápido e ter coragem. Tomar a decisão certa.  

T2: Joãozinho, todos os jogadores têm que pensar antes no que vai fazer no jogo. 

Tem que pensa pensar antes de receber a bola. Se deixarem para pensar na hora 

que recebem a bola, ou seja, quando ela tiver embaixo de você, as chances de 

perderem a bola são enormes. Então, vamos corrigir esses erros.  

T2: Zagueiros, vocês não podem deixar a bola passar por vocês, os caras não 

podem passar jamais. Ou vocês fazem a falta ou rouba a bola ou intercepta um 

passe. A bola não pode jamais passar por vocês. Jamais.  

T2: Jonas, olha essa jogada aqui no PPT. Agora você deu um pique de verdade. Se 

você jogar assim o jogo inteiro, ti vai jogar em alto nível. Se continuar assim no trote, 
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tu não vais jogar em alto nível. Lembra do Matheuszinho ano passado? Ele voltava 

para marcar assim, no trote. Talvez seja por isso que ele não está mais aqui no 

clube.  

T2: Bom, vamos lá então. Pessoal, escuta aqui. Eu estou numa luta. Eu fiz uma 

proposta para vocês um temp o atrás. Vou fazer ela de novo. Alguns de vocês 

estavam acostumados a jogar marcando o adversário lá em cima, outros marcando 

lá embaixo. Eu to na luta para mudar a natureza de vocês, porém, isso tem que 

partir de vocês. São vocês que estão lá dentro do campo e fazem as coisas 

acontecerem. E aí? Vamos jogar certinho a partir de hoje de novo? Não adianta 

puxar de um lado e outro puxar para outro lado. Tem que estar todo mundo 

conectado.  

Final da conversa com os vídeos dos lances. Jogadores irão fazer um treino físico 

sem bola antes de iniciar o treino técnico tático. O Auxiliar técnico irá comandar o 

trabalho.  

Auxiliar técnico: Vai, acelera. Vaaai. Boa, acelera. (treino de velocidade e potência). 

O treinador monta o campo enquanto o trabalho físico é executado.  

Nesse treino inicial, um atleta sai machucado e o Auxiliar técnico diz: Verdite aguda? 

Porquite aguda? (Alusão ao Palmeiras, próximo adversário do campeonato).  

Auxiliar técnico: Vaaaamos, vamos. Vaaaai, acelera. (Batendo palmas).  

Final do treino físico e início do treino técnico tático.  

Auxiliar técnico: Comunica, comunica  

T2: Vamos rápido para ele, da linha de passe aí.  

T2: Pessoal, vocês não estão mexendo com o adversário. Vocês estão olhando só 

para a bola. Vocês estão indo só no instinto. Tem que envolver o adversário. 

Jonathan, presta atenção aqui, caralho.  

Auxiliar técnico: Joãozinho, vigilância no atacante.  

Auxiliar técnico: Estava impedido aí. Não reclama, o impedimento é só depois da 

faixa azul ai no jogo. Eu vi. Foi impedimento.  

T2: Vaaaamos, equipe vermelha. Reage rápido aí.  
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Um atleta domina uma bola errada e o Auxiliar técnico diz: Nossa, domina a bola. A1 

responde: como? Auxiliar técnico: Como? Você vai jogar na bezinha desse jeito ai. 

Me perguntando como domina essa bola, você vai jogar lá. Não vai jogar na Europa 

nunca assim.  

T2: Pessoal, deu. Vai beber água lá. Está muito ruim o trabalho.  

A1: as regras tão muito difíceis. Auxiliar técnico: o que? A1: as regras.  

Auxiliar técnico diz para o T2: Viu, disseram as regras estavam muito difíceis.  

T2: Difícil? Como que ano passado não estava difícil? Ah, pelo amor de Deus.  

T2: Volta aí. Bora. Começa. 

T2: Vamos, apoio. Apoio aí para ele.  

10:49h, final do treino.  

T2 chama os atletas no canto do campo para conversar: Vamos, Jonas. Não quero 

jogador mole no meu treino.  

T2: bom, o treino terminou bem. Mas para com essa manha aí. Vamos. Tem que ter 

espírito. Bora. Ai, to com dor. Ai, câimbra. Ai, regra difícil. Vamos, energia. Eu quero 

desculpa para ganhar, quero desculpa para dar exemplo. Quando meu companheiro 

para de correr, eu corro para constranger ele. Para chegar depois e dizer, eu corri. 

Eu não largo. Jonas, para de manha. Pode estar morrendo por dentro, adversário 

não pode ver. Depois chega no alojamento e morre, dorme. Mas não no campo. 

Pode ver o Romário, ele sempre andava de cabeça erguida e peito estufado. Pode 

procurar vídeo aí. Ele perdia gol e ficava assim, do mesmo jeito. Olhando para cima. 

Essa é a mensagem. É a imagem que passamos para o nosso corpo e para os 

outros. Tchau.  

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 6 – Equipe 

2 

Treino: 8:00- 9:45. 

Categoria sub 15. 
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Auxiliar presente. 

Preparador de goleiros presente. 

Massagista presente. 

Analista de desempenho presente. 

Obs: A comissão técnica se encontra no centro de treinamento 30 minutos 

antes para prepararem o material e sair para treinar em uma cidade vizinha. O 

clube não possui campos suficientes para abarcar todas as categorias, por 

isso a logística de saída. 

Toda a comissão vai de ônibus pago pelo clube para o campo de treino. A 

categoria está disputando o campeonato paulista. Eles se encontram na 

terceira fase, assim como o clube anterior. Próximo jogo é fora de casa, eles 

precisam ganhar para ainda almejar a classificação para a próxima fase. 

18 bolas. 

50 pratinhos. 

12 cones grandes. 

4 galoes de agua de 10 litros e uma cesta de frutas para os pós treino. 

Legenda: 

T1= Treinador. 

PPG1= Preparador de Goleiros. 

A1= Atletas. 

Treinador chegou 10 minutos antes do horário de treinamento e começou a montar o 

campo com auxílio do analista de desempenho. Enquanto eles montam o campo, os 

atletas batem bola no campo em pequenos grupos de 4,5 jogadores. O Auxiliar 

técnico também entra na roda e bate bola com os jogadores antes do treino.  

O treinador encerra a montagem de campo, pega uma bola e brinca de 1x1 com um 

jogador enquanto os outros assistem. Ele dribla e é driblado, sorri ao mesmo tempo 

em que joga.  
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Treinador apita e chama os atletas: Vamos pessoal, aproxima aqui. Vou passar 

algumas informações importantes para o próximo jogo aqui no quadro, ok? Atenção.  

T2: pessoal, vamos resgatar algumas coisas que fizemos na Copa NIKE, ok? Vamos 

marcar alto lá contra o Palmeiras. Me ajudem a lembrar aí como aqueles 

arrombados jogam. Vai, vamos.  

T2: Beleza, então está certo. Já sabemos o que temos que fazer. Vamos trabalhar.  

Bola rolando.  

T2: Domínio e passe. Quero ação rápida aí. ok? Compromisso com acerto, 

compromisso com o acerto.  

T2 apita e para o treino por causa de um lance errado do atleta: Jonas, você precisa 

estar em cima do adversário. A1: Mas eu estava. T2: Não, não estava. Tem que ser 

agressivo, caralho. Vem aqui, vou te mostrar. T2 pega a bola e vai ao encontro com 

atleta para ensinar a marcação agressiva que ele está pedindo, porém, ele vai com 

muita força, tromba no atleta que também é muito forte e acaba caindo no meio 

campo. Ele levanta em silencio e manda seguir o treinamento. 

T2: Vem, vem. Passa a bola. Vamos pessoal, quero bem concentrados ai no treino.  

T2: Vamos, vamos. Ação rápida.  

Auxiliar técnico: Bora, acelera aí. Velocidade na ação. Velocidade na ação.  

T2: vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamos, compromisso com acerto, quero 

compromisso com acerto.  

T2: Jonas, você está na preguiça cara. Acelera, acelera. A1: Não, professor. Eu 

estava correndo aqui. T2: Não, você estava correndo aqui, estava com a perna 

travada. Chegou aqui nessa área do campo, você precisa acelerar mesmo, booora.  

T2: Matheuszinho, se a bola entrar naquele espaço ou é tua ou é do Caio. Se o Caio 

for, tu não vais. Se o Caio não for, tu não vais. Comunicação, comunicação hein. 

Comunicação é determinante. Bora, vai.  

T2: pessoal, já disse. Para aí, aproxima aqui.  

T2: Como zagueiro, o atacante não pode passar por mim. Ele tem uma missão. Não 

deixar o cara passar. Ganhar o confronto. O atacante, Jonas. Ele também tem uma 
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missão. Ele precisa entrar no jogo e fazer o gol. A missão é fazer gol ou é criar gol. 

Eu posso não fazer gol, mas eu dou passe para gol, crio o gol para o meu time. O 

meia, qual a missão do meia, do volante? E aí? De qualquer time, to falando coisas 

gerais. É sem a bola defender, manter a bola longe do gol, ajudar a defesa. Com a 

bola é, entrar na área, finalizar, fazer gol, juntar o time, dar o ritmo para o time. É 

falar, agora vamos para frente, agora vamos esperar, calma.  

T2: Eu tenho que ter claro qual é a minha missão. São coisas gerais. Então, ó. 

Depois disso nós temos a tarefas do jogo. Olha, Jonas. A tua tarefa é, o cara não 

pode lançar a bola com conforto e toda a bola que passar, tu tens que ganhar o 

confronto com ele. É o teu duelo meu. O Zagueiro, é o teu duelo. Tu não podes ser o 

cara que vai perder o duelo. Todo momento que o atacante vem para cima, ele 

passa por mim. Eu não posso ser esse cara. Se ele vier 10 vezes para cima de ti, tu 

tens que ganhar 10 vezes. Eu não preciso roubar a bola dele 10 vezes para ganhar 

o confronto, se ele jogar a bola para trás, tu já ganhaste. Saiu pela lateral, ganhou o 

confronto. Jogou ele para dobra, o cara tirou, ganhou o confronto. Toda a hora que a 

bola passar, o atacante não pode ganhar de ti.  

T2: rapaziada, vocês têm que estar ligados. O jogo não para. Se a bola está lá atrás, 

o atacante tem que estar ligado, tem que estar infernizando a vida do zagueiro. 

Jonas, você precisa estar aqui ó, se movimentando, achando linha de passe, ficando 

longe dele.  

T2: Lembra do Biel? O Biel tocava 6 vezes na bola por jogo. Fazia gol todo jogo. A 

bola caía no corredor, ele não ia lá apoiar, ele ia direto para a área, ele é atacante. 

Ele não queria ficar tocando na bola, ele queria fazer gol. Lembra do Ilsinho também, 

já falei para vocês. Se o Ilsinho estivesse no nosso time esse ano, nós tínhamos 

feito mais 15 pontos. Porque o Ilsinho ele pega a bola aqui e não para. Se o jogo 

estivesse 9x0 ele estaria puto ainda. Ele queria fazer mais gol. Porque ele só fez um 

gol no jogo que estava 9x0. Ele não quer e não vai ser fominha, ele quer mais. Ele 

ano passado, errou um gol em que deveria ter tocado a bola, dei uma brigada com 

ele, aí depois todos os jogos que ele fazia gols e principalmente quando dava uma 

assistência ele olhava para mim e falava, olha aí ó.  

T2: bom, bora. Vamos voltar melhor aí no treino.  

T2: Vaaai, comunicação. Comunicação.  
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T2: Boooooooa, aí. Vai, vai, vai.  

Auxiliar técnico: Fala aí, comunicação com o companheiro.  

T2: Boooa, esse é o jogo, esse é o jogo.  

T2: Vai para área, vai para área. Vai, Jonas.  

T2: Pressiona, pressiona. Vaaaaai, vai, vai. Pega, pega, pega.  

T2: Joga no goleiro, pega, pega, pega. Preeeessioooooooooona. Comunicação, 

comunicação no jogo aí. Fala com o companheiro.  

T2: Aí, deu. Aguá lá.  

T2: Pessoaaal, chega aí. Vamos fazer um complementozinho, beleza? Vem para cá.  

T2: Aí, deu. Pessoal, aproxima aí. Dificuldades? Alguma dificuldade? Detalhes? 

Jonas? Milton? A1: Na hora que o volante passava no meu setor, eu tinha 

dificuldade em saber a hora de ir lá ou esperar ele sair e deixar para o outro 

marcador. T2: Beleza. Pessoal, vamos colocar uma coisa na cabeça. Vocês 

aprenderam uma coisa hoje, vocês estão em missão individual e coletiva. Vocês têm 

tarefas no jogo. Vocês têm missão como jogador para qualquer equipe que vocês 

jogarem, já falei. Como atacante, você sempre terá uma missão e além dessa 

missão de vocês, vocês terão tarefas de jogo. Então, olha lá. Jonas, nesse jogo a 

tua tarefa é não deixar o cara cruzar do fundo. Isso é uma tarefa tua. Milton, quando 

a bola for lá naquele teu setor, tu vais ter que ganhar do cara, vai ter de vencer o 

confronto. Ó, comunicação, é uma missão, não é uma tarefa. Isso é para sempre, 

onde eu estiver. Meus goleiros aí, qual é a missão de vocês aí? A1: Não tomar gol, 

defender. T2: Isso, não tomar gol, não é defender. Defender faz parte de não tomar 

gol, ou seja, isso implica em defender melhor ainda. Ó, tem muito jogador pessoal, 

muito jogador aí que ganha dinheiro, sendo assim, um jogador mais ou menos viu, 

só que assim, o cara comandava dentro de campo. O cara fazia o jogo correr, 

posicionava todo mundo.  

T2: eu tinha um volante, cara. Não vou dar o nome aqui, vai que é parente de 

alguém. Foi um volante que jogou no grêmio, o cara foi bem, o cara ganhou titulo 

importante. Ó, o cara não era mal jogador, o cara tinha uma coisa. Ele era fudido, 

ele comandava os caras. Ele entrava no campo e aqui ó, Juninho você pega aqui, 
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Milton, você pega lá, Iago porra, pega lá. Vamos correr aí, pega. Porra, os caras 

corriam demais, sempre davam a vida, estavam sempre bem posicionados para ele, 

assim ele nunca ficava exposto. Tinha hora que a bola entrava ele errava, tipo, dava 

um lançamento errado, um passe, etc., mas sem a bola ele era fudido. Ele 

organizava o time. Ó, a tarefa dele, a missão dele. Ele deixava o time lindamente no 

campo. Não sofria transição defensiva, estava organizado, não tinha finalização, só 

aqui ó, correndo. Sempre contagiando os caras. Vocês precisam ser bons nisso. 

Tem que ser bom nisso, beleza?  

T2: É, última coisa. Talvez vocês já tenham visto isso ou tenha fala já. Falando sobre 

o Puyol. Ó, as vezes nós estávamos ganhando o jogo de 5x0, 90% de posse de 

bola, pera. Foi o Piqué, não Puyol. Daqui a pouco, eu ouvia o Puyol falar no campo, 

ow, eu acho que tu perdeste a concentração. Volta para o jogo. 1 segundo, tipo, 

aconteceu um ataque lá, e a zona deixou o atacante aqui solto e ele olhando para 

bola. Aí vinha a voz do Puyol, ta perdendo a concentração no jogo, não pode. Volta 

a concentração para o jogo. Olha só, 5 x 0, 90% de posse de bola, lance de ataque 

nosso, meu, concentrado o tempo todo. Qual era a missão do Puyol? Não tomar gol, 

não importa, o time dele estava atacando, o time dele estava defendendo, a missão 

dele era não tomar gol. Ele estava lá, se o time perder a bola, ele estava lá, 

concentrado. Pronto para fazer o que era preciso. Isso significa estar com meus 

jogadores todos postados, ó, meu exército aqui comigo. Ele sabia, Piqué, tu ta fora 

do jogo, eu preciso de ti, cara. Se não iremos tomar gol, Piqué vai viajar, a bola irá 

entrar nas costas dele, iremos tomar gol. 

T2: Entenderam? Ele sempre tava aqui ó, vamos Messi, vamos. Xavi, atenção na 

segunda bola aí. Bora, atenção, vigilância. Ele estava sempre organizando o time, 

caso o time perdesse a bola. E ele dava apoio também, para dizer que ele ajudava a 

manter a posse, ele estava lá dando apoio, buscando abrir linha de passe. Não é só 

sem a bola para defender. As vezes para defender é também abrir uma linha de 

passe. Beleza? Ó, eu espero isso. Espero que vocês façam isso. Nós temos que 

entrar nos jogos com espirito desse. Energia, cara. Energia lá em cima. Temos que 

entrar assim. Esses dois últimos jogos são especiais, temos que ganhar. 1 x 0 está 

lindo já, a chance que tivermos, temos que fazer. 1 a 0, lindo. Energia. Beleza? A1: 

Beleza. T2: Fechou, bora. Deu. 
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Final do treino. 

 

Treinador e Auxiliar Técnico - Coleta dia 7 – Equipe 

2  

Treino: 8:00- 9:45. 

Categoria sub 15. 

Auxiliar presente. 

Preparador de goleiros presente. 

Massagista presente. 

Analista de desempenho presente. 

Obs: A comissão técnica se encontra no centro de treinamento 30 minutos 

antes para prepararem o material e sair para treinar em uma cidade vizinha. O 

clube não possui campos suficientes para abarcar todas as categorias, por 

isso a logística de saída. 

Toda a comissão vai de ônibus pago pelo clube para o campo de treino. A 

categoria está disputando o campeonato paulista. Eles se encontram na 

terceira fase, assim como o clube anterior. Próximo jogo é fora de casa, eles 

precisam ganhar para ainda almejar a classificação para a próxima fase. 

18 bolas. 

50 pratinhos. 

12 cones grandes. 

4 galoes de agua de 10 litros e uma cesta de frutas para os pós treino. 

Legenda: 

T1= Treinador. 

PPG1= Preparador de Goleiros. 

A1= Atletas. 
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Treinador chegou 30 minutos antes do treino e foi montar o campo sozinho. 

Enquanto isso, o Auxiliar Técnico chama uma atleta de cada vez para recolher as 

percepções de dor e recuperação.  

Auxiliar técnico: E aí, cara? 2, 3 hoje na percepção. A1: 2, 2. Auxiliar Técnico: Uai, 

não treinou não? Foi tão suave assim o treino.  

T2: Pessoal, vamos fazer o mesmo trabalho de semana passada. Quem passar a 

bola, sempre irá usar a perna de fora. Quem estiver do lado esquerdo, usa a perna 

direita e vice-versa.  

Bola rolando.  

T2: Vamos, passe firme aí. Velocidade. Quem for dar o passe, sempre olha antes. 

Expectativa ai de quem for receber. Boooora.  

T2: Passe firme. Domina com a perna de fora aí. Olha para o goleiro para finalizar. 

Olha para o goleiro antes.  

T2: Posiciona o corpo, ajusta o corpo. Ateeeenção no treino.  

Auxiliar Técnico: Concentra aí, na cara do gol não pode errar meu. Vamos.  

T2: Vamos, chega rápido. Velocidade, ação rápida. Passe firme. Se desloca, Jonas. 

Está pregado no chão? 

T2: Vamos, energia. Jonas, usa a perna direita. Vamos, concentra. Vai fazer errado 

de novo?  

T2: Vaaaaai, caralho. Concentra.  

T2: Vamos, Milton. Está dormindo ainda, Milton? Nível de concentração alto ai. Bora.  

T2: Vamos, Milton. Vamos, Milton. 6 segundos aí para melhorar. Você tem que evitar 

o gol. A1: Pensei que era para ele ir sozinho naquela bola. T2: Não, era você.  

T2: Marcio, se eu te ver sendo maldoso no treino, tu vais sair do trabalho. A1: Abre 

os braços. T2: nem começa, não contesta.  

Auxiliar Técnico: Não foi nada, ele é mais alto que o marcador, por isso na jogada o 

cotovelo bateu no rosto. Não foi nada.  
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PPG1: Eu já falei aquele dia, me contestaram aquela vez. Auxiliar Técnico: Pare, 

não foi nada no lance. Agora que ele está virando homem. PPG1: Ah, mas está 

deixando o braço e o cotovelo sim.  

Um atleta faz uma jogada, porém perde o gol. T2: Para aqui, paga 20 abdominais aí. 

Tu estás perdendo gol porque não quer usar a perna esquerda. Vai, paga aí. A1 

paga sem contestar.  

T2: Vamos, joelho sempre flexionado. Joga a carga no lado que estiver que o 

adversário estiver forçando você. Usa o braço, se proteja na jogada.  

T2: Ação rápida. Aqui não é para enrolar. Tem que decidir rápido.  

T2: Vamos, vou ter que explicar o que tem que fazer de novo? Porra. Vocês que se 

fodam. Foda-se. Tão dormindo na atividade.  

T2: Vamos, vem cá. Aproximem aqui. Pessoal, tem que trabalhar a perna ruim. Quer 

ganhar confronto com o adversário, tem que trabalhar a perna não dominante.  

T2: Vaaaamos. Bola em movimento, não deixa a bola parar. Passe firme ai. 

Velocidade, reage rápido. Pressiona aí.  

T2: Bora, 2 toques na bola agora. Pessoal, tem gente que ta dormindo pouco ai hein. 

Tão mais cansados do que deveriam.  

T2: Pressiona, ação rápida. Linha de passe o tempo todo. Bola em movimento. O 

tempo todo em movimento.  

T2: Vamos, Milton. Energia. Quero velocidade.  

T2: Pessoal, vocês precisam dormir bem. 6 horas não dá para recuperar. Nós 

precisamos treinar em alto nível a semana inteira. 8 horas no mínimo, ok? Vocês 

precisam dormir 8 horas.  

T2: Booora, vamos. 

T2: Deu, água lá. Toma rápido e volta.  

T2: pessoal, aproxima aqui. Vamos treinar bola parada para o jogo de amanhã. Vou 

explicar quais os posicionamentos. Atenção, bora.  

30 minutos de bola parada.  
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T2: Atenção, vai. Capricha.  

T2: Comunicaaação aí. Muito concentrado. Quero muita concentração.  

Auxiliar Técnico: Ei, atenção na bola e no adversário lá. Comunica aí. Goleiro, passa 

informação para eles. Boraaaa, vaaai.  

T2: Capricha, ataca a bola. Não espera ela. Vaaamos.  

T2: Aiiiiiiiiiiiiii, deu. Peguem os pratinhos lá e estão liberados.  

Final do treino.  



 

 

  




