
 

 

 

 

 

Desenvolvimento e Identificação de Talentos no Futebol 
Estudo das percepções de treinadores de categorias de base 

de clubes profissionais do Brasil, de Portugal e da Espanha 
 

 

 

 

Dissertação apresentada com vista à obtenção do 2º ciclo em 

Treino Desportivo, especialização em Treino de Alto 

Rendimento, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, ao abrigo do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, 

na redação dada pelo Decreto-Lei nº 65/2018 de 16 de 

agosto. 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Júlio Garganta 

 

 

Fabiano Feijó de Carvalho 

Porto, 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Catalogação: 

 

Carvalho, F. F. (2019) Desenvolvimento e Identificação de Talentos no Futebol. 

Estudo das percepções de treinadores de categorias de base de clubes 

profissionais do Brasil, de Portugal e da Espanha. Porto: F. F. Carvalho. 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

Palavras-chave: FUTEBOL, TALENTO, TREINADOR, CATEGORIAS DE 

BASE, MATURAÇÃO. 



III 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aos que já não estão mais presentes 

                                                                 para acompanhar os meus passos.          

 

             “Quem partiu segue vivendo na minha saudade,  

                      e com muito carinho na minha memória.” 

                  Autor desconhecido 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Agradecimentos 

Ao meu orientador, Professor Júlio Garganta, pela disponibilidade 

dedicada a mim e ao meu trabalho. Pessoa de trato fácil, grande sabedoria, e 

que sempre me tratou com muita humildade e respeito. Me sinto honrado em 

ter tido sua orientação nesta dissertação. 

 Aos professores, funcionários e colegas da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, pelas ajudas, experiências vividas e conhecimentos 

compartilhados. 

 Agradecimento especial aos treinadores entrevistados, pela atenção 

disponibilizada e por terem me dado preciosos minutos dos seus dias em meio 

à competição que participavam. No momento que mais me senti “solitário” e 

“desacreditado”, fui muito bem recebido por vocês. Raras são as pessoas que 

demonstram empatia por outras nos dias de hoje. A área do treinamento 

esportivo de alto rendimento necessita de pessoas como vocês, dispostas a 

partilharem conhecimento e que contribuam com o aumento dos estudos nessa 

área. Foi muito importante para mim e me ajudou muito. 

 Aos professores de ESEF/UFRGS: Alberto de Oliveira Monteiro, José 

Cícero Moraes e Marco Paulo Stigger. Pela amizade construída na época de 

graduação e por “avalizarem” minha vinda para Portugal. 

 Aos amigos provenientes do futebol da UFRGS, integrantes do 

“famigerado” grupo “Traíras UFRGS”. Amizades para uma vida. 

 Aos amigos do Clube Atlético Chineiro. Que falta me fez, e faz, jogar 

esse nosso futebol todo sábado... 

 Aos locais que trabalhei no Brasil e as pessoas que conheci nesses 

lugares, me fizeram crescer como pessoa e profissionalmente. E, que mesmo à 

distancia, torcem muito por mim. 

 À WTF, pela oportunidade de trabalhar em terras lusas. 

 Ao Futebol Clube de Infesta, pela oportunidade de trabalhar com futebol 

em Portugal. Em especial ao corpo técnico e atletas do escalão sub-19 da 

época 2018/2019, pela forma como me acolheram e pelas experiências vividas. 



VI 
 

 Aos amigos feitos nesta caminhada em Portugal, principalmente os 

pertencentes ao grupo “Medalha de Prata”. A saudade de casa foi amenizada 

com a parceria de vocês. 

 Às pessoas que moraram comigo, pela convivência, amizade, tolerância 

e aprendizado vivido. 

 A todos que colaboraram na construção desta dissertação. Menção ao 

hermano sudamericano Martín Salinas Cisneros pelo auxílio nas traduções em 

espanhol e pelas conversas sobre futebol. 

 À Natália Fiorini, pelas visitas, pelo apoio, por todo carinho e atenção 

comigo. 

 Ao amigo de longa data Henrique Teixeira Pinto, primeiro incentivador 

para que eu fizesse esse mestrado em Portugal. Ser humano de caráter 

incrível e profissional do mais alto gabarito. Nunca mediu esforços para me 

ajudar. Muito obrigado por todos os auxílios e pela nossa amizade. 

 Aos amigos da época de escola, da faculdade, da vida, ao meu irmão e 

demais familiares do Brasil, por todo apoio e incentivo à distância, antes e 

durante esta jornada. 

 A todas as visitas recebidas, serviram para aquecer o coração. 

 A todas as pessoas que tive o prazer de conhecer nesta caminhada em 

Portugal, e aos demais que sempre torceram pelo meu sucesso desde o Brasil. 

Sair da “zona de conforto” e viver essa experiência foi muito desafiador e muito 

positivo. Aprendizados que vou levar para a vida. 

 À minha tia Negra, minha “2ª mãe”, por todo o tipo de contribuição no 

meu crescimento, desde criança até hoje. Sempre foi e será um apoio vital para 

mim. 

 Por último e mais importante: à minha mãe Marta. Mulher forte, 

guerreira, de “fibra” e batalhadora. Impecável na criação minha e do meu irmão 

Fabrício. Impossível retribuir tudo que já fizestes por nós. Estar em Portugal e 

realizar este mestrado só foi possível graças a ti. Um eterno muito obrigado por 

tudo. 



VII 
 

Índice Geral 

Resumo ........................................................................................................... XIII 

Abstract ........................................................................................................... XV 

Resumen ....................................................................................................... XVII 

Capítulo I .......................................................................................................... 19 

Introdução ..................................................................................................... 21 

Preliminar ................................................................................................... 21 

Objetivos do Trabalho ................................................................................ 24 

Pertinência do Estudo ................................................................................ 24 

Estrutura do Trabalho ................................................................................ 27 

Capítulo II ......................................................................................................... 29 

Revisão da Literatura .................................................................................... 31 

Talento Esportivo: conceitos e significações ............................................. 31 

Jogos Desportivos e o Talento .................................................................. 35 

Desenvolvimento e Identificação de Talentos no Futebol de Formação .... 37 

Nível Maturacional e Idade Relativa .......................................................... 42 

Treinadores de Futebol: agentes diretos no contexto formativo ................ 46 

Capítulo III ........................................................................................................ 51 

Objetivos ....................................................................................................... 53 

Capítulo IV........................................................................................................ 55 

Metodologia .................................................................................................. 57 

Método de Amostragem ............................................................................. 57 

Critérios de Elegibilidade ........................................................................... 57 

Descrição e Caracterização da Amostra.................................................... 58 

Instrumento de Coleta de Dados ............................................................... 59 

Procedimentos Éticos ................................................................................ 59 

Capítulo V......................................................................................................... 61 



VIII 
 

Apresentação e Discussão dos Resultados .................................................. 63 

Talento no Futebol: o que é? ..................................................................... 63 

Desenvolvimento de Talentos Futebolísticos: intervenções práticas ......... 67 

Talento: como identificar? .......................................................................... 72 

Nível Maturacional: da identificação aos programas de treinamento ......... 77 

Modelos de Competição ............................................................................ 84 

Reflexões adicionais dos treinadores entrevistados .................................. 91 

Capítulo VI........................................................................................................ 99 

Conclusões ................................................................................................. 101 

Sugestões para futuros estudos .............................................................. 104 

Capítulo VII..................................................................................................... 107 

Referências ................................................................................................. 109 

 

 

  



IX 
 

Índice de Quadros 

Quadro 1 - Estrutura do Trabalho ..................................................................... 28 

Quadro 2 - Quadro-síntese das diferentes definições de talento ..................... 34 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Índice de Anexos 

Anexo 1 – Roteiro de Entrevista ................................................................. CXXIII 

Anexo 2 – Guión de Entrevista ...................................................................CXXIV 

Anexo 3 - Protocolo de Consentimento Informado para entrevista .............CXXV 

Anexo 4 - Protocolo de Consentimiento Informado para entrevista ...........CXXVI 

Anexo 5 - Declaração ................................................................................CXXVII 

  



XII 
 

  



XIII 
 

Resumo 

O objetivo do presente estudo consiste em aferir as percepções de treinadores 

de futebol de categorias de base de clubes profissionais relativamente a 

assuntos que envolvem o processo de desenvolvimento e de identificação de 

potenciais talentos no contexto do futebol. Para isso, foram entrevistados 10 

treinadores que participaram no Torneio Internacional de Futebol Infantil 

IBERCUP, realizado entre os dias 15 e 19 de abril de 2019, na cidade de 

Cascais, Portugal. Os sujeitos participantes da pesquisa assinaram um 

Protocolo de Consentimento Informado autorizando a entrevista e posterior 

publicação dos dados. A apresentação e discussão dos resultados obtidos 

nesta pesquisa foi pautada em cinco categorias, de forma a facilitar a análise, 

além de um tópico onde os entrevistados puderam abordar algum assunto que 

não havia sido falado na entrevista. Efetuou-se uma análise dos resultados a 

partir das respostas dos treinadores às questões referentes ao 

desenvolvimento e identificação de talentos no futebol. Destacam-se, entre os 

resultados encontrados, a variabilidade na escolha de exercícios para 

desenvolver os talentos, as ressalvas referentes às questões maturacionais e 

as solicitações para que se adequem os modelos de competição às idades dos 

praticantes. Conclui-se que a investigação realizada com os treinadores de 

futebol de categorias de base de clubes profissionais, bem como as 

percepções dos mesmos relativamente ao processo de desenvolvimento e 

identificação de talentos futebolísticos, necessitam de uma constante reflexão 

acerca dos pontos que o compõem e podem não somente elucidar 

questionamentos feitos por parte da sociedade ligada ao futebol, mas também 

saciar a curiosidade daqueles interessados em compreender um universo tão 

repleto de significações. 

Palavras-chave: FUTEBOL, TALENTO, TREINADOR, CATEGORIAS DE 

BASE, MATURAÇÃO. 
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Abstract 

The objective of this study is assess the perceptions of youth teams football 

coaches in professional clubs regarding subjects involving the process of 

developing and identifying potential talents in the football context. For this, were 

interviewed 10 coaches who participated in the International Youth Football 

Tournament IBERCUP, realized between 15 and 19 April 2019, in the city of 

Cascais, Portugal. The research participants signed an Informed Consent 

Protocol authorizing the interview and subsequent publication of the data. The 

presentation and discussion of the results obtained in this research was based 

on five categories, in order to facilitate the analysis, besides a topic where the 

interviewees could approach some subject that had not been addressed in the 

interview. A analysis of the results was made from the coaches' answers to the 

questions regarding the development and identification of talents in football. 

Stand out, among the results found, the variability in the choice of exercises to 

develop the talents, the caveats related to maturational issues and the requests 

to adapt the competition models to the ages of the practitioners. It is concluded 

that the research carried out with football coaches of youth teams of 

professional clubs, as well as their perceptions regarding the process of 

development and identification of football talents, need a constant reflection on 

the points that compose it and can not only to elucidate questions made by the 

football society, but also to satiate the curiosity of those interested in 

understanding such a universe full of meanings. 

Keywords: FOOTBALL, TALENT, COACH, YOUTH TEAMS, MATURATION.
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Resumen 

El objetivo del presente estudio es evaluar las percepciones de entrenadores 

de fútbol de categorías inferiores de clubes profesionales con relación a 

asuntos que involucran el proceso de desarrollo y de identificación de 

potenciales talentos en el contexto del fútbol. Para eso, se entrevistó a 10 

entrenadores que participaron en el Torneo Internacional de Fútbol Infantil 

IBERCUP, realizado entre los dias 15 y 19 de abril de 2019, en la ciudad de 

Cascais, Portugal. Los participantes de la investigación firmaron un Protocolo 

de Consentimiento Informado autorizando la entrevista y posterior publicación 

de los datos. La presentación y discusión de los resultados obtenidos en esta 

investigación se basó en cinco categorías, para facilitar el análisis, además de 

una adicional en la que los entrevistados podrían abordar algún asunto que no 

se había hablado en la entrevista. Se realizó un análisis de los resultados a 

partir de las respuestas de los entrenadores a las preguntas sobre el desarrollo 

y identificación de talentos en el fútbol. Se destacan, entre los resultados 

encontrados, la variabilidad en la elección de ejercicios para desarrollar los 

talentos, las observaciones que se refieren a cuestiones maduracionales y las 

solicitudes para adaptar los modelos de competencia a las edades de los 

practicantes. Se concluye que la investigación realizada con entrenadores de 

fútbol de categorías inferiores de clubes profesionales, así como sus 

percepciones sobre el proceso de desarrollo y identificación de talentos 

futbolísticos, necesitan una reflexión constante sobre los puntos que lo 

componen y pueden no solo dilucidar las preguntas formuladas por la sociedad 

del fútbol, sino también para satisfacer la curiosidad de aquellos interesados en 

entender un universo tan lleno de significados. 

Palabras clave: FÚTBOL, TALENTO, ENTRENADOR, CATEGORÍAS 

INFERIORES, MADURACIÓN. 
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Introdução 

Preliminar 

 O futebol tornou-se um fator social de significativa influência na 

população, estando presente nas mais diversas faixas etárias, seja ao nível de 

recreação e lazer, ou ao nível de alto rendimento e competição. Em muitos 

países, se percebe um sentimento de “paixão nacional”, por vezes fruto do 

entusiasmo exacerbado de seus seguidores, e também pelo fato de estar 

incorporado no cotidiano das pessoas, representando muito mais do que um 

simples jogo de uma equipe contra outra, com o objetivo de fazer um gol. 

 Segundo o último censo realizado pela Federação Internacional de 

Futebol (FIFA), chamado de Big Count 2006, os números divulgados revelaram 

que havia 265 milhões de praticantes de futebol em todo mundo, 9% a mais 

que o constatado na contagem no ano 2000 (FIFA, 2007). Ao que parece, cada 

vez mais este esporte tem aumentado sua legião de jogadores no mundo 

inteiro, levando a que muitas crianças e jovens cresçam querendo ser atletas 

profissionais de futebol no futuro. Fascinados com o encantamento do jogo, ou 

com o desempenho de certas equipes e jogadores, que tratam como ídolos, 

esses jovens também vislumbram um dia serem personalidades famosas, com 

uma vida financeira abastada e pertencentes a esta realidade apresentada 

muitas vezes como sedutora. 

 Diante deste cenário, as categorias de base de clubes de futebol têm 

recebido muitos jovens, em idades cada vez mais precoces, que buscam iniciar 

suas trajetórias neste esporte, esperançosos e confiantes nas práticas 

adotadas pelos clubes como caminho que os pode ajudar a alcançar seus 

objetivos. Desta forma, o futebol de formação tem se revelado um ambiente 

altamente competitivo e, assim como no futebol profissional, o treinamento 

desses jovens tem consistido em objetivar um desempenho de altas 

exigências, visando a obtenção de rendimentos esportivos de alta expressão, 

tanto durante a carreira no futebol de base, como no futuro, ao serviço da 

equipe profissional de um clube ou seleção nacional. 
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 Um dos objetivos das categorias de base dos clubes com maior 

expressão passa por formar jogadores que possam, posteriormente, servir ao 

mais alto escalão do clube com qualidade e competência. Sendo que esta 

trajetória é feita de exigências de performance em alto grau e constante disputa 

por títulos em campeonatos importantes, torna-se fundamental que os clubes, e 

consequentemente suas estruturas e recursos humanos como os treinadores, 

por um lado capacitem os atletas para tal propósito e, por outro, disponham de 

procedimentos eficazes que permitam identificar os que melhor respondem ao 

processo de preparação e competição, e denotem um potencial para treinarem 

e jogarem ao mais alto nível. Deste modo, se faz evidente a necessidade dos 

clubes criarem condições para desenvolverem e identificarem os jovens que 

melhor vão respondendo às solicitações e desafios colocados pelo processo 

anteriormente citado, a fim de que atinjam o futebol profissional.  

 Assim, recai diretamente nas mãos dos treinadores das categorias de 

base desses clubes, a responsabilidade de, a partir do presente, ajudar a 

construir o futuro desses atletas, seja evidenciando e desenvolvendo suas 

potencialidades, ou entrevendo aquilo que possa ainda estar oculto. Em outras 

palavras, cabe aos treinadores, agentes diretos desse processo e detentores 

de grande parcela de responsabilidade, desenvolverem e identificarem esses 

potenciais talentos para o futebol no contexto competitivo de clubes 

profissionais, acabando por ser esse o tema central no qual este trabalho vai 

focar.  

 A análise desta problemática traz inquietações que levam a tentar 

perceber quais são as percepções desses treinadores a respeito do tema 

estudado, o que entendem como significado de talento no futebol, de que forma 

efetuam de fato o desenvolvimento e a identificação destes, como lidam com 

questões maturacionais, e que considerações fazem a cerca dos modelos de 

competição adotados em suas categorias. Com efeito, estas são algumas das 

questões que a presente investigação se propõe abordar.  

 Convém destacar que nas categorias de base, os atletas são agrupados 

por faixas etárias, considerando sua idade cronológica, oportunizando que 

jogadores nascidos em diferentes épocas do ano sejam agrupados numa 

mesma categoria. Tal leva a que diferenças maturacionais, mais dependentes 
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da idade biológica, possam resultar em diferentes condições físicas e 

vantagens ou desvantagens no desempenho esportivo.  

 No âmbito do futebol, a problemática do talento tem se mostrado 

relevante e complexa, precisando até mesmo o entendimento de seu 

significado ser mais bem compreendido por aqueles que estão diretamente 

ligados na sua intervenção. Comumente, são denominamos de “talento” 

jogadores com desempenhos extraordinários e destacados, como Cristiano 

Ronaldo, Messi e Neymar, só para citar alguns exemplos de atletas com 

grande capacidade técnica e habilidade com a bola. Estes jogadores são 

frequentemente denominados de “craques” devido às suas performances 

futebolísticas, gerando discussões a cerca de como atingiram esse patamar. 

 Neste contexto, alguns enfatizam a imprescindibilidade de se nascer 

com talento para jogar, enquanto outros destacam o treino e o empenhamento 

como fatores que mais podem ajudar a atingir a excelência. Todavia, a 

combinação de condições como compromisso, trabalho adequado, 

autodisciplina, atitude e oportunidade, parece ser primordial para o jogador 

chegar ao auge da realização esportiva (Garganta, 2018). Além disso, torna-se 

essencial elucidar a importância dos processos de aprendizagem e de treino 

pelos quais os atletas são submetidos em suas carreiras.  

 Parece claro que jovens identificados como talentos, ao ingressarem em 

categorias de base de clubes profissionais, passam por processos de treinos 

mais estruturados e competições de melhor nível, aprimorando e 

desenvolvendo, consequentemente, suas qualidades e capacidades em 

relação àqueles que não têm essa oportunidade. Reitera-se aqui, a importância 

do treinador de futebol no seguimento de formação desses jovens atletas. O 

futebol acaba por ser uma mescla das habilidades motoras, técnicas, físicas, 

intelectuais, emocionais, culturais e sociais, tornando essencial que a visão 

desses profissionais envolvidos nesse meio precisa ser com mais apreço 

estudada e compreendida, pois isto irá orientar o processo de descoberta de 

novos talentos (Paoli et al., 2008).  

 No presente estudo, procura-se tornar explícitas as percepções dos 

treinadores de futebol de categorias de base a respeito do desenvolvimento e 
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identificação de talentos em clubes profissionais, de modo a perceber como 

priorizam indicadores e critérios que tornem o processo mais eficaz. 

Objetivos do Trabalho 

 O objetivo do presente trabalho é aferir as percepções de treinadores de 

futebol de categorias de base de clubes profissionais relativamente ao(s):  

a) Conceito de TALENTO no futebol; 

b) Processo de desenvolvimento e identificação de talentos 

futebolísticos; 

c) Níveis maturacionais dos atletas e seus programas de treinamento; 

d) Modelos de competição adotados nas categorias de base e sua 

pertinência para o desenvolvimento de talentos; 

e) Demais assuntos que considerem importante abordar a respeito do 

desenvolvimento e identificação de talentos futebolísticos. 

Pertinência do Estudo 

 Enquanto profissional que pretende trabalhar no contexto de alto 

rendimento e nas categorias de base de clubes de futebol, também temos 

como motivação perceber como os clubes e treinadores lidam com a questão 

do desenvolvimento e identificação de atletas, de acordo com seus níveis 

maturacionais. Tal reporta-se não apenas aos atletas que ainda não estão tão 

desenvolvidos fisicamente em relação ao grupo, mas também aos que se 

encontram mais maturados em relação à idade cronológica de determinada 

categoria. Acredita-se que ambos os casos requerem um olhar atento, uma vez 

que crianças/jovens não devem nem ser alijadas, nem superestimadas no 

processo de formação desportiva, através da análise de seus desempenhos 

pelo viés de suas aptidões físicas ou maturacionais (Bojikian et al., 2007; 

Mortatti et al., 2013). 

 Neste contexto, emerge uma problemática antiga e muito discutida no 

futebol de categorias de base, que se prende com a questão do talento ser 

selecionado com base em pressupostos de natureza física e biométrica, tais 

como força, velocidade e altura, em detrimento da potencial qualidade técnica e 

tática, fazendo com que jovens que tenham um desenvolvimento maturacional 



25 
 

mais tardio sejam preteridos em relação àqueles que revelam um 

desenvolvimento maturacional mais adiantado.  

 Na história do futebol, são conhecidos inúmeros casos de atletas que 

tiveram êxito e reconhecimento mundial ao nível profissional no futebol, mas 

que em diversos momentos das suas trajetórias nos escalões de formação 

foram preteridos em favor de atletas com desenvolvimento maturacional mais 

precoce, ou até mesmo apontados como atletas “sem futuro”, devido a 

apreciações baseadas em suas fragilidades físicas.  

 Exemplo conhecido por muitos é o do atacante argentino Lionel Messi, 

aclamado por inúmeras pessoas como um dos maiores talentos da história do 

futebol. Quando criança, embora reconhecidamente um menino com grandes 

virtudes técnicas, lidava com a desconfiança de muitos por ser “demasiado 

pequeno para sua idade”. Mesmo assim, o FC Barcelona decidiu apostar em 

seu desenvolvimento como atleta de futebol, trazendo-o aos 13 anos da 

Argentina diretamente para Espanha e inclusive investindo em tratamento 

médico para seu crescimento. Poderíamos citar outros exemplos dentro desse 

mesmo clube de futebol, tais como Xavi e Iniesta, jogadores de pequena 

estatura e porte físico aparentemente frágil, mas que se destacaram nos 

escalões de formação, na equipe profissional do clube espanhol e na seleção 

nacional da Espanha, vencendo ligas nacionais, taças europeias e 

campeonatos do mundo de futebol.  

 Em contrapartida, são também conhecidos casos de jogadores que se 

destacaram momentaneamente por questões físicas, mas que depois não 

lograram o êxito, nem nas categorias de formação do clube, nem na equipe 

profissional. Refira-se o caso do jogador Freddy Adu, nascido em Gana e 

naturalizado estadunidense. Considerado como um “fenômeno”, foi alçado aos 

profissionais aos 14 anos pelo DC United, como grande promessa que se 

destacava pela velocidade e força física extraordinária para sua idade. Todavia, 

até hoje, aos 30 anos, não passou de um jogador “razoável” que não alcançou 

aquilo que muitos esperavam, embora tenha atuado profissionalmente em 

equipes de 1ª divisão de alguns países e pela seleção dos EUA. Ainda 

recentemente, fomos confrontados com o surgimento do paraguaio Fernando 
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Ovelar, atacante do Club Cerro Porteño, nascido em 2004 e que fez sua estreia 

ao mais alto nível do campeonato do seu país, aos 14 anos, em 2018. 

 Em última instância, o imediatismo na descoberta de novos talentos não 

raramente afigura-se mais prejudicial do que benéfico, em virtude de que nem 

sempre aqueles que apresentam determinados desempenhos nas categorias 

de base serão os que irão despontar nas categorias profissionais. Justifica-se, 

portanto, a importância de um planejamento coerente por parte dos clubes e 

dos treinadores que conduzam a um melhor processo de desenvolvimento e 

identificação de talentos, apoiado no uso do conhecimento científico, 

procurando estar atento aos efeitos ilusórios da maturação (Lima et al., 2008; 

Massa e Ré, 2006).  

 Estudos neste âmbito cada vez mais se fazem importantes e pertinentes, 

dado que o assunto necessita de constante discussão e evolução acerca dos 

conhecimentos abordados na área do futebol, e neste caso, do talento, para 

que cada vez mais os jogadores talentosos sejam adequadamente 

desenvolvidos e identificados.  

 Deste modo, afigura-se imprescindível que as práticas e intervenções de 

treinadores de futebol estejam também pautadas no conhecimento científico e 

empírico, de forma que potenciais futuros talentos não sejam desperdiçados. 

Daí a necessidade de proporcionar informações qualificadas a esses agentes, 

para que possam basear suas decisões em referenciais adequados e adaptar 

os processos de treino de acordo com as categorias correspondentes.  

 Então, requer-se estudos que permitam identificar fatores que estejam 

associados ao desenvolvimento e melhoria do rendimento dos atletas, de forma 

que treinadores de futebol possam proporcionar uma maior qualidade na 

formação de crianças e jovens. O conhecimento apropriado propicia aos 

treinadores de futebol uma substancial redução de erros de diagnóstico, o que 

se mostra muito proveitoso tendo em vista o elevado nível competitivo neste 

esporte, onde os erros e acertos se mostram cruciais, tornando fundamental 

que os processos de desenvolvimento e identificação de talentos e seus 

prognósticos sejam coerentes e objetivos.  



27 
 

 Diante disso, perfila-se a exigência de se sistematizar e utilizar 

indicadores e critérios que contribuam para o reconhecimento de potenciais 

talentos, tendo em conta a resposta que vão dando ao longo do processo de 

desenvolvimento e, como tal, respeitando as variáveis envolvidas no processo 

de aprendizagem e treino desses jovens. Um melhor domínio do conhecimento 

a este propósito, por parte dos treinadores, poderá resultar numa ampliação 

das possibilidades de sucesso no desenvolvimento e identificação de talentos 

nas categorias de base de clubes profissionais de futebol, respeitando, assim, 

as diferentes faixas etárias, e os parâmetros fisiológicos e motores dos atletas. 

Faz-se assim imprescindível, àqueles que tenham interesse e responsabilidade 

neste assunto, o acesso a materiais que enriqueçam seu conhecimento, 

apurem suas reflexões sobre o tema e ajudem a realizar as melhores escolhas 

e a tomar as decisões mais ajustadas ao longo da carreira esportiva dos 

futebolistas. 

Estrutura do Trabalho 

 Esta investigação procura buscar um maior entendimento no que diz 

respeito às percepções dos treinadores de futebol de categorias de base de 

clubes profissionais sobre o desenvolvimento e identificação de talentos neste 

contexto. A partir disso, opta-se no início do trabalho por fazer uma breve 

contextualização do panorama deste tema, procurando entender como isto 

“funciona” e como isto se apresenta para quem pretende observar e investigar 

este segmento no desenvolvimento de futebolistas. 

 Para este propósito, foi feita uma revisão bibliográfica em que se 

pudesse primeiramente realizar uma abordagem conceitual e contextual sobre 

o talento no desporto, para que posteriormente fosse possível introduzir uma 

melhor compreensão de outros assuntos referentes ao talento, como seus 

conceitos, significações e manifestações, bem como o desenvolvimento e 

identificação de talentos no futebol sobre a ótica dos treinadores de categorias 

de base. Ainda buscando possibilitar uma maior compreensão do objetivo do 

trabalho, a revisão de literatura dá conta de detalhes terminológicos usados na 

pesquisa, e que melhor ajudam a compreender o universo estudado. 
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 A presente pesquisa consiste em um estudo que teve como objetivo 

aferir as percepções de treinadores de futebol no que se refere aos assuntos 

que envolvem o desenvolvimento e identificação de talentos nas categorias de 

base de clubes de profissionais. Para isso, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com treinadores de futebol dessas categorias de base de 

clubes profissionais, a fim de que o conteúdo dessas entrevistas pudesse 

pautar a discussão do tema deste trabalho. 

 Buscamos dividir a apresentação e discussão dos resultados em 

subcapítulos que norteassem o debate deste trabalho, de forma que 

pudéssemos, na conclusão desta investigação, realizar um esforço de 

articulação entre os assuntos debatidos. Este fechamento será feito com os 

dados obtidos nas entrevistas, que servirão de auxílio para que possamos 

chegar a conclusões sobre o tema estudado neste trabalho, bem como nos 

possibilite formular questões a serem debatidas futuramente em outras 

pesquisas. 

 Assim, o presente trabalho encontra-se estruturado nos seguintes 

capítulos: 

Quadro 1 - Estrutura do Trabalho 

Capítulo I Introdução 

Capítulo II Revisão da Literatura 

Capítulo III Objetivos 

Capítulo IV Metodologia 

Capítulo V Apresentação e Discussão dos Resultados 

Capítulo VI Conclusões 

Capítulo VII Referências 
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Capítulo II 

Revisão da Literatura 
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Revisão da Literatura 

 A compreensão dos assuntos que envolvem a temática do talento, tais 

como seus conceitos, significações e manifestações atuais, justifica que se 

proceda a uma revisão da literatura da especialidade. A partir do melhor 

entendimento sobre o referido assunto, mais vantajosas serão as 

interpretações acerca deste contexto tão específico e revelador que é o 

desenvolvimento e a identificação de talentos no futebol. 

Talento Esportivo: conceitos e significações 

 Muitos autores procuram definir o conceito de talento e/ou talento 

esportivo, nos trazendo definições que mostram o caráter multidimensional do 

tema em questão (Böhme, 1994, 2007; Garganta, 2009; Maia, 1996; Weineck, 

1999). Na impossibilidade de se reunir um consenso objetivo e preciso entre 

todos, uma vez que em termos teóricos são encontradas diversas 

conceituações referentes ao talento esportivo na literatura da área, diferentes 

significações são apresentadas nesta investigação.  

 Para Böhme (2007), na área do esporte de rendimento, utiliza-se o 

termo “talento esportivo” para designar aquelas pessoas que possuem um 

potencial, uma aptidão especial, ou uma grande aptidão para o desempenho 

esportivo. Conforme refere Maia (1993), os indivíduos portadores de talento ou 

capacidades invulgares representam uma fonte preciosa para a sociedade 

pelas expectativas que geram à sua volta, sobretudo pela possibilidade de 

expressarem a excelência em diferentes domínios da atividade humana.  

 Por sua vez, Kiss et al. (2004) classificam o talento esportivo como as 

pessoas que possuem aptidão (condição em um determinado instante) 

especial, grande aptidão ou grande potencial, para o desenvolvimento 

esportivo. Para Nadori (1983), o talento é um indivíduo dotado de um complexo 

de capacidades tais que produzem um desempenho mental e motor superior à 

média, enquanto Martin (1988) entende o talento como uma forma particular de 

capacidade natural de fazer alguma coisa bem. 

  No entendimento de Hebbelinck (1989), crianças dotadas ou talentosas 

são aquelas capazes de performances elevadas em virtude das suas 
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capacidades excepcionais. O mesmo autor acrescenta que talentos são as 

crianças e jovens entre oito e 18 anos de idade, reconhecidos nas suas escolas 

como portadores de aptidões intelectuais superiores em diferentes domínios ou 

que evidenciem um desenvolvimento superior e de estabilidade elevada em 

níveis diferenciados de desempenho. 

 Tschiene (1986) conceitua o talento esportivo em geral como a reunião 

de capacidade ao nível da personalidade, do repertório tático, do nível técnico, 

das capacidades de aprendizagem e do uso de técnicas e comportamentos 

específicos com sucesso e rapidez. Desta forma, o talento esportivo em geral 

exterioriza velocidade e coordenação de movimentos, no domínio motor, e 

pensamento operativo, no domínio cognitivo. 

 Entretanto, outros autores (Böhme, 1994; Gimbel, 1976; Hahn, 1987), ao 

definirem o conceito de talento esportivo, remetem a definição desse 

significado a algo que é inato/herdado e que acompanha o indivíduo desde o 

nascimento, acrescentando ainda a sua possibilidade de ser desenvolvida no 

ambiente em que o indivíduo está inserido. Para Böhme (1994), a pessoa 

reconhecida como talentosa para o esporte, é aquela que, por meio de suas 

capacidades herdadas e adquiridas, possui aptidão especial para o 

desenvolvimento esportivo acima da população em geral. Gimbel (1976) define 

como talento o indivíduo possuidor de um dom ou atitude esportiva especial. 

Hahn (1987) aponta que numa pessoa talentosa as estruturas neurofisiológicas 

e anatômicas, assim como as capacidades motoras e psicológicas estão 

presentes desde o nascimento, podendo ainda, ser detectadas no processo de 

socialização, de forma que sejam estimuladas e desenvolvidas no meio onde 

está inserida, desde que este forneça condições para tal. 

 Decorrente de sua evolução semântica, o vocábulo “talento” configurou-

se com o significado de algo raro e valioso no domínio intelectual e artístico, ou 

ainda, como aptidão natural ou habilidade adquirida (Maia, 1996). Cazorla e 

Montpetit (1988) consideram que um talento esportivo se caracteriza por 

atitudes e habilidades naturais ou adquiridas para determinada atividade 

esportiva. Para Marques (1991b), o talento é um indivíduo que apresenta 

fatores endógenos especiais, os quais sob a influência de condições exógenas 

ótimas possibilitam rendimentos esportivos elevados. 
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 No entanto, há autores que salientam a importância dos processos de 

aprendizagem e treino nas conceituações sobre talento esportivo. De acordo 

com Carl (1988), talentoso, na linguagem popular, é o indivíduo que possui 

uma aptidão específica acima da média em determinado campo ou aspecto 

considerado, a qual é possível de ser treinada e desenvolvida. Martin (1999) 

entende que o talento esportivo é um indivíduo cujo sua estrutura de 

características anatômicas e fisiológicas, capacidades e outras qualidades de 

personalidade, permitem com grande possibilidade que, com determinado 

treinamento, possa alcançar o nível de atletas de nível nacional e internacional. 

 Segundo Drefenstedt (1985), talento é um complexo, determinado de 

forma qualitativa e quantitativa, de disposições individuais para rendimentos, 

comportando capacidades várias e interligadas, sistema de conhecimentos, de 

atitudes, de qualidades volitivas e psíquicas, que possibilitam à personalidade, 

num jogo convergente e em face da existência de condições ambientais 

apropriadas, realizar rendimentos correspondentes ao nível e direção do 

talento. De acordo com Lanaro Filho e Böhme (2001), o termo “talento 

esportivo” é empregado para caracterizar indivíduos que demonstram elevadas 

capacidades biológicas e psicológicas, que dependendo do meio social no qual 

vivem, poderão apresentar alto desempenho esportivo, dependendo para isso 

de condições ambientais adequadas. 

 Para Paoli et al. (2008), pode-se, a partir dessas visões acadêmicas, 

definir jogador talentoso como àquele que possui habilidades motoras, 

técnicas, físicas, intelectuais e emocionais, acima da média de um determinado 

grupo, sendo identificado por meio de uma já desenvolvida aptidão 

demonstrada e formada num ambiente esportivo específico, considerando as 

condições que são oferecidas pelo meio. Ao encontro deste pensamento, 

Weineck (1999) preconiza que talentoso é aquele que, com disposição, 

prontidão para o desempenho e possibilidades, apresenta um desempenho 

acima da média comprovada para aquele grupo de atletas observados. 

Entretanto, afirma que o desenvolvimento do talento depende das condições 

oferecidas pelo meio, sendo o resultado obtido em virtude do acompanhamento 

a um treinamento sistemático, orientação intencional, ativa e pedagógica.  
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 Apresenta-se, a seguir, um quadro-síntese com as diferentes definições 

de talento anteriormente descritas: 

Quadro 2 - Quadro-síntese das diferentes definições de talento 

 

VARIÁVEIS 

CONCEITUAIS 

 

SÍNTESE 

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Talento: 

A semântica da 

palavra. 

 

Configura-se como algo raro e valioso. 

Indivíduos que possuem capacidades 

excepcionais e expressam excelência em 

diferentes domínios da atividade humana. 

Performances elevadas. Desenvolvimento e 

desempenho mental e motor superiores a 

media. 

Hebbelinck (1989); 

Maia (1993, 1996); 

Martin (1988); 

Nadori (1983). 

Talento Esportivo: 

O uso do termo. 

 

Utilizam o termo "talento esportivo" para 

designarem as pessoas que possuem uma 

aptidão especial, grande aptidão ou grande 

potencial para o desenvolvimento e 

desempenho esportivo. Atitudes e habilidades 

naturais ou adquiridas para determinada 

atividade esportiva. Fatores endógenos 

especiais e condições exógenas ótimas. 

Böhme (2007); 

Cazorla e Montpetit (1988); 

Kiss et al. (2004); 

Marques (1991b); 

Tschiene (1986). 

Talento Esportivo: 

Capacidades inatas. 

Referem a existência de capacidades 

herdadas. Dom ou atitude esportiva especial. 

Constituição herdada. Capacidades motoras e 

psicológicas presentes desde o nascimento. 

Böhme (1994); 

Gimbel (1976); 

Hahn (1987). 

Talento Esportivo: 

Treino e 

desenvolvimento. 

Enfatizam que o talento pode ser treinado e 

desenvolvido. Salientam a importância do 

treino e de condições apropriadas e 

adequadas para o desenvolvimento e 

desempenho esportivo ao nível e direção do 

talento. 

Carl (1988); 

Drefenstedt (1985); 

Lanaro Filho e Böhme (2001); 

Martin (1999); 

Paoli et al. (2008); 

Weineck (1999). 
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Jogos Desportivos e o Talento 

 Garganta (2009) traz conceituações muito pontuais a cerca do talento, 

apresentando conceitos “atuais” e “atualizáveis” de talento, bem como fazendo 

ponderações sobre o determinismo genético e das práticas que transformam 

um atleta em talento. Refere, ainda, a necessidade dos jogos desportivos de se 

tornarem mais justos e seguros na tomada de decisão no que tange a 

identificação e seleção de jogadores considerados proficientes. Neste sentido, 

Balbino (2001), entende que os Jogos Desportivos Coletivos constituem um 

meio formativo por excelência, devido às exigências e relações estabelecidas 

entre os elementos que lhe são característicos, e entende que dentro deste 

contexto, o processo de iniciação e formação esportiva compõe-se de maneira 

a exigir práticas congruentes com as características de crescimento e 

desenvolvimento de crianças e jovens, participantes do processo.  

 Em contexto formativo, Orlick (1989) coloca o jogo como um poderoso 

formador de comportamentos, ao valorizar a importância dos propósitos e da 

natureza do jogo. Entende-se, que os Jogos Desportivos Coletivos possuem 

traços característicos, não só pela própria característica coletiva de jogo, mas 

também pelas mais variadas dimensões de exigências presentes dentro da sua 

prática, transcendendo do nível das capacidades físicas, habilidades motoras, 

ou o aperfeiçoamento da técnica e de elaboração de sistemas táticos (Balbino, 

2001). 

 Oliveira e Paes (2004) destacam a importância dos Jogos Desportivos 

Coletivos para a educação de crianças e adolescente, uma vez que sua prática 

pode promover intervenções quanto à cooperação, convivência, participação, 

inclusão, entre outros. Concluem, ainda, que o ensino dos Jogos Desportivos 

Coletivos deve ser concebido como um processo na busca da aprendizagem, e 

que a iniciação aos mesmos oportuniza os primeiros contatos das crianças e 

adolescentes com as atividades desportivas. Segundo Garganta (1994), os 

Jogos Desportivos Coletivos se configuram em um ambiente de oportunidades 

diversificadas para a formação integral de quem os pratica, e, dentro de uma 

prática corretamente orientada, induzem o desenvolvimento da competência 

nos planos tático-cognitivo, técnico e sócio-afetivo. 
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 Ao incidirmos sobre a questão do desenvolvimento de talentos, 

necessitamos perceber a contribuição da Aprendizagem Motora para o 

entendimento deste assunto. Neste âmbito, Tani (2002) alerta que os 

conhecimentos da Aprendizagem Motora têm sido considerados centrais 

quando se pensa em Educação Física Escolar, mas periféricos quando se trata 

do Esporte de Rendimento. Assegura que os conhecimentos desta área tem 

sido um grande potencial para aumentar o poder de contribuição das 

experiências pessoais de técnicos esportivos e ex-atletas, para a formação e 

treinamento de novos atletas, pois o Esporte de Rendimento necessita da 

integração de conhecimentos práticos produzidos pela experiência e 

conhecimentos científicos produzidos pela academia. O mesmo autor, em 

1999, destaca a importância sobre refletir sobre o aspecto fundamental da 

qualidade da orientação dos treinadores na aquisição de habilidades motoras 

dos jovens, e de que geralmente os profissionais estão muito preocupados com 

o que vão ensinar, mas pouco sobre o que as crianças irão aprender. 

 Ainda, Tani (2008) discute em seu texto o ensino dos jogos desportivos, 

abordando os temas como habilidade motora, equivalência motora, 

variabilidade e graus de liberdade, para justificar que as habilidades motoras 

devem ocupar um papel de destaque na formação e treinamentos de jogadores 

nos jogos desportivos. Salienta que realizar um movimento desconectado do 

contexto, não caracteriza uma habilidade, por mais consistente que ela seja, e 

que repetições sistemáticas de movimento podem resultar em melhoria do 

condicionamento físico, mas não necessariamente na aquisição ou 

aperfeiçoamento da habilidade. Define a habilidade motora como uma ação 

complexa e intencional, envolvendo toda uma cadeia de mecanismos sensório, 

central e motor, a qual, mediante o processo de aprendizagem, tornou-se 

organizada e coordenada para alcançar objetivos predeterminados com 

máxima certeza.  

Neste sentido, Oliveira e Paes (2004), em um estudo sobre o ensino da 

modalidade coletiva futebol, prescrevem que o indivíduo deve sempre aprender 

em ambiente de jogo e não executando gestos técnicos isolados, pois o jogo 

auxilia no desenvolvimento da criatividade e habilidade. Os autores afirmam 

também que o ensino baseado nesse procedimento pedagógico promove a 
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formação de cidadãos e não de “fantoches” de técnicos, dirigentes e 

empresários. Ainda seguindo nesta lógica, Paes (2001) realça que desde que a 

criança inicia a prática sistematizada de ensino desportivo, não é garantida a 

sua formação desportiva simplesmente pelos seus domínios técnico-táticos. Ou 

seja, deve-se ter em consideração todos os aspectos da sua vida física, social 

e mental. Assim, caso a criança opte pela especialização numa determinada 

modalidade, pode utilizar esses conhecimentos aprendidos na busca de 

maiores rendimentos.  

Na ótica de Tavares (1994), o ensino deve "incitar” a adaptabilidade do 

jogador às mudanças impostas pela situação. Consequentemente o treino, que 

respeita este modelo, terá como objetivo a otimização das associações, 

estímulo-resposta, para exercitar alternadamente o jogador à pertinência e 

rapidez da resposta. 

 As habilidades motoras que compõem os Jogos Desportivos requerem, 

em sua maioria, adaptabilidade, pois a situação ambiental em que são 

executadas é de tal forma dinâmica que são necessários ajustes constantes 

para o seu sucesso e, ao mesmo tempo, consistência para a meta ser 

alcançada com precisão e regularidade, constituindo um grande desafio para o 

ensino dos jogos desportivos (Tani, 2008). Nesse contexto, como trabalhar com 

a técnica de movimento parece constituir o ponto de maior divergência porque 

define em grande escala o método de ensino a ser adotado.  

 Como referem Oliveira e Paes (2004), a iniciação nos Jogos Desportivos 

Coletivos deve ser entendida pelos agentes esportivos, técnicos, dirigentes, e 

outros, como um processo que se inicia logo que as crianças têm suas 

primeiras vivências com os jogos, até o final dos catorze anos, período este em 

que se torna necessária a especialização em uma modalidade, quando o 

objetivo principal é a formação do atleta. 

Desenvolvimento e Identificação de Talentos no Futebol de Formação 

 Sobre o desenvolvimento e identificação de talentos no futebol, algumas 

particularidades se destacam na revisão de literatura encontrada. Para Paoli et 

al. (2008), o surgimento de novos talentos no futebol está diretamente 
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relacionado com o período de formação dos jovens atletas, e que este 

processo de desenvolvimento tem sido cada vez mais precoce. Neste sentido, 

Pacheco (2012) sugere que a iniciação precoce poderá ser um fator de 

extrema importância para que um atleta integre uma equipe profissional, 

indicando ainda que, quanto mais cedo for essa iniciação, maior é a 

probabilidade de se atingir esse nível.  

 Em um estudo para verificar o engajamento em atividades no futebol 

entre atletas de categorias de base de clubes de elite da Inglaterra que 

chegaram e não chegaram ao escalão profissional, Ford e Williams (2012) 

concluíram que os jogadores que atingiram o nível profissional de futebol na 

Inglaterra tiveram um engajamento precoce na prática do esporte durante a 

infância e adolescência, e que seus perfis históricos envolviam 

significativamente mais jogos de futebol e prática deliberada em comparação 

com os outros jovens que também fizeram parte das categorias de base 

desses clubes, mas que não se tornaram jogadores profissionais. Nesta 

perspectiva, Folle et al. (2015) compreendem que no primeiro estágio de 

desenvolvimento de uma criança, as atividades experimentadas tanto nas 

escolinhas quanto nos momentos de lazer com a família possibilitam nas 

crianças e jovens o gosto pela prática esportiva e o aprimoramento de 

habilidades básicas.  

 Para Araújo et al. (2010), uma especialização precoce não baseada em 

repetições precisas de exercícios em uma prática estruturada, como no caso 

do futebol de rua, fazem com que a aquisição de habilidades nestes ambientes 

de prática conduza à adaptação contínua do indivíduo às restrições incertas 

causadas pelo meio, oportunizando uma ampla gama de habilidades adquiridas 

na especialização precoce. 

 No que tange ao futebol de alto rendimento, as categorias de base 

tornam-se muito importantes quando se trata da formação de atletas, uma vez 

que seu trabalho passa por reconhecer e desenvolver um maior número de 

jogadores que possuam os requisitos para a prática do futebol e que tenham 

condições de alcançar a categoria profissional. Assim, o surgimento de novos 

talentos no futebol está diretamente relacionado com o momento e a qualidade 
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do processo de formação desses jovens atletas.Os resultados disso acabam 

por ser consequência do planejamento executado por estes clubes.  

 O processo iniciado nas categorias de base visa contribuir no 

desenvolvimento destes talentos, a fim de torná-los atletas competitivos, 

capazes de obter bons resultados em competições, atingir a categoria 

profissional e, até mesmo, servindo como um “bom recurso” para negócios que 

ajudem à saúde financeira dos clubes. No entanto, para isso, as categoriais de 

base de clubes de futebol devem permitir a possibilidade de aperfeiçoamento 

das habilidades desses jovens (Paoli et al., 2008). Como referem os autores, 

os resultados esperados provenientes do período de formação dos jovens 

atletas é consequência do planejamento executado nas categorias de base.  

 Daí, a importância dos processos de oportunização, detecção, seleção e 

promoção de talentos. Oportunização, no sentido de oferecer as condições 

físicas e materiais necessários para os jogadores mostrarem suas qualidades; 

detecção, para que a identificação do talento seja feita através de uma análise 

que leve em consideração todos os fatores envolvidos com a prática do futebol, 

de forma que o talento não seja analisado por um único fator como habilidade 

técnica e/ou biótipo; seleção, definido como a denominação dos meios 

utilizados para a determinação dos indivíduos que têm condições em 

determinado momento e período, de serem admitidos/aceitos em níveis mais 

elevados de treinamento em longo prazo a qual objetiva um desempenho 

esportivo de alto nível; promoção de talentos, que refere-se ao 

desenvolvimento das capacidades e habilidades esportivas em jovens 

talentosos para o futebol, com a utilização de procedimentos de treinamento e 

outras medidas que levam os talentos esportivos a atingir o seu desempenho 

esportivo ótimo e ideal em longo prazo. 

 No entanto, parece não haver um consenso no que se refere às 

metodologias usadas para o desenvolvimento e identificação de talentos no 

futebol, abrindo espaço para questionamentos e dúvidas sobre a melhor forma 

de diagnosticar e predizer as possibilidades de sucesso de jogadores de 

futebol de alto rendimento. Embora os estudos selecionados sejam, na maioria 

dos casos, sugestivos e não conclusivos, as evidências encontradas apontam a 

dificuldade de se encontrar fatores isolados que induzam a identificação de 
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talentos esportivos, sendo a combinação de vários fatores pessoais (físicos, 

antropométricos, psicológicos, técnico-táticos) positivos e negativos que 

acabam por possibilitar a detecção e a seleção de jovens atletas para o 

processo de formação esportiva (Folle et al., 2015). Conforme Montagner e 

Silva (2003) faz-se pertinente a possibilidade de entender o processo como 

assistemático, caracterizado como empírico, sendo possível, ainda que 

hipoteticamente, pensar que o processo científico pouco contribui para uma 

melhor seleção dos talentos na modalidade futebol nos clubes formadores de 

atletas. 

 Mesmo diante de uma aparente imprecisão dos processos, o 

desenvolvimento e identificação de talentos no futebol de formação tem cada 

vez mais assumido um papel preponderante e caminhado para um 

entendimento da importância dos processos de treino e aprendizagem de 

forma qualificada, em contrapartida àquela ideia de talento que já “nasce 

pronto” ou possuidor de “dom divino”. Assim, Mills et al. (2012) destacam que 

indivíduos identificados com capacidades naturais excepcionais podem 

permanecer estagnados se não forem efetivamente “alimentados” através do 

processo de desenvolvimento, e concluem, ainda, que embora os jovens 

jogadores devam ter uma capacidade natural excepcional, entendem que os 

futebolistas de elite são em grande parte “construídos” e não “nascidos.  

 Para Hugo (2004), o ano de treinamento sistematizado em equipe 

contribuiu significativamente para o desenvolvimento de habilidades de 

jogadores que haviam sido identificados como talento em um contexto escolar, 

fornecendo-lhes experiência que nunca teriam tido se permanecessem no 

contexto anterior em que estavam.  

 Rodrigues (2013), destaca a importância do contexto de 

desenvolvimento do talento, enquanto catalisador de um determinado potencial 

hereditário. Nesta perspectiva, entende que os modelos mais sustentáveis para 

desenvolvimento e identificação de talentos no futebol parecem ser aqueles 

que são permeáveis a uma melhor conjugação dos fatores imponderáveis no 

prognóstico futuro do rendimento de cada atleta (entre os quais a maturação, o 

apoio familiar, adequabilidade das cargas de treino, etc.), de forma que 

ofereçam continuamente condições de desenvolvimento esportivo ótimas à 
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manifestação do talento à medida que o jovem atleta percorre as várias etapas 

do processo de preparação esportiva.  

 Ao encontro disto, Garganta (2009) constata que o talento resulta da 

interação de características dos atletas com as oportunidades que lhes são 

proporcionadas pelo meio envolvente, para que atualizem as respectivas 

aptidões. Além disso, alerta para o fato do talento carecer de validação, pois se 

pode “ter” potencial talento antes do processo de treino se efetivar, mas só se 

“é” jogador depois disso. O autor ainda conclui que para além do “talento”, a 

paixão e o trabalho intensivo se revelam como ingredientes indispensáveis do 

sucesso, e que se justifica como primordial pensar em quais são as 

circunstâncias que importa criar para que os talentos possam despontar e 

evoluir. 

 Sendo assim, entende-se que a complexidade que cerca a identificação 

dos talentos futebolísticos não pode se restringir a uma seleção feita de 

maneira curta e rápida, como acontece nas tradicionais “peneiras” ou em 

breves sessões de treinamentos para “detectar talentos em potencial”. Para 

Montagner e Silva (2003), se justifica que a seleção de talentos seja um 

processo a ser realizado por um longo tempo, sendo aconselhável um 

acompanhamento pedagógico nas iniciações esportivas para um prognóstico 

mais confiável, de forma que esta tarefa não seja totalmente empírica, fazendo-

se necessário pensar em uma construção melhor sistematizada para a 

identificação de talentos, observando-se indicadores científicos, a fim de se 

obter resultados mais satisfatórios para o esporte. Os autores argumentam que 

não se deve considerar somente o estado de desenvolvimento no momento da 

avaliação, mas sim as possibilidades de desenvolvimento adicional do atleta, a 

abrangência do desenvolvimento desde a iniciação, o treinamento até então 

executado, além da idade cronológica e a idade biológica, passíveis de 

sofrerem variações. Por este ângulo, os clubes de futebol e suas categorias de 

base tem a possibilidade de proporcionar a um grande número de praticantes 

condições adequadas de treino sistemático e de competição formal e informal 

ao longo do tempo, salientando-se também a importância do período dedicado 

à identificação de talentos coincidir com o tempo de desenvolvimento do 
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desempenho dos atletas em resposta ao treino e competição, tornando o 

processo válido, consistente e eficaz (Garganta, 2009). 

 No que tange o desenvolvimento de talentos nos processos de treino, 

Paoli et al. (2008) afirmam que as categorias de base dos clubes de futebol 

devem permitir a possibilidade de aperfeiçoamento das habilidades técnicas 

dos jovens, com especial atenção para as correções de eventuais “vícios” na 

aplicação do gesto motor, conscientizando o jogador da importância da 

predisposição ao trabalho físico, técnico e tático, e do respeito às normas 

disciplinares do clube.  

 Guimarães e Paoli (2011) observam que no processo de treinamento 

dos jovens talentos nas categorias de base, a questão da posição onde cada 

atleta vai jogar é fundamental, ressaltando ainda que as posições exigem 

características técnicas diferenciadas e específicas por parte dos atletas. 

Percebe-se a importância dada aos treinamentos quando estudos como o de 

Melo (2010) indicam que a carga horária pelos quais os atletas em formação 

dedicam ao futebol em pouco difere do tempo dedicado para frequentar a 

escola, além de ser semelhante ao das equipes profissionais, evidenciando 

uma carga horária de treinos muito alta para se formar um atleta. Este 

processo de desenvolvimento acaba por ser também pedagógico e fisiológico, 

e faz-se necessário ser estruturado e organizado pelos clubes, uma vez que o 

desempenho do individuo sofrerá transformações durante toda a vida esportiva, 

que dentro de um espaço de tempo determinará quem será mais apto para o 

alto nível de rendimento (Montagner e Silva, 2003). 

Nível Maturacional e Idade Relativa 

 Invariavelmente, ao realizarmos uma revisão bibliográfica a cerca do 

desenvolvimento e identificação de talentos futebolísticos, as questões 

relacionadas à idade relativa e ao nível maturacional dos jovens entram em 

discussão. Rogel et al. (2007) ao estudarem o efeito da idade relativa na 

seleção de talentos para o futebol, detectaram uma predominância de jovens 

nascidos no começo do ano envolvidos em torneios de futebol, atribuindo-se 

assim uma maior probabilidade desses garotos nascidos no primeiro semestre 

tornarem-se jogadores profissionais.  
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No entanto, o trabalho de Silva et al. (2016), a respeito da influência do 

efeito da idade relativa sobre o desempenho tático de jogadores de futebol da 

categoria sub-13 de clubes portugueses filiados à Associação de Futebol do 

Porto (Portugal) aponta para uma consideração importante. Embora se tenha 

encontrado diferenças significativas entre os trimestres de nascimento para os 

princípios táticos defensivos Contenção e Concentração, não se verificou um 

melhor desempenho tático dos jogadores nascidos no primeiro quartil em 

relação aos demais, salientando-se, ainda, que em relação às fases de jogo, os 

jogadores nascidos no primeiro e no quarto trimestre obtiveram resultados 

semelhantes. Os autores ressaltam que se faz pertinente pensar no processo 

de identificação e formação de jogadores já a partir da categoria sub-13, e que 

fica evidente que o efeito da idade relativa não parece ser um aspecto 

determinante no desempenho tático. Concluem afirmando que o processo de 

seleção pautado na escolha de jogadores nascidos nos primeiros meses do 

ano, caracterizado pelas vantagens antropométricas e fisiológicas, deixa de se 

fazer sentido ao se pensar no jogo de futebol em uma perspectiva tática.  

 Mazzuco (2007), com o objetivo de detectar os indicadores 

antropométricos, fisiológicos e técnicos (habilidades motoras específicas) 

capazes de determinar o desempenho dos futebolistas jovens relacionados às 

diferenças entre idade cronológica e maturação biológica, verificou que a 

maturação biológica mostrou-se benéfica em relação às variáveis técnicas para 

os atletas em estágio maturacional tardio, visto que os resultados de testes de 

habilidades específicas apontaram melhores resultados para esse grupo, 

principalmente em categorias mais jovens. No entanto, faz a ressalva de que 

atletas em estágio maturacional tardio possuem desvantagens em relação às 

variáveis antropométricas, e que essas diferenças provocam a exclusão 

precoce desses atletas “atrasados” maturacionalmente, visto que o aspecto 

físico exerce influência nos critérios de seleção de jogadores para a categoria 

de base de um clube profissional. 

 Neste sentido, Carli et al. (2009) constataram que uma vez que o 

agrupamento para a composição das categorias competitivas seja realizado de 

acordo com o ano de nascimento, faz com que durante o processo de 

formação esportiva no futebol, os jovens nascidos nos primeiros meses do 
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calendário apresentem uma maior idade cronológica, fato esse que pode 

proporcionar uma vantagem no desempenho durante os jogos e treinamentos, 

sendo comumente denominado na literatura esportiva como um efeito a idade 

relativa. Para os autores citados, as vantagens transitórias relacionadas ao 

desenvolvimento físico dos atletas não necessariamente continuam após a 

adolescência, mas podem ter grande interferência na formação de jogadores, 

com a exclusão precoce de jovens nascidos nos meses finais do ano etário. 

Apontam que o agrupamento etário com intervalo de dois anos utilizado nas 

categorias de base proporciona uma vantagem aos jogadores nascidos nos 

primeiros meses do ano e esse privilégio permanece na idade adulta, de 

acordo com os jogadores analisados no estudo, que compunham selecionados 

europeus e sul-americanos nas categorias sub-17 e sub-20 participantes dos 

respectivos Mundiais da categoria.  

 Ao encontro disto, Altimari et al. (2011), ao analisarem a distribuição do 

mês de nascimento de jogadores convocados para a seleção brasileira de 

futebol, em todas as categorias masculinas do sub-14 à equipe principal, 

concluíram que uma possível explicação para o maior número de atletas 

selecionados nascidos no 1º quadrimestre (entre janeiro e abril) para todas as 

categorias de base até o sub-18 estaria relacionada provavelmente a maior 

maturação física desses, o que poderia aumentar suas possibilidades de se 

tornarem atletas selecionáveis, enquanto aqueles que amadurecem mais tarde 

não são sistematicamente selecionados. Conclusões semelhantes também 

foram evidenciadas por Pinto et al. (2012), ao verificarem a influência do quartil 

de nascimento na seleção de jogadores de futebol jovens, constataram que 

houve diferença significativa entre o percentual de jogadores nascidos no 1º 

quartil (janeiro, fevereiro e março) em relação aos demais quartis, observando 

que os jogadores nascidos no primeiro semestre do ano são maioria quando 

comparados aos jogadores nascidos no segundo semestre. Concluiu-se, então, 

que existe grande influência do quartil de nascimento na seleção e detecção de 

talentos para as categorias de base no futebol. 

 Em alternativa a clássica organização de campeonatos de categorias de 

base através de categorias por idade cronológica dos participantes, destaca-se 

a iniciativa da Federação Americana de Futebol em colocar uma ênfase maior 
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na idade biológica de um jovem jogador, ao invés de idade cronológica, referida 

no texto de Rybaltowski (2018). O autor relata a organização de um torneio de 

futebol juvenil com formação das equipes através procedimento designado de 

Bio-Banding, onde as equipes poderiam agrupar um jogador de 15 anos, que 

ainda não atingiu o ritmo de crescimento, com jovens jogadores com 13 e 14 

anos, da mesma forma que um jovem de 13 anos mais forte e mais rápido do 

que a maioria dos jogadores de sua idade poderia ser colocado em competição 

com jogadores de uma composição física similar, independente de sua idade 

cronológica. Pretenderam, com esta iniciativa, um melhor aproveitamento e 

desenvolvimento de futuros potenciais atletas, sem excluí-los por ainda não 

terem atingido o nível maturacional de determinada idade cronológica e, 

também, para desafiar continuamente os jovens que amadurecem cedo e que 

estão dominando seus pares principalmente por causa de seus atributos 

físicos.  

 Diante das evidências expostas, importa estar particularmente atento 

aos indivíduos que estão no estágio tardio de maturação, para que não sejam 

excluídos do processo de desenvolvimento e identificação do talento 

futebolístico por não apresentarem sucesso competitivo na mesma idade 

cronológica que um atleta precoce. Desta forma, a maturação sexual deve ser 

levada em consideração e indivíduos tardios não devem ser excluídos do 

processo de formação sem que haja uma avaliação mais criteriosa sobre todas 

as variáveis de crescimento, desenvolvimento, maturação e treinamento 

desportivo (Lima et al., 2008). O treinamento em longo prazo pode oferecer um 

maior grau de segurança para o processo de formação do talento, de forma a 

possibilitar que jovens se tornem talentos natos com resultados competitivos 

expressivos no futuro. Muitos jovens talentosos podem ser subestimados 

simplesmente por nascerem no fim do ano e, por consequência, por suas 

capacidades físicas inferiores.  

 No futebol de formação se faz necessário considerar os processos de 

maturação, pois apesar de atletas estarem maturacionalmente mais 

desenvolvidos que os seus pares e conseguirem obter maior rendimento na 

sua categoria, não é evidente que este fato se prolongue nas camadas 

seguintes, pois os atletas mais atrasados maturacionalmente podem conseguir 
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atingir mais tarde os níveis desportivos dos demais atletas, e isto deve ser 

levado em consideração na seleção de jovens talentos (Abreu, 2011).  

De acordo com a categorização das competições futebolísticas em 

escalões etários baseados na idade cronológica, potencializa-se o cenário de 

desvantagens físicas, cognitivas e experiência de jogo para aqueles que 

apresentam idade biológica inferior à cronológica (Rabelo et al., 2016). Se faz 

importante melhorar o processo de seleção de atletas para evitar prejuízos 

quanto à perda de talentos em potencial, e que o entendimento do impacto do 

efeito da idade relativa sobre jovens esportistas pode modificar a maneira como 

treinadores e clubes percebem o potencial talento e predizem o sucesso 

esportivo no futebol.  

Treinadores de Futebol: agentes diretos no contexto formativo 

 O contexto competitivo das categorias de base e as exigências cada vez 

mais crescentes desse meio tem dado origem a estudos, reflexões e 

investigações ao redor da preparação dos atletas e daquilo que possa 

desencadear maiores rendimentos dos mesmos, como os processos de treino 

e os seus principais responsáveis, os treinadores. Diante disto, os treinadores 

assumem uma enorme responsabilidade no mundo do futebol de formação 

para crianças e jovens, sejam através da sua filosofia de atuação, valores que 

defendem ou dos objetivos dos programas de treinamento que propõem. 

 A formação esportiva de crianças e jovens nos clubes de futebol 

profissionais vem sendo bastante complexa, multivariada e extremamente 

dinâmica, de forma a ser evidente que a formação seja a base do alto 

rendimento e que neste âmbito o processo de ensino-aprendizagem se assuma 

como a “célula base” do processo (Loureiro, 2008).  

 Para Fernandes (2004), a evolução do esporte profissional e as 

exigências de rendimento impostas pelo mesmo, fizeram com que a formação 

de jogadores no futebol se tornasse um aspecto indispensável para que no 

futuro possam surgir atletas de rendimento superior.  

 Por seu turno, Böhme (2007) afirma que a promoção de talentos 

esportivos envolve a utilização dos procedimentos de treinamento e outras 
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medidas para obter o desempenho esportivo ótimo e ideal em longo prazo. 

Para isso, se faz necessário condições de treinamento adequadas, com 

treinadores capacitados para trabalharem no processo de treinamento a longo 

prazo, assim como condições sociais adequadas, desde o micro sistema 

familiar, a escola e as possibilidades de prática e treinamento esportivo 

oferecidas pela sociedade onde o jovem talento está inserido. 

 No entendimento de Weineck (1986), o treinador deve conceber, 

planificar, executar e avaliar os procedimentos de treino, coordenar uma equipe 

de intervenientes, desenvolver estratégias e organizar a descoberta de 

talentos, além de promover a atividade esportiva e seguir a evolução dos 

conhecimentos.  

 Como refere Araújo (1995), ser treinador exige um conhecimento 

multidisciplinar, tornando-se evidentemente imprescindíveis os conhecimentos 

inerentes à tática, à técnica e a preparação condicional do jogo em que o 

treinador se especialize, bem como o fundamental domínio da pedagogia e 

metodologia de ensino e a necessidade expressa de ser um especialista no 

provocar interesse e motivação naqueles que consigo aprendem e treinam. 

 Neste sentido, Lima (2000) afirma que o treinador tem de saber o que 

ensina, isto é, conhecer e dominar suficientemente os aspectos fundamentais 

da sua modalidade; saber aplicar as técnicas e os processos adequados no 

ensino/aprendizagem e no treino, iniciando os jovens na prática da modalidade 

e preparando as equipes para os compromissos competitivos, sabendo intervir 

na educação esportiva dos atletas, desenvolvendo suas qualidades de modo a 

contribuir para a formação do caráter e da personalidade de cada um. 

 Tendo em conta a realidade atual que se encontra o desenvolvimento e 

identificação de talentos, importa saber e conhecer o trabalho realizado nas 

idades mais baixas das categorias de base dos clubes profissionais visto esta 

ser a base do futuro, na medida em que os primeiros contatos que são 

proporcionados as crianças e aos jovens que pretendem aprender e treinar 

futebol podem revelar-se decisivos para o sucesso e continuidade na atividade 

esportiva que elegeram (Garganta, 2004). Treinar deve então ser entendido 

como fazer aprender e desenvolver capacidades dirigidas à finalidade 

específica de promover intencionalmente a aprendizagem de alguma coisa por 
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alguém, com os meios adequados à natureza dessa aprendizagem e desse 

desenvolvimento (Rosado e Mesquita, 2008). 

 De acordo com Garganta (2002), as estratégias mais adequadas para 

ensinar o jogo, passam por interessar o praticante, recorrendo a formas 

jogadas motivantes, colocando-o em situações que contenham os ingredientes 

fundamentais do jogo, isto é, presença da bola, oposição, cooperação, escolha 

e finalização. Para o ensino do jogo de futebol, deve-se entender que este 

apresenta uma realidade complexa porque o jogador tem que, ao mesmo 

tempo, relacionar-se com a bola e referenciar a sua situação no terreno de 

jogo, a posição dos colegas, dos adversários e das metas. Como sustenta 

Garganta (2002), devido a esta complexidade, impõe-se que o seu ensino seja 

gradual: do conhecido para o desconhecido, do fácil para o difícil, do menos 

para o mais complexo. Até chegar aos problemas do jogo formal, tem-se que 

resolver um conjunto de situações passíveis de hierarquização, em função da 

estrutura dos elementos do jogo: jogador, bola, gol (baliza), colegas e 

adversários. 

 Mesquita et al. (2002), já haviam referido que um dos motivos do 

sucesso do processo de formação esportiva depende da competência da 

comissão técnica, de forma a estar implícita a responsabilidade do treinador no 

contexto formativo, ou, como define Oliveira et al. (2006), ser treinador significa 

ser agente de um processo de transformação. Também, Graça (1997) afirma 

que os conhecimentos do treinador são fundamentais para a construção, 

desenvolvimento, e direcionamento dos conhecimentos dos jogadores, e, 

consequentemente, da qualidade do rendimento dos mesmos e da equipe no 

referido projeto coletivo do jogo, e na criação e operacionalização do respectivo 

processo de treino.  

Partindo desse pressuposto, Filho (2009) afirma que o treinador de 

futebol deverá apresentar um vasto conhecimento em sua modalidade, pois irá 

controlar diversas variáveis dentro e fora de campo, e suas intervenções 

estarão sendo constantemente avaliadas e colocadas à prova, tendo este que 

assumir as respectivas consequências. Sendo assim, um entendimento 

inadequado ou superficial do conteúdo do futebol pode determinar que o 
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treinador não seja capaz de interpretar as respostas dos jogadores (Graça, 

1997). 

 Conforme refere Araújo (1994), ser treinador exige qualidades 

imprescindíveis, tais como saber/conhecimento, habilidade para ensinar, 

qualidades próprias, trabalhar em equipe e criar clima de sucesso. Para 

Sabock (1985) é de grande importância que o treinador apresente algumas 

qualidades como capacidade de avaliação, desejo intenso de trabalho, 

identificação e definição de objetivos, além de habilidade de improvisação.  

Segundo Mesquita (2005), para o treinador ser competente no domínio 

da sua atividade, deve antes de tudo possuir um conjunto de capacidades a 

nível conceitual, que dizem respeito a conhecimentos específicos da 

modalidade, a nível comunicativo e a nível técnico, como organizar e conduzir 

o processo de treino. Sarmento (1991) destaca que ao treinador requer-se 

colocação de voz, precisão de linguagem técnica, conhecimentos do conteúdo 

técnico e capacidade de liderança.  

Garganta e Silva (2000) defendem que a detecção e a correção dos 

erros são dois pontos fundamentais na tarefa do treinador, enquanto Barbieri 

(2009), alerta para que durante a aplicação das atividades o treinador tenha 

cuidado no que se fere à verbalização que utiliza. Os termos utilizados durante 

o processo de treinamento devem ser diferenciados durante as fases de 

ensino/aprendizagem, de forma a facilitar o processo, não deixando os atletas 

confusos ou sem entendimento dos conteúdos abordados. 

 Constata-se então que a complexidade inerente ao processo de treino e 

ao processo formativo no desenvolvimento de talentos coloca grandes 

exigências e implica um amplo conjunto de conhecimentos técnicos e 

psicopedagógicos ao treinador.  

Como afirma Macedo (2002), a forma como o treinador procede ao 

manuseamento dessas variáveis e como estabelece interação entre elas, 

condiciona em grande medida o sucesso do treinador na orientação do 

processo de ensino e aprendizagem e simultaneamente nos efeitos produzidos 

sobre a evolução e o rendimento de atletas e equipes. Desta forma, defende-se 

que a formação de jogadores de futebol nas categorias de base de clubes de 
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futebol seja organizada e orientada pelos agentes esportivos (treinadores) mais 

competentes (Marques, 1991a).  

Bento (1993) entende que a prática do treinador (treino e competição) é 

um campo de realização de decisões tomadas pelos momentos de reflexão, 

análise, avaliação, planejamento e preparação. Por sua vez, Rosado e 

Mesquita (2008), admitem a importância do treinador reconhecer o caráter 

integrado, complexo e diferenciado dos processos de aprendizagem, treino e 

desenvolvimento dos diversos tipos de esportista, competindo a si e ao clube, 

promovê-los e assegurá-los no quadro do desenvolvimento dos indivíduos no 

clube, na comunidade esportiva e na sociedade.  

 Sendo o treinador a figura principal no processo de formação esportiva 

das crianças e jovens no contexto das categorias de base no futebol, a 

influência que este vai exercer sobre as atitudes e comportamentos, sobre os 

princípios, valores, orientações e sentidos de vida dos atletas é inegável (Bento 

et al., 1999).  

Entende-se, então, como constata Costa (2006), que “treinar é educar e 

educar significa intervir, de forma intencional e organizada, na orientação do 

futuro do praticante enquanto atleta e enquanto homem”. Para Barbanti (2005), 

a principal responsabilidade do treinador é estimular o crescimento das 

crianças e jovens no domínio do movimento, além de saber como elas crescem 

e se desenvolvem.  

Nunes (1995) afirma que a qualidade da prática esportiva está 

intimamente ligada a qualidade dos agentes esportivos intervenientes, 

especialmente o treinador, e neste sentido, Coelho (1990) refere que não há 

formação adequada dos praticantes sem formação adequada dos responsáveis 

(treinadores) que enquadram, dirigem e acompanham a prática desportiva. 

Reconhece-se a figura do treinador como agente direto no contexto de 

formação das categorias de base nos clubes de futebol, sendo extremamente 

importante o treinador compreender o desenvolvimento das crianças em 

relação às suas capacidades esportivas, de forma que a evolução dos 

processos de ensino e aprendizagem oportunizem um melhor desenvolvimento 

e aproveitamento de potenciais talentos futebolísticos. 



51 
 

Capítulo III 

Objetivos 
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Objetivos 

 O objetivo do presente trabalho é aferir as percepções de treinadores de 

futebol de categorias de base de clubes profissionais relativamente ao(s):  

a) Conceito de TALENTO no futebol; 

b) Processo de desenvolvimento e identificação de talentos 

futebolísticos; 

c) Níveis maturacionais dos atletas e seus programas de treinamento; 

d) Modelos de competição adotados nas categorias de base e sua 

pertinência para o desenvolvimento de talentos; 

e) Demais assuntos que considerem importante abordar a respeito do 

desenvolvimento e identificação de talentos futebolísticos. 
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Capítulo IV 

Metodologia 
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Metodologia 

 Trata-se de um estudo cujo objetivo é tornar explícitas as percepções 

dos treinadores de futebol de categorias de base a respeito do 

desenvolvimento e identificação de talentos nos clubes profissionais. Para isso, 

foram feitas entrevistas semiestruturadas com os treinadores deste contexto, a 

fim de que se possa chegar a conclusões a cerca do tema proposto nesta 

pesquisa. Assume-se, desta forma, a possibilidade de construir hipóteses a 

cerca da pesquisa, através de uma maior familiaridade com o problema, sendo 

possível sua compreensão a partir da análise dos conteúdos provenientes da 

pesquisa. 

Método de Amostragem 

 Recorreu-se a uma amostragem não probabilística, por conveniência. 

Para tal, foi escalada uma amostra de uma população que, para além de reunir 

os critérios necessários de elegibilidade, se mostrou disponível para participar 

no estudo em tempo útil. 

Critérios de Elegibilidade 

 Os treinadores foram selecionados de acordo com dois critérios: 

(1) Serem treinadores de futebol de categorias de base de clubes cujas 

equipes profissionais estivessem na 1ª divisão do campeonato 

nacional de seus respectivos países e/ou de clubes de reconhecido 

mérito no meio futebolístico; 

(2) Serem treinadores de categorias até 15 anos de idade, por esta se 

revelar uma faixa etária mais sensível ao desenvolvimento de 

crianças e jovens, além do fato de que categorias acima dessa idade 

poderem envolver outros assuntos que aumentam o viés quanto à 

essência do desenvolvimento e identificação de talentos. 

 Entendeu-se, com estes critérios, selecionar treinadores de clubes que 

oportunizam a formação esportiva de atletas desde idades mais precoces até a 

equipe profissional, sendo clubes referências de alto rendimento em seus 

países, de forma que suas grandezas possibilitem desenvolver e identificar 
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mais e melhores talentos disponíveis, fazendo com que seus treinadores 

tenham uma percepção mais ampla do tema debatido. 

Descrição e Caracterização da Amostra 

 A amostra do estudo é constituída por 10 indivíduos (cinco espanhóis, 

três portugueses e dois brasileiros). Todos são treinadores de futebol das 

categorias de base de clubes que participaram do Torneio Internacional de 

Futebol Infantil IBERCUP, realizado entre os dias 15 e 19 de abril de 2019, na 

cidade de Cascais, Portugal (https://cascais.ibercup.com/pt/home). A 

competição reuniu atletas nascidos entre os anos 2010 e 2004, divididos nas 

categorias sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. 

 O grupo estudado foi constituído por voluntários, que receberam convite 

pessoal realizado individualmente pelo observador, e a dimensão do estudo se 

deu de acordo com o número de sujeitos que se propuseram e estiveram aptos 

a participar da pesquisa. Neste estudo, os entrevistados assumem um papel na 

qual Stigger (2007) classificou como de informantes privilegiados, permitindo-

nos assim, através da diversidade de características, abranger os diferentes 

aspectos da realidade observada.  

 De acordo com os critérios de elegibilidade, foram selecionados para 

participar da pesquisa os seguintes sujeitos: 

 - Treinador A, espanhol, categoria sub-10; 

 - Treinador B, brasileiro, categoria sub-9; 

 - Treinador C, português, categoria sub-12; 

 - Treinador D, português, categoria sub-14; 

 - Treinador E, espanhol, categoria sub-11; 

 - Treinador F, espanhol, categoria sub-12; 

 - Treinador G, espanhol, categoria sub-14; 

 - Treinador H, brasileiro, categoria sub-13; 

 - Treinador I, português, categoria sub-10; 

https://cascais.ibercup.com/pt/home
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 - Treinador J, espanhol, categoria sub-15. 

Instrumento de Coleta de Dados 

 Procedeu-se à coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas 

que foram realizadas em local previamente combinado com os sujeitos, 

mediante uma conversa reservada entre o pesquisador e o entrevistado. No 

sentido de se criar uma lógica de entendimento ao nível da entrevista, 

elaborou-se um roteiro com perguntas que abrangem os pontos relevantes do 

tema estudado. As entrevistas foram gravadas em áudio, com gravador de voz, 

e foi garantido aos participantes o anonimato nas respostas e a utilização da 

entrevista exclusivamente para o desenvolvimento deste trabalho.  

 Burgess (1997) define a entrevista semiestruturada como um roteiro de 

questões abertas, que permitem ao entrevistado dizer o que pensa do seu 

mundo cultural, acerca da temática proposta pelo entrevistador. Como reporta 

Stigger (2007), as entrevistas semiestruturadas, ao darem liberdade ao 

entrevistado para explorar seu mundo cultural, assumem uma característica de 

conversa, possibilitando ao entrevistador informações que um instrumento 

fechado poderia censurar. 

 Depois de gravadas, as entrevistas foram transcritas para o meio digital, 

a fim de se analisar o conteúdo das mesmas, com a finalidade de se efetuar 

inferências a partir das respostas recebidas. As respostas foram agrupadas em 

categorias que serão apresentadas no capítulo referente à apresentação e 

discussão dos resultados desta investigação, por considerar que desta forma 

ajudaria a uma melhor percepção do trabalho.  

Procedimentos Éticos 

 A entrevista aplicada não divulgou o nome dos sujeitos participantes da 

coleta de dados, a fim de não os colocar em situação de constrangimento, 

atendendo a ética aplicada em pesquisas.  

 Foi apresentada aos participantes uma Declaração de anuência do 

professor-orientador deste trabalho para o procedimento de realização das 

entrevistas, bem como em relação à transcrição e devida utilização das 

mesmas na dissertação por parte do investigador. Também lhes foi concedido 
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à opção de ler brevemente as perguntas do roteiro antes de se concretizar a 

entrevista. 

 Os sujeitos participantes da pesquisa assinaram um Protocolo de 

Consentimento Informado, disponibilizado nas versões em espanhol e 

português, autorizando a entrevista e a posterior publicação dos dados. Todos 

os documentos referidos constam nos anexos deste trabalho.  

 Os dados obtidos neste estudo, assim como a transcrição integral de 

todas as entrevistas, ficarão sob a responsabilidade do pesquisador e do 

professor-orientador deste trabalho, e os participantes poderão visualizar suas 

fichas de entrevista para fins de verificação dos dados.  

 Através do Protocolo de Consentimento Informado para entrevista, os 

sujeitos ficaram cientes que aceitavam participar de livre e espontânea vontade 

no estudo e que sua participação seria de suma importância. Também foram 

informados de que todos os dados seriam mantidos sob sigilo dos outros 

participantes e demais pessoas e, se for do interesse, estariam livres para a 

qualquer momento deixar de fazer parte da pesquisa.  
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Capítulo V 

Apresentação e Discussão dos Resultados 
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Apresentação e Discussão dos Resultados 

 No presente capítulo, procedemos à apresentação e discussão dos 

resultados obtidos nesta pesquisa. Efetuaremos uma análise dos resultados a 

partir das respostas dos treinadores às questões referentes ao 

desenvolvimento e identificação de talentos no futebol. O capítulo está 

estruturado em cinco categorias, de forma a facilitar a análise. Estas categorias 

servirão para pautar a discussão, que será complementada com os achados de 

outros autores. Finalizaremos a discussão dos dados com um tópico onde 

abordaremos as reflexões finais feitas pelos treinadores a respeito do tema 

estudado. 

Talento no Futebol: o que é? 

 Esta categoria implica na intenção de apresentar a opinião dos 

treinadores entrevistados relativamente a o que eles consideram para si um 

talento no futebol. Quanto a isso, diversas são as conceituações e significados 

atribuídos ao questionamento feito, desde características individuais e coletivas 

do talento, até as abordagens referentes ao seu caráter inato e/ou sua 

capacidade de ser desenvolvido. 

 Em suas respostas, alguns treinadores agrupam-se em linhas de 

raciocínio semelhantes para determinados assuntos. Na pergunta em questão, 

os Treinadores C, F e H citaram que talento é um jogador que apresenta 

determinado tipo de característica que seja claramente diferenciado dos outros, 

ou que tenham um “recurso muito bom para o desenvolvimento do esporte, 

gestos técnicos bons e inteligência tática” (Treinador F, 2019). Para o treinador 

C, embora o talento seja “uma coisa difícil de explicar”, acima de tudo, é um 

jogador que: “que tem uma característica específica, em que ele seja realmente 

muito, muito, muito, muito melhor que os outros. Uma, ou mais. Isso é que faz 

com que seja um talento.”. Nesta direção, Treinador H afirma que: “talento no 

futebol é uma pessoa apresentar um alto nível de performance dentro do 

futebol, dentro da sua prática esportiva, dentro da sua característica...”.  

 Na busca por responderem efetivamente o que consideram um talento 

no futebol, muitos treinadores acabam por apontar características individuais e 
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coletivas como sendo primordiais para “classificar” determinados jogadores em 

talentos futebolísticos. Para o Treinador B, a nível individual, “talento é a 

criança ser boa no 1x1”, enquanto que afirma que “tem criança que é talentosa 

no coletivo, que é a inteligência, que é o passe bom, o chute bom...”. Na visão 

do Treinador D, aquilo que mais valoriza passa “pela capacidade técnica, 

inteligência e conhecimento do jogo”. Características técnicas e táticas também 

são citadas pelos Treinadores E e J, como o “talento mais técnico, de relação 

com a bola” e “uma técnica ofensiva, uma visão de jogo no aspecto ofensivo do 

jogo...”. 

 Embora as ações ofensivas possam ganhar destaque nas respostas dos 

entrevistados, ressaltam-se as diferentes ponderações que os treinadores 

fazem a respeito do talento em questões táticas, coletivas, psicológicas e 

defensivas. Após considerar que sempre associamos o talento a aspectos 

ofensivos, o Treinador J afirma: “Eu acredito que às vezes não damos 

importância para o talento em outras áreas do jogo”. Com esta mesma 

preocupação, o Treinador E salienta a existência do “talento mesmo tático”, 

referindo que “há jogadores que entendem muito bem o jogo”. Neste sentido, 

Treinador B exemplifica: “Tem criança que é talentosa individualmente, mas 

para marcar, não sabe. E tem criança que já sabe movimentar bem, sabe 

marcar bem, e no 1x1 não é boa”. 

 No entendimento do Treinador G, pode haver talento ofensivo, como 

talento defensivo, e que o talento defensivo é muito importante, “porque há 

jogadores que são capazes de detectar quando antecipar, quando interceptar, 

quando realizar a abordagem para roubar a bola, que outros jogadores não 

usam tanto”. Corroborando a este pensamento, Treinador J acredita na 

existência do talento mais em aspectos defensivos, que seriam “jogadores que 

estão dotados de uma aptidão para isso”. Diante desta nuance, Treinador E é 

enfático: 

“Defensores que saibam afastar (a bola) com a esquerda, com a direita, que 

tenham um bom jogo aéreo, que fazem a entrada (abordagem) com a perna 

esquerda e que fazem com a perna direita, que tenham essa inteligência 

defensiva, de saber isso... Isso também é um talento... Chiellini é um talento 

defensivo!” (Treinador E, 2019). 
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 De acordo com o Treinador E, entende que há de se valorizar um talento 

que “tem uma boa atitude”, “que seja humilde, para saber as coisas que tem 

que melhorar”, e “dar sempre o seu 100%”. Nesta continuidade, Treinador J 

aponta para o talento em aspectos psicológicos, que são “jogadores que têm 

uma aptidão natural para superarem-se ou para serem líderes”. Para o 

Treinador I, fatores como “personalidade” e “integração com o grupo” devem 

ser levados em consideração, para além da relação com bola, fator comumente 

“identificado à primeira vista”. 

 No entanto, percebe-se necessário que o uso da palavra “talento” tenha 

um melhor entendimento acerca da forma e dos motivos que levam a um 

desempenho notável de excelência por parte dos praticantes. Neste sentido, 

quando confrontados acerca do caráter “originário” do talento, os treinadores 

variaram suas justificações. Para os Treinadores A, B, I e J, o talento possui 

características inatas, afirmadas nas seguintes falas: 

“Eu acredito que há duas classes de talento: uma é o talento que o jogador leva 

inato, que é algo que se tem ou não se tem...” (Treinador A, 2019); 

“O dom do 1x1 no drible é talento, dom. Já nasce com o dom de drible, dom 

desse talento.” (Treinador B, 2019); 

“Nós temos jogadores diferenciados desde os cinco anos de idade, que nós 

vemos que eles que vão ser melhores que os outros. Então, nesse aspecto, 

acho que é algo que nasce com o atleta. Há uma condição natural que eles têm 

que é diferente dos outros, isso se vê.” (Treinador I, 2019); 

“Para que chamemos de “talento”, tem uma parte natural. Tem uma parte inata. 

Por isso chamamos de talento, eu acredito.” (Treinador J, 2019). 

 Ao responderem a mesma pergunta, os Treinadores C e D acreditam 

que possa “existir algum tipo de predisposição para uma determinada tarefa”, e 

que “tem sempre uma predisposição genética”, no entanto, não justificaram 

suas respostas de forma mais aprofundada. 

 Estas ponderações também são acompanhadas nas falas de outros 

treinadores. Para o Treinador E, “existem condições que são naturais dos 

jogadores”, enquanto o Treinador G explica: “Cada vez é mais evidente que 
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somente com o que tu nasceste não te chega, mas também é certo que 

necessitas ter algo de genética para poder desenvolver ou poder alcançar 

níveis “top”.”. Para exemplificarem suas ideias, os Treinadores A e E citaram 

Messi como um talento inato, além do Treinador A citar que Cristiano Ronaldo 

tem um talento que conseguiu a base de muitíssimo trabalho, e “talvez tenha 

trabalhado o dobro ou triplo que Messi para chegar a igualar-se a ele”. Ainda 

neste sentido, Treinador F afirma: “Há pouquinhos que o tem. Para mim, é 

muito pouco os que têm esse dom, e com pouco de esforço, o conseguem.”, 

concluindo seu pensamento com a seguinte frase, que nos leva a uma próxima 

discussão: “Considero que a maioria dos futebolistas tem um bom trabalho de 

base, muito esforço, e à base de esforço, trabalho diário, conseguem.”. 

 Através das falas anteriores dos treinadores entrevistados, agentes 

diretos do contexto do futebol de formação, percebe-se, como havia referido 

Garganta (2018), que no futebol parece ainda perdurar a ideia de que os 

jogadores exímios já nascem com um dom, ou talento natural, que asseguraria 

à partida as condições essenciais para alcançarem níveis elevados de 

expressão desportiva. Porém, nota-se certa dualidade no discurso por parte 

dos treinadores na tentativa de exporem suas ideias. Nove entre os dez 

entrevistados citaram que o talento possui características inatas, no entanto, 

todos os dez treinadores foram unânimes em dizer que o talento pode ser 

“algo” desenvolvido e treinável. Aqui, a noção de talento que o associava a um 

conjunto de capacidades inerentes ao sujeito, determinando o seu rendimento, 

vai sendo substituída por outra, relacionada com as aquisições operadas 

através da prática sustentada e estruturada com o objetivo de promover a 

melhoria do desempenho esportivo (Garganta, 2009). 

 A respeito disso, alguns treinadores trazem considerações interessantes 

acerca da capacidade de se treinar o talento. Para o Treinador A, há uma 

classe de talento que o mesmo designa de “talento de vida”, explicando ser 

“onde o jogador consegue, com muito trabalho, chegar a igualar a um jogador 

que tem um talento inato.” Segundo o Treinador D, o talento “tem muito a ver 

das vivências desde a infância... Começam logo a tocar na bola desde 

pequeninos...”, indo ao encontro do que foi dito pelo Treinador C, que afirma 

que o talento pode ser desenvolvido através “da parte informal, quando criança, 
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naquilo que é o desenvolvimento da descoberta”, e acrescenta: “E depois na 

parte formal com que faz que, principalmente no rendimento, com que se 

sobressaia no meio daquilo que é o contexto.”. 

 No que se refere aos aspectos treináveis do talento, o Treinador G 

afirma: “Mas hoje em dia, necessitas muitíssimas horas de treinamento. Se fala 

sempre das 10 mil horas de treinamento famosas.”. Para ainda completar: “E já 

não é mais somente um treinamento em quantidade, mas também em 

qualidade.”. Gladwell (2008) dedica um capítulo inteiro em seu livro para 

discorrer a respeito da “regra das 10 mil horas”, evidenciando a ideia de que a 

excelência em uma tarefa complexa requer um nível de prática que envolva 

milhares de horas de engajamento, além da oportunidade extraordinária de se 

desenvolver com qualidade.  

 Salientando a importância dos processos de treino, Treinador J sustenta 

que muitos aspectos que não são naturais do jogador, “são possivelmente 

treináveis.”. Nesta sequência, Treinador I atesta: 

“Agora, o treino faz-nos chegar a patamares diferentes. Já vi durante a minha 

carreira toda, jogadores com menos talento que trabalhavam mais que os 

outros, atingirem patamares muito semelhantes ou até superiores de 

rendimento em fases posteriores da sua evolução.” (Treinador I, 2019). 

 Finaliza-se este capítulo utilizando-se do pensamento de Garganta 

(2009), que indica que através da leitura e análise de distintos estudos e 

reflexões, torna-se claro que quanto mais os cientistas examinam as carreiras 

dos seres humanos mais proficientes nas mais diversas atividades, menor 

parece ser o papel atribuído ao “talento inato” e mais significativo se afigura o 

contributo da aprendizagem e do treino. 

Desenvolvimento de Talentos Futebolísticos: intervenções práticas 

 Compreender o processo de desenvolvimento e identificação do talento 

futebolístico deve ser uma preocupação importante para os treinadores que 

trabalham em contextos de elite ou de alto desempenho no futebol. Seja 

identificando jovens atletas talentosos ou desenvolvendo métodos para integrar 

a ciência do esporte de ponta na prática diária do treinamento, os treinadores 
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precisam entender as habilidades, características e conhecimentos que 

distinguem o talento nas categorias de base no futebol. 

 Baker e Farrow (2017) disponibilizam uma visão abrangente da pesquisa 

e prática atuais no campo do talento nos esportes, oferecendo uma discussão 

aprofundada de questões metodológicas e filosóficas no conhecimento 

esportivo. Salientam o papel das influências ambientais como fator importante 

para facilitar e desenvolver o talento, bem como um trabalho multidisciplinar ser 

vantajoso para melhorar a ciência aplicada ao esporte. 

 Neste sentido, quando inquiridos a respeito do tipo de exercícios que 

entendiam como necessários para o desenvolvimento de talentos 

futebolísticos, verificou-se tanto uma similaridade de pensamentos entre os 

entrevistados, como também preferências específicas de cada um. Para os 

Treinadores A e F, os jogos reduzidos são importantes para cumprirem essa 

função, pois “o jogador tem que progredir em nível de passe curto, rapidez 

mental, e rapidez de execução”, e como refere o Treinador F, “ajudam a 

tomada de decisão, que seja mais rápida, e também o emprego de situações 

reais de jogo.”. De acordo com este treinador, tenta-se empregar a técnica dos 

atletas em diferentes jogos, com situações reais de jogo, com variação do 

número de toques permitidos por atleta, pois para identificar os jogadores mais 

inteligentes e que tem muito mais recursos, são nessas situações que se 

“podem apresentar algum talento”. Conclui confirmando a importância dos 

passes e do domínio de bola, além de se “trabalhar” ambas as pernas no 

desenvolvimento do talento, para finalizar ressaltando, mais uma vez, a 

relevância do fundamento “passe”: “Aqui nessas idades, os passes te dão 

muito. Um passe seguro, que vai ao pé do companheiro, que vai rente ao chão, 

te dá muito.”. 

 Relativamente ao quesito “jogo”, Treinador A destaca que em seu clube, 

desde que as crianças têm sete anos de idade, além de realizarem exercícios 

que envolvam técnica, finalizações, posse de bola, sobretudo valorizam muito o 

jogo, fazendo sempre em todos os treinamentos 30 minutos de jogo: ”Na nossa 

equipe, por exemplo, de Benjamins (10 anos de idade), como jogamos futebol 

7, fazemos 7x7. Sempre. Meia hora de 7x7.”. E ainda conclui salientando que 

caso não haja jogadores suficientes para se realizar uma partida de 7x7, as 
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dimensões do campo são reduzidas, mas que sempre será feito 30 minutos de 

jogo para terminar a sessão de treino. 

 De uma forma mais precisa, o Treinador I atesta ser adepto da 

metodologia de treino estilo Coerver, denominada de Coerver Coaching, 

explicando ainda o motivo: “é o treino que eu me identifico mais, de relação 

com bola, de aprender os dribles (...) e depois os exercícios andam sempre a 

base de 1x1, 2x1, com várias condicionantes, 2x2, jogos reduzidos, 

sobretudo.”. Embora não tenha citado a expressão “jogos reduzidos”, Treinador 

B relata acreditar e fazer muito o exercício de “dois toques” na bola, 

salientando que a movimentação e a aproximação são essenciais nos dias de 

hoje, pois assim “você detecta os inteligentes”, e reconhece “quem pensa 

rápido”, além de que este tipo de exercício servir para os jogadores 

entenderem o conceito solicitado, e também para que a comissão técnica 

possa “ver o que eles podem passar” para o clube. 

 A componente “tomada de decisão” foi ainda citada por outros cinco 

treinadores (C, E, G, H e J) como sendo preponderantes na rotina dos 

exercícios desenvolvidos com os potenciais talentos. Como justificativa, 

Treinador J alega que “sempre que exista uma tomada de decisão aplicada ao 

jogo, é um ponto bom para ver o talento, para ver como essa inteligência se 

aplica no jogo”. Para o Treinador C, os exercícios devem incluir variabilidade e 

terem a capacidade de dar autonomia ao atleta para poder decidir, ressaltando 

que o que acreditam no clube em que trabalha é em “não fechar o exercício 

para poder abrir para vários meios de tomada de decisão.”. Para este treinador, 

a partir destes exercícios o atleta “vai decidir”, e a comissão técnica fará a 

intervenção na correção ou no ajuste, acreditando sempre “variabilidade, na 

capacidade de jogar a 360º, e na capacidade de dar autonomia ao atleta para 

poder decidir dentro do próprio exercício”. 

 No clube em que trabalha, Treinador E afirma que também não há só um 

tipo de exercícios, e justifica: “São diferentes coisas e tem que saber quando 

fazer um exercício, e o porquê de fazer o exercício.”, para depois completar: 

“Podemos fazer um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, mais tomadas 

de decisões, e aí, irmos “jogando”... E depois, com jogo de posição, por 

exemplo, depois, uma situação básica de 1x1, 2x2, 3x3, depende...”. Seguindo 
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esta mesma linha de raciocínio, Treinador G justifica sua posição com uma 

analogia interessante: 

“Eu diria que aqui não há uma resposta fechada e que tem que haver um 

pouco de tudo. É como uma pizza. Tu tens a massa, que seria a criança, e tu 

tens que ir colocando determinados ingredientes. Quanto colocas de cada 

ingrediente, e não exagerar no ingrediente, fará com que esta pizza esteja mais 

deliciosa ou menos. Colocar orégano, a mim sai-me bem. Mas se coloca um 

pouquinho demais, já se vai... O que quero dizer com isso? Se eu só faço 

exercícios analíticos, ou só globais, creio que estaríamos falhando. Acho que 

tem que se identificar o momento para qual conteúdo...” (Treinador G, 2019). 

 A partir de uma perspectiva baseada na variabilidade dos exercícios, as 

escolhas dos treinadores parecem ter o intuito de fazer com que os talentos 

adaptem-se e reinventem-se constantemente à medida que as restrições dos 

diferentes exercícios são impostas. Nesta lógica, a intenção dos entrevistados 

nos remete ao pensamento de Newell (1986), uma vez que a aquisição das 

habilidades é proposta como “uma busca por soluções de coordenação 

funcional que emergem dos constrangimentos individuais, orientados pelas 

tarefas, e ambientais”. 

 Com uma visão mais similar no que está relacionado ao 

desenvolvimento dos exercícios, os Treinadores D e H entendem que se faz 

necessário que os mesmos tenham todos os ingredientes do jogo, a referir: 

bola, companheiros, adversários/oposição, que lidem com tempo e espaço, 

bem como um alvo a atingir e proteger. Em termos individuais, Treinador D 

acredita que os exercícios de campo reduzido “sem dúvida” que potenciam 

muito mais individualmente, enquanto Treinador H explica seu posicionamento: 

 “...o importante é o jogador jogar, porque assim ele vai aumentar o 

conhecimento que ele tem sobre o jogo. Ele tem que jogar jogos de 10x10, 3x3, 

2x2, 1x1... Vários de 2x1, de superioridade e inferioridade numérica... e ele tem 

que lidar com todas essas variáveis para poder decidir, para poder pensar, 

para poder usar coisas a favor, contra ele, e repetir muitas vezes. Isso que eu 

acho mais importante!” (Treinador H, 2019). 
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 Complementando sua resposta, Treinador H entende que o treinamento 

sistemático desenvolvido nas categorias de base de clubes profissionais de 

futebol e o futebol de rua acrescentam para o processo de desenvolvimento e 

identificação de talentos. Quanto ao primeiro, entende ser o aprendizado formal 

do jogador, como uma escola é de uma pessoa. Dentro disso, há uma 

organização e planejamento de conteúdos que estimulam o raciocínio do atleta, 

há professor, e um estímulo pensado e elaborado para o jogador. Referente ao 

futebol de rua, considera aumentar as horas de prática do jogador, sendo 

essencial para o desenvolvimento do talento. Cita ser um contexto onde há 

muita competitividade, limitação de espaço, de tempo, de adversário, 

companheiro, não ter um treinador corrigindo, e onde há liberdade para os 

jogadores experimentarem vários comportamentos. Conclui acreditando que 

ambos os “espaços” fazem parte da alfabetização futebolística do talento, e 

que acrescentam para jogador, sendo ideal vivenciar bastante os dois 

contextos nas idades iniciais próximas dos oito anos. 

 Baseando-se nas respostas dos treinadores, as variáveis presentes nos 

exercícios com o intuito de fazerem os jogadores “pensarem”, exigem dos 

talentos futebolísticos uma capacidade de adaptação que se reflete, como 

refere Seifert et al. (2013), na variedade de comportamentos que os atletas 

altamente qualificados podem exibir durante suas performances, e nas suas 

capacidades de variarem seus comportamentos a cada experiência para 

alcançar performances semelhantes.  

 A eficiência na variabilidade e adaptação dos movimentos frente aos 

constrangimentos impostos pelos exercícios fornece aos indivíduos a 

capacidade de manterem a estabilidade de suas performances face às 

perturbações que ambientes dinâmicos exigem (Davids et al., 2017). Assim, 

essas ideias implicam que uma estratégia prática importante deveria ser 

compor um espaço de trabalho perceptivo-motor dentro do qual os talentos (em 

desenvolvimento) possam procurar soluções de coordenação funcional, em vez 

de se exigir uma repetição de “técnicas ideais” que não possibilitem ao atleta 

“pensar”. 
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Talento: como identificar? 

 O reconhecimento dos jogadores de futebol mais talentosos está 

relacionado diretamente com o desenvolvimento do potencial apresentado pelo 

atleta. Assim, importa saber quais são os atributos e características que os 

treinadores se detém para orientar a identificação do jovem talento no âmbito 

das categorias de base de clubes profissionais de futebol. Neste processo, 

parece não ser suficiente apenas reconhecer o talento, como também se torna 

imprescindível que o treinador saiba como aproveitá-lo na equipe, procurando 

explorar suas virtudes, de forma a maximizar seu potencial.  

 Baker et al. (2017) alertam que identificar talentos esportivos, assim 

como desenvolver esse talento em todo o seu potencial, é uma preocupação 

central no esporte e dos treinadores esportivos. Referem que uma das 

tendências mais evidentes no esporte de alto rendimento nas últimas décadas 

tem sido a crescente sistematização do desenvolvimento de atletas e 

identificação de talentos, havendo uma maior pressão para identificar os atletas 

mais "talentosos" o mais cedo possível, para que possam ser colocados em 

"ambientes ideais". Utilizando-se do pensamento dos autores, entende-se que 

ter uma compreensão abrangente do processo de identificação de talentos e 

suas implicações nos resultados positivos e negativos do desenvolvimento é 

crucial para o sucesso esportivo. 

 Conforme as respostas dos treinadores entrevistados, a identificação do 

talento parece ser feita através de uma análise que leva em consideração 

diversos fatores, de forma a oportunizar a identificação de “tipos” diferentes de 

talento. Na percepção do Treinador A, embora aponte não se concentrar em 

aspectos físicos, nem técnicos, nem “nada de especial”, especifica que o 

talento sempre tem algo que os fazem “diferente dos demais”, e que isso pode 

ser visto em “duas ou três coisinhas que fizeram numa partida de futebol”. 

Exemplifica dizendo que pode ser como “trabalham e conduzem a bola”, a 

maneira de “comportar-se no campo”, como se “posicionam e se colocam 

taticamente”, ou como se “colocam na hora de receber o passe”. Refere que 

desde pequeno há jogadores espertos e inteligentes que entendem o futebol de 

uma maneira muito mais adulta para a idade que têm, salientando que isto 

deve ser trabalhado para “desenvolver todo esse talento”. Com posição 
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semelhante, Treinador B revela que reconhece o talento através do 1x1 e o 

drible, e atesta: ”Você já vê: tem menino que é diferenciado!”, para depois 

ressaltar que com o desenvolvimento “vai olhando e vê outras coisas”. 

 Por sua vez, cinco treinadores (C, E, G, H, J) ressaltam o fato de que a 

identificação do talento vai depender da posição em campo na qual será 

desempenhada, ou da característica específica que o talento demonstrar, e que 

não se deve somente focar no talento com caráter “ofensivo”, mas também no 

talento a “nível defensivo” e demais possibilidades. Nesta lógica, Treinador C 

afirma que muito se identifica o talento da finta e do drible, e que até mesmo 

em seu país, Portugal, procura-se muito por atacantes com mobilidade, para 

depois citar dois exemplos de “tipos” de jogadores que não são tão 

identificados: os jogadores que não são tão móveis, mas que perto do gol 

(baliza) são letais e fazem sempre gol, e os defensores. Quanto aos 

defensores, alerta que no futebol moderno os zagueiros são altos e já com a 1ª 

fase de construção, mas que muitas vezes, em idades mais precoces, são 

jogadores descoordenados, e somente com o tempo é que começam a ficar 

mais coordenados, em um claro exemplo de quanto um trabalho bem 

desenvolvido e que respeite o tempo do jogador pode ser benéfico no seu 

futuro esportivo. 

 Olhar os “aspectos defensivos” e a “habilidade para fazer uma leitura de 

jogo quando não se tem a bola”, são aspectos nos quais o Treinador J julga 

que há jogadores que tenham, mas que às vezes se valoriza menos. Basear-se 

em uma “técnica e visão de jogo excelente”, e uma “inteligência aplicada ao 

jogo” conjuntamente com uma “velocidade de execução próxima do normal”, 

são características que se detém, fazendo a ressalva que “não se dar por 

vencido” e sempre “buscar a melhora contínua” também é um talento, assim 

como a “capacidade de aprender”.  

 A propósito disso, Vaeyens et al. (2008) defendem um modelo teórico 

com uma abordagem dinâmica e multidimensional que incentive um esforço 

maior para identificar a capacidade de aprendizado de um indivíduo, e não o 

que já aprenderam. Defendem, ainda, que a identificação do talento não seja 

percebida como um processo predecessor, e sim, interconectado ao 

desenvolvimento do talento, e que se leve em consideração o estatuto 
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maturacional, e o potencial para desenvolver, não excluindo as crianças do 

processo desde cedo. Deste modo, como expõe Garganta (2009), o período 

dedicado à identificação de talentos deverá coincidir com o tempo de 

desenvolvimento e atualização do desempenho dos praticantes em resposta ao 

treino e à competição, o que permite “ecologizar” o processo, tornando-o 

válido, consistente e eficaz. 

 Segundo o Treinador E, em seu clube não podem pensar o olhar a um 

atributo ou perfil de jogador, e sim que ele tem que ser um “jogador talentoso”, 

e elucida: “Existem (jogadores) mais físicos, mais defensivos, mais ofensivos, 

mais dribladores, mais passadores, existem menores, maiores...”. Relata, 

ainda, que tentam identificar os jogadores que “tenham essa capacidade de 

querer”, e que isto só pode ser visto através de um acompanhamento através 

dos treinamentos, para que possam conhecer se os atletas tem essa 

capacidade. 

 Para Sutton e McIlwain (2017), os repertórios de habilidades que 

estejam incorporados nos performers, compreendidos aqui como os potenciais 

talentos, devem ser flexíveis, para que possam se adaptar de maneira eficaz 

em condições desafiadoras e um tanto desconhecidas. Concorda-se com os 

autores que estruturar “regimes de treinamento” para lidar fora da “zona de 

conforto” parece ser apenas uma parte dos “níveis de performance em elite”, e 

que na maioria dos esportes existem muitos “caminhos e estilos de excelência”. 

 A multiplicidade de “tipos de talento” também é abordada pelo Treinador 

G. Na sua percepção, o treinador deve ser capaz de detectar cada um deles: 

seja a nível ofensivo, na capacidade de se relacionar com a bola; a nível 

coordenativo e de habilidades, no “jogar com o passe”, sendo capaz de ver 

espaços, provocar e gerar coisas onde outros não veem; e o talento a nível 

defensivo que os jogadores podem ter. Para o treinador, a capacidade de 

aprender do futebolista é um atributo muito importante, e pode ser identificada 

da seguinte forma: “Por exemplo, se falamos de quanto é capaz de aprender, 

é: quando tu falas uma tarefa, apresenta um objetivo, quanto ele é capaz de 

pegar esse feedback e chegar na prática no menor tempo possível”. 

Relativamente aos aspectos físicos, considera a velocidade um elemento muito 
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importante de se ter em conta, sendo determinante tanto a velocidade de 

deslocamento como a gestual.  Resignado, conclui seu pensamento: 

“Acho que mesmo na Espanha, se deteriorou um pouco essa imagem da 

importância do físico no futebol, mas o futebol não deixa de ser um esporte, e 

como um esporte, necessitas também do físico. Quer dizer que o físico 

determina tudo? Não! O que tem que determinar mais é o técnico, o tático, mas 

o elemento físico é um aspecto a ter em conta também.” (Treinador G, 2019). 

 Para o Treinador H, a principal característica que procura identificar em 

um jogador é a inteligência, que julga ser a “capacidade de entender e pensar o 

jogo”, e a forma como o jogador lida com o jogo de acordo com as suas 

características. Acredita que uma das marcas da inteligência de um jogador é 

quando ele está colocado em alguma “situação-problema”, e consegue 

raciocinar e resolver esta situação que era um problema no qual ele não 

conseguia resolver. Referente a isso, exemplifica: 

“Vamos pensar em um exemplo de um exercício que tem pouco espaço, e o 

jogador, rapidamente, se dá conta que ele deve dar menos toques na bola, que 

ele deve se posicionar melhor, que ele deve direcionar já o corpo dele para 

onde ele deve jogar, que ele deve usar algumas coisas para ganhar tempo... 

Ele vai para um espaço mais vazio, ganha tempo na forma que ele recebe a 

bola... Eu acho que essas coisas mostram que ele está usando o cérebro dele, 

está sendo inteligente, e está conseguindo melhorar a prática dele, está 

facilitando seu jogo.” (Treinador H, 2019). 

 Para McPherson (2008), os jogadores de elite que possuem altos níveis 

de habilidades táticas são frequentemente descritos como “playmakers” ou 

“estudantes do jogo”, ideia que nos remete às falas dos treinadores a respeito 

dos jogadores que tem a capacidade de adaptação de rapidamente “pegar as 

coisas” e responder às novas circunstâncias. Complementando, Treinador H 

alega dedicar maior atenção a “tomada de decisão” do jogador, e que isto irá 

depender da característica de como cada um joga, visto que alguns são mais 

velozes, mais defensivos ou mais ofensivos, e que irão “demonstrar a 

inteligência” de alguma forma dentro do jogo. Então, acredita ser uma 

característica mais “tática”, embora pondere que leva em consideração “tudo”, 
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e que é difícil separar uma dimensão de outra. Compreende que o treinador 

deve aproveitar a característica de cada jogador, tendo que “fazer tudo com o 

talento dele”, para que ele possa ter um alto nível de rendimento dentro de 

suas características e capacidades. 

 Relativamente às vezes que a “inteligência” foi citada pelos treinadores, 

Garganta (2009) expõe que mais do que ensinada, a inteligência, porque 

emerge e se desenvolve no contato recíproco com o meio envolvente, pode ser 

despertada e desenvolvida por uma estimulação adequada, e que quanto mais 

o ambiente for rico, mais numerosas e significativas são as informações que 

estimulam o jogador e mais ele será induzido a “tornar-se inteligente”. E, que a 

“inteligência de jogo” decorre de um complexo de habilidade perceptivas e 

cognitivas, tais como a antecipação e a tomada de decisão, tratando-se de algo 

que pode ser transformado através de intervenções apropriadas e, portanto, 

transferido para o contexto da performance. 

 A “relação com bola” foi citado pelos Treinadores D e I como sendo um 

atributo no qual eles observam para identificar um talento. Embora o Treinador 

D admita olhar “um bocadinho” para a parte física na categoria sub-14, destaca 

que o importante sempre vai ser a parte da “relação com bola, inteligência e 

tomada de decisão”.  

Na percepção do Treinador I, a “relação com bola e a capacidade 

técnica individual” é sempre o primeiro critério que observa, e que tendo esta 

“base”, todo o resto pode ser trabalhado com outra facilidade. Pontua que nas 

idades em que trabalha, de sub-12 para baixo, os aspectos táticos não são 

muito fundamentais, e que dão apenas “algumas indicações” para os atletas, e 

sim que “desenvolver o aspecto técnico individual é o nosso principal fator”. 

Nesta perspectiva, Treinador F também afirma que presta muita atenção nos 

“gestos técnicos”, pois a inteligência tática “tem que ir aprendendo pouco a 

pouco”. E complementa: “focamos mais na técnica e na oportunidade da 

criança aprender essa técnica, além de características físicas importantes que 

podem ser melhoradas nos jogadores”. No entanto, quando questionado se o 

jogador necessita ter um bom porte físico, explica:  
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“Não! Não importa que sejam muito altos, minha equipe é uma das mais 

baixinhas. Importa que sejam lutadores, que tecnicamente vão bem, são 

corretos, e que seu esforço e sua entrega sejam grandes” (Treinador F, 2019). 

 Como alertam Williams e Reilly (2000), na identificação do talento deve 

ser feita uma análise que leve em consideração todos os fatores envolvidos 

com a prática do futebol, pois a complexidade destes fatores e os problemas 

metodológicos associados com a identificação podem impedir que o talento 

seja identificado apenas pela análise de um único fator, como por exemplo, a 

habilidade técnica e/ou o biótipo. Embora os entrevistados tenham respostas 

claras, não é possível descrever uma metodologia totalmente fidedigna sobre a 

forma como este processo de identificação de talentos é realizado. A 

identificação de jogadores de futebol talentosos parece se encontrar ainda em 

significativa dependência da avaliação subjetiva dos técnicos e clubes. Em 

comum, está o objetivo de identificar o talento que esteja próximo do tipo 

considerado ideal para sua prática, e que se possa prover a oportunidade para 

que “tipos diferentes de talento” possam se desenvolver e serem identificados 

durante o processo de treinamento em longo prazo dentro das categorias de 

base dos clubes. 

Nível Maturacional: da identificação aos programas de treinamento 

 Considerando a revisão de literatura deste trabalho, entende-se que as 

questões referentes ao desenvolvimento biológico dos atletas podem 

influenciar diretamente no processo de desenvolvimento e identificação de 

talentos. Portanto, esta categoria implica em compreender as percepções dos 

treinadores a respeito da identificação dos níveis maturacionais dos atletas e a 

relação disto com os programas de treinamento desenvolvidos nos clubes. 

 Primeiramente, os entrevistados foram solicitados a responderem se em 

seus clubes e/ou comissões técnicas existiria uma identificação do nível 

maturacional dos atletas referente à idade cronológica dos mesmos, e quais 

seriam os procedimentos utilizados para se verificar isso. Entende-se que a 

importância da realização deste processo passa pela própria constatação que 

Malina et al. (2009) fizeram, ao declararem que entre a fase da infância e da 

adolescência (dos 9 anos 16 anos), indivíduos em estado de maturação 
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biológica avançada apresentam vantagens na composição corporal, massa 

isenta de gordura e em uma série de componentes físicos, como potência 

aeróbia, força, resistência e velocidade. Como o ano de nascimento é utilizado 

como critério para o agrupamento nas categorias de base, justifica-se que os 

clubes e treinadores atentem, especialmente durante a puberdade, para a 

interferência do ritmo de desenvolvimento biológico na capacidade de 

desempenho dos atletas, de forma a oportunizarem condições adequadas para 

os indivíduos de distintos níveis maturacionais encontrados dentro de uma 

categoria. 

 No que se refere às respostas dos entrevistados, Treinador A menciona 

que respeitam o “nível de crescimento” e a “maturação” de cada criança, no 

entanto, não detalha nenhum procedimento realizado para identificar o nível 

maturacional dos atletas. Também sem citar algum procedimento, Treinador B 

apenas diz que “a gente vê, em termos de porte físico”, mas que trabalham 

“tudo igual”. 

 Dentre os entrevistados, dois treinadores (D e I) relataram que não 

utilizam procedimentos para identificar o nível maturacional dos atletas. 

Todavia, fazem algumas ressalvas.  

O Treinador D relata que enquanto treinador, utilizou-se apenas uma vez 

de um exame de Raio X, realizado fora do clube, pois estavam indecisos se 

iriam continuar a apostar ou não no atleta, que apresentava muita qualidade 

técnica, mas que notava-se que estava atrasado maturacionalmente em 

relação aos outros. Em relação ao Treinador I, o mesmo refere que nas idades 

entre sub-8 e sub-12 não são realizados procedimentos de identificação da 

maturação, com exceção aos goleiros. No sub-12, são realizados testes de 

crescimento com aqueles que o clube quer trazer, e aos que já lá estão, são 

feitos no sub-14. 

 Os Treinadores C, E, F, G, H e J responderam que em seus 

clubes/comissões técnicas utilizam procedimentos para identificar o nível de 

maturação dos atletas. Treinador C declara que se utilizam de alguns tipos de 

indicadores, e que fazem alguns testes para perceber a idade maturacional em 

relação à idade biológica, assim como o “potencial do atleta versus o 
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rendimento atual”, porque “isso as vezes pode iludir”, e por isso têm muita 

atenção. Conforme o Treinador E, seu clube tenta fazer exames para a 

maturação, que mostram se os atletas são “maturados, precoces, ao tempo ou 

tardios”, e, através disto, levar uma “aprendizagem e um ensinamento” em 

consequência disso. De acordo com Treinador J, não há a nível de comissão 

técnica, mas por parte do clube há alguns métodos para ver o nível de 

maturidade de cada jogador. 

 De uma forma específica, o Treinador H declara que no clube em que 

trabalha é utilizado o Protocolo de Tanner, que consiste na avaliação da 

maturação sexual através da pelagem pubiana, e que isto é usado para todas 

as categorias. Similarmente, Treinador G afirma que em seu clube os médicos 

são encarregados de ver nos atletas o tamanho dos testículos, o nível de pelos 

pubianos e pelo corpo, e a voz, e é com “isso” que vão vendo o nível de 

maturação de cada um. Já no caso do Treinador F, o clube possui um 

psicólogo esportivo que realiza testes com os jogadores para ver suas 

evoluções, como se relacionam com os demais, se são muito infantis e seus 

níveis de maturidade. 

 Julga-se importante que o nível maturacional seja considerado no 

processo de desenvolvimento e identificação de talentos, e que não sejam 

excluídos das categorias de base atletas de maturação tardia, por ainda não 

apresentarem resultados e desempenhos tão precocemente quanto os demais. 

Como referem Lima et al. (2008), avaliar a idade cronológica de um indivíduo 

sem observar a idade biológica (identificar os indivíduos que são tardios, 

normais e precoces), poderá levar a escolha de atletas de futebol que já estão 

na fase precoce, visto que estes podem apresentar um desempenho melhor 

que os outros atletas que estão na fase tardia e normal, possibilitando, assim, 

um eventual “desperdício” de atletas talentosos. 

 No presente estudo, os treinadores foram questionados posteriormente 

acerca de se, dentro de uma mesma categoria, os atletas com diferentes níveis 

maturacionais seriam desenvolvidos com o mesmo programa de treinamento. 

Os Treinadores B e F responderam afirmativamente, no entanto, limitaram-se 

nas explicações. Contudo, enquanto o Treinador B revela apenas que 

trabalham “tudo igual” e que não fazem exercícios específicos “para um ou 
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para outro”, Treinador F declara que o treinamento é base para todos, podendo 

apenas ser dividido por posições dentro da mesma sessão de treino, e que 

independentemente da maturação, também não fazem musculação com os 

atletas, com a justificativa de que “estão em fase de crescimento e fazer 

prejudicaria seu desenvolvimento”. 

 No caso dos Treinadores A, I e J, em seus clubes os atletas 

desenvolvem-se com o mesmo programa de treinamento. Contudo, fazem 

observações. Treinador A afirma que todos “trabalham” os mesmos exercícios, 

e que nada é feito de “maneira específica”. Acrescenta que no clube podem 

fazer alguma subida de categoria nas idades entre os 15 e 18 anos, mas que, 

independente da maturação, isto não é feito, geralmente, antes dos 15 anos. A 

respeito dos atletas não maturados, explica: 

“Nós tentamos respeitar o nível de crescimento da criança. Temos um 

departamento de nutrição e lhes ajudamos sempre que os pais queiram, desde 

pequenos. Há muita gente que se apoia no departamento de nutrição, para 

tentar que a criança se desenvolva o melhor possível. Isto é, se há os 

“fraquinhos”, tentamos colocar um pouco mais de “volume”. Há, sobretudo, 

muitas crianças com sobrepeso, tentamos que eles tentem perder peso, então 

é verdade que lhes apoiamos com o departamento de nutrição, mas nada mais! 

Porque, esportivamente, todos treinam igual. E respeitamos a maturação de 

cada criança.” (Treinador A, 2019). 

 De forma sucinta, Treinador I responde que os atletas são desenvolvidos 

com o mesmo programa de treinamento, mas caso haja um jogador que esteja 

“maturado para a idade”, será passado à categoria acima. Treinador J refere 

que exceto em algum “aspecto físico individualizado”, todos treinam igual em 

“todos os aspectos”, e estabelece que tentam que cada jogador tenha um 

desenvolvimento de suas capacidades físicas de acordo com a sua maturação, 

em vez de unicamente a sua idade, uma vez que cada um tem um 

“desenvolvimento ou estágio maturacional individual diferente de um 

companheiro”. 
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 Ao ser questionado, Treinador D cita o caso de um menino (o mesmo do 

episódio da solicitação do exame de Raio X fora do clube) para explicar qual é 

a “atenção específica” que acontece no clube: 

“Aquilo que acontecia, muitas vezes, era: a semana de treinos era normal, com 

os da idade dele, com os da categoria dele, e chegava a ir ao fim de semana 

jogar com a categoria abaixo. Vamos imaginar, por exemplo, o Campeonato 

Nacional: ele era sub-15, e ao fim de semana ia jogar com os sub-14, que 

competiam na mesma num campeonato sub-15, mas que não era Campeonato 

Nacional, era Distrital.” (Treinador D, 2019). 

 Cabe salientar, que o referido menino era identificado como um potencial 

talento em virtude de sua “inteligência” e “qualidade técnica”, e embora “não 

tinha ainda fibras musculares muito desenvolvidas, de velocidade, mesmo a 

massa muscular não se desenvolvia”, o clube acreditava que mais a frente, 

com um programa de treinamento, ele poderia se desenvolver.  

 Neste sentido, Treinador E revela que em seu clube tentam adaptar a 

aprendizagem e o ensino aos níveis maturacionais dos atletas, adequando os 

jogadores em diferentes equipes dentro das categorias, conforme suas 

necessidades. Cita, por exemplo, as categorias Infantil e Cadete, onde a 1ª 

equipe é formada por jogadores maturados precocemente, e a 2ª equipe 

formada por jogadores que “por serem pequenos não jogariam”, pois isto irá 

oportunizar que joguem “muitíssimos minutos”, que “é o que precisam”. 

Convidado a exemplificar, diz: 

“Por exemplo, estes que estão jogando são sub-14 (uma das categorias de seu 

clube que jogava o campeonato). Quatro, cinco jogadores desse time jogam 

com os sub-15 ou sub-16 porque conseguem. Para sua aprendizagem 

precisam de outro (estímulo)... Então sobem para lá e jogam... Completa-se 

com os maturados tardiamente do sub-15 e sub-16 que ainda são pequenos... 

Tentamos fazer isso.” (Treinador E, 2019).  

 Da mesma forma, Treinador G relata que em seu clube há duas equipes 

numa mesma categoria, o que permite que todos os jogadores joguem muitos 

minutos, possibilitando jogadores que estão nos níveis de maturação menos 

desenvolvidos terem as mesmas oportunidades que outros. Entende que esta 
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prática é algo importante, porque acredita que “há certos jogadores que se tem 

que esperar e ser pacientes”. Refere que atletas de uma mesma categoria 

treinam o mesmo em relação a “dias e minutos”, mas que em relação a 

maturação, acredita ser um “jogo de balanças”, no qual explica: 

“O que fazemos é, os que estão mais maturados jogam com os de um ano 

mais, muitas vezes, para querer esse estímulo. Mas também creio que, às 

vezes, jogar com um ano mais tem que equilibrar, porque se tu jogas com um 

ano mais, também te implica ter que fazer menos coisas para poder ter um 

bom resultado, digamos. ...Então temos que ir equilibrando esse trabalho. Eu 

creio que é um jogo de balanças, de saber para onde equilibrar em cada 

momento.” (Treinador G, 2019). 

 As falas dos dois últimos treinadores (E e G), assim como a 

possibilidade de se ter duas equipes em uma mesma categoria, ganham ainda 

mais sentido quando recorre-se ao exposto por Helsen et al. (2000). Conforme 

os autores, os jogadores com idade biológica mais baixa e estatuto 

maturacional mais atrasado são colocados em desvantagem quando obrigados 

a competir com jogadores mais velhos, mais altos e mais fortes. Ademais, 

possuem menos probabilidades de serem reconhecidos como talentos, além de 

receberem menos oportunidades, em quantidade e qualidade, para evoluírem. 

 Em um contexto similar, Treinador C expõe que embora os exercícios 

possam ser os mesmos, eles procuram que os atletas “trabalhem” em níveis 

diferentes, eventualmente treinando com atletas da mesma idade, mas mais 

maturados, ou treinando com os mais abaixo. Revela que muitas vezes têm 

que colocar os atletas em um contexto competitivo mais adequado, até mesmo 

baixando-os de categoria, de forma a “enquadrar”. Justifica dizendo que “um 

atleta que joga em um contexto competitivo desadequado irá deixar de se 

desenvolver porque vai começar a proteger-se demasiado”. Além do mais, 

declara que nos casos dos atletas que ainda não atingiram o nível maturacional 

de determinada categoria, assim como na passagem do futebol 7 para o futebol 

9 e futebol 11, procuram dar “espaço e tempo” para que desenvolvam-se da 

melhor maneira possível. 
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 Conforme Bojikian et al. (2007), muitas vezes os atletas de maturação 

tardia são excluídos do processo de formação, por não estarem prontos para 

alcançar sucesso competitivo na mesma idade cronológica dos maturados 

precoces. Desta forma, esta investigação assume a posição em acreditar que o 

treinador e/ou profissional de educação física deve criar estratégias favoráveis 

para que os atletas que não apresentam resultados significativos, devido as 

suas “maturações tardias”, não sejam excluídos do processo de formação, pois 

em um futuro próximo poderão apresentar resultados relevantes com relação 

aos colegas já “maturados”.  

 No clube em que trabalha, Treinador H afirma que os jogadores de uma 

mesma categoria recebem o mesmo treinamento. Revela que o que fazem é 

tentar colocar os atletas não maturados, mas que possuem qualidade, para 

jogar mais vezes, dando “mais minutos” para os jogadores que “provavelmente 

são melhores jogadores”, porque eles “não têm a mesma maturação” e já 

apresentam “nível de desempenho igual ou superior”. Contudo, atenta para 

uma circunstância especial de sua categoria, que expressa como o processo é 

conduzido: 

“... tem uma coisa que é específica da minha categoria, e do Brasil, que é a 

sub-13. Porque o Ministério Público não permite a mistura de jogadores com 13 

anos e jogadores mais velhos. Então não posso subir jogadores de categoria, 

porque não pode, é lei, não dá para misturar, eles não podem estar no mesmo 

ambiente, e isso dificulta. Nas outras categorias do clube os jogadores sobem 

de categoria. Muitas vezes sobem por serem maturados, mas muitas vezes 

sobem pelo seu nível de desempenho.” (Treinador H, 2019). 

 O referido treinador ainda faz uma consideração interessante, ao afirmar 

que acha que o jogador deve estar na categoria em que ele é considerado 

“comum”, na qual não tenha um desempenho muito grande e não se 

sobressaia muito. Compreende que se o jogador não consegue se sobressair, 

“quer dizer que ele está muito concentrado, está se dedicando muito, para ser 

comum”. Em contrapartida, entende que se o jogador se sobressai muito, ele 

“relaxa em alguns momentos”, e esse relaxamento faz com que ele perca 

minutos onde poderia estar “mais concentrado” e se “desenvolvendo mais”. 



  

84 
 

 As questões dos níveis maturacionais dos atletas, relacionadas com o 

processo de desenvolvimento de talentos, abrem questionamentos a respeito 

da adequação mais eficaz de divisão das categorias e critérios de inclusão das 

mesmas nas competições esportivas. Compreende-se, com Garganta (2009), 

que nos Jogos Desportivos praticados com crianças e jovens, neste caso o 

futebol, os treinos e competições sejam organizados de modo a que o efeito 

das diferenças relativas às idades cronológica e biológica dos praticantes 

suavize-se o mais possível, implicando, também, em uma reformulação e 

refinamento no que tange o escalonamento dos jogadores por categorias 

relacionadas com a idade cronológica. 

Modelos de Competição 

 Tendo em vista as práticas dos clubes profissionais de futebol em incluir 

suas categorias de base em contextos competitivos, os treinadores foram 

questionados se consideravam os modelos de competição adotados em suas 

categorias como sendo ideais para o desenvolvimento de talentos. A este 

respeito, possibilitou-se que os treinadores pudessem falar tanto da competição 

IBERCUP, na qual estavam participando, como também dos campeonatos 

locais nos quais participam durante a temporada regular em suas 

cidades/estados. Isto porque, em alguns casos, o formato dos campeonatos é 

diferente para cada situação em questão. Cabe ressaltar que na IBERCUP as 

categorias sub-9, sub-10, sub-11 e sub-12 jogavam futebol 7 (1 goleiro + 6 

jogadores de linha), enquanto as categorias sub-13, sub-14 e sub-15 jogavam 

o tradicional futebol 11.  

 Deste modo, diversas foram as considerações feitas pelos treinadores a 

respeito da influência dos formatos das competições que participam no 

desenvolvimento de talentos. Abordou-se, dentre outras coisas, desde a 

relação numérica de participantes no jogo, o tamanho dos campos e gols 

(balizas), até o nível de competitividade dos campeonatos nos quais os clubes 

participam. As referidas percepções são expostas no decorrer deste capítulo.  

 Durante as entrevistas, verificou-se que alguns treinadores faziam 

críticas a respeito do futebol 11 praticado em idades menores, bem como 

salientavam aspectos positivos da prática realizada em dimensões reduzidas 
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como benéfica para o desenvolvimento de talentos. Treinador A considera ideal 

o formato de futebol 7 adotado em sua categoria, a sub-10. Para ele, a criança 

necessita “pegar conceitos básicos para dar o salto para o futebol 11”. Acredita 

que nas idades de 10 e 11 anos deveria se jogar futebol 7, pois a mudança 

para o futebol 11 é “muito brusca”, e as crianças “passam mal e sofrem no 

futebol 11”, por isso necessitaria de um ano mais para ser praticado. Revela 

não saber qual seria a melhor solução, afirmando que “pode ser que seja o 

futebol 9”. De forma paradoxal, expõe que em sua cidade, como as crianças 

começam a jogar futebol 11 na transição dos 10 para os 11 anos, tem 

“muitíssimo mais nível”, porque estão jogando desde pequenos neste formato. 

 Treinador da categoria sub-9, entrevistado B confessa ser contra o 

modelo de competição 11x11 nessa idade, visto que o jogador “vai pegar na 

bola uma vez no jogo todinho”. Para o treinador, o modelo de 7x7 adotado em 

sua categoria é o ideal, e é dessa forma que seu clube trabalha dos 7 aos 12 

anos. Considera que tocar menos vezes na bola é prejudicial, e, por isso, 

acredita também que o futsal nessa idade é essencial, pois a criança vai 

desenvolver muito mais o “pensamento rápido” e “agilidade”. Conclui dizendo 

que a partir do momento que as crianças sabem movimentar, tanto no futsal, 

como no futebol 7, “chega no campo (11x11) é fácil demais!”. 

 Neste seguimento, Treinador F afirma: “A mim, pessoalmente, me 

incomoda o futebol 11”. Explica dizendo que a mudança do futebol 7 para o 11 

é “brusco e tem mais físico”, e que, por isso, deveria se fazer futebol 9. Aponta, 

também, para o problema dos gols (balizas) serem muito grandes, de forma 

que “sofrem muito em bolas por cima”, ocasionando gols e fazendo com que se 

mude a ideia de como se jogar:  

“Todas as equipes tentam não fazer muitas faltas, porque sabemos que é mais 

fácil parar um 1x1 do que uma falta. Uma falta é como um pênalti, 

praticamente. Vai em cima, e o goleiro não consegue pegar...” (Treinador E, 

2019). 

 Em relação ao exposto pelos treinadores a respeito das desvantagens 

de se competir no formato de futebol 11 em idades menores, Pacheco (2001) 

expõe diversas considerações positivas sobre o ensino do futebol 7 como um 



  

86 
 

jogo de iniciação ao futebol 11. Para o autor, o futebol 7 praticado em campos 

com medidas e dimensões reduzidas, parece ser o tipo de jogo que melhores 

condições reúne para o ensino/aprendizagem do futebol no escalão etário 

compreendido entre os 8 e 12 anos, e que melhor contribui para a evolução 

tático-técnica dos jovens futebolistas. 

 Seguindo nesta perspectiva, o Treinador H considera importante e ideal 

que a partir da categoria sub-13 se adote o modelo de futebol 11. Contudo, 

entende que nas categorias mais novas é muito complicado que se jogue 

assim. Embora goste “da ideia de diminuir o campo e diminuir o número de 

jogadores”, revela não gostar muito de futebol 7, justificando que o jogo se dá 

de uma forma “muito diferente” e os jogadores acabam “não aprendendo 

algumas coisas do futebol”. Sugere: “Talvez se fosse 8, acho que facilitaria”, e 

salienta: “jogadores com 8 e 9 anos não deveriam jogar nem futebol 7...Talvez 

jogassem 3x3, 4x4, jogos menores. E que o clube tivesse várias equipes de 

futebol 5, ou futebol 4, ou futebol 3”. Neste seguimento, acredita que nos 

espaços reduzidos “o número de toques na bola é determinante”, e as ações 

que são feitas pelos jogadores são “mais simples” e fáceis de entender, como 

“cobertura”, “contenção” e os “princípios fundamentais do jogo”. A partir disso, 

fundamenta seu posicionamento: 

 “Eu acho que eles deviam ter uma quantidade maior dessas ações e menor de 

linha (defensiva), dessas outras coisas... Por quê? Porque eles devem 

participar muito do jogo, devem jogar muito, devem estar sempre perto da 

bola... Porque ali eles têm muito pouco controle da bola, muito pouco, e precisa 

se desenvolver isso primeiro para depois desenvolver o jogo. Eles não 

conseguem ter atenção no jogo enquanto eles ainda não controlam bem a bola, 

enquanto eles ainda não... Senão fica um jogo muito instável e é muito fácil de 

um jogador errar e se perder por isso. Eu acho que deve ser no início. Se 

concentrar um pouco no desenvolvimento da relação com bola, e por isso jogos 

de 3x3 ou 4x4 na linha, fora o goleiro, e depois dá para ter mais jogadores. 

Porque, querendo ou não, a gente tem que ensinar futebol 11.” (Treinador H, 

2019). 

 Na opinião do Treinador E, “as categorias não estão pensadas para a 

formação ou para se utilizar todos os jogadores”. Quando questionado a 
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respeito se estaria de acordo com o tamanho do campo, das traves e número 

de jogadores em relação à idade, é enfático: 

“Não, tampouco... Tampouco, tampouco... Por exemplo, na minha região, 

meninos de 6 anos jogam em metade do campo, futebol 8, com gol (baliza) de 

2m x 6m... Muito grande! O gol muito grande, o jogador não participa... O que 

deveria fazer? Futebol 4, futebol 5... Na nossa região, jogam, no mesmo campo 

e nas mesmas condições, desde as regras e tamanho das traves, de tudo, 

crianças de 6 anos e 12 anos. Crianças que no ano seguinte estão jogando 

futebol 11 (12 anos), jogam nas mesmas condições que crianças (6 anos) que 

ainda não sabem coordenar o seu próprio corpo. Como pode ser?” (Treinador 

E, 2019). 

 O referido treinador compreende, ainda, 13 anos como uma idade a se 

começar a jogar futebol 11, e sugere que uma progressão seria “futebol de 3, 5, 

7, 9, 11”.  

 Muitas das afirmações dos dois últimos treinadores (H e E) encontram 

embasamento na reflexão feita por Pacheco (2001): 

“Somos da opinião que para os escalões etários inferiores aos 10 anos de 

idade, se proceda à realização de uma diversidade de ações desportivas em 

contextos não formais, que vão desde a realização de habilidades técnicas 

desportivas, estafetas, jogos educativos e pré-desportivos, outros jogos 

desportivos, o Futebol de 3x3, 5x5 e 7x7, bem como o desempenho de outras 

atividades que contribuam para um maior enriquecimento do vocabulário motor 

do jovem. Sabe-se que, quanto maior for a multilateralidade de situações 

vivenciadas nas fases iniciais da aprendizagem, maior será no futuro a sua 

especialização como futebolista.” (Pacheco, 2001, pp. 105). 

 Ainda neste seguimento, Blanco et al. (2004) ao realizarem um estudo 

comparativo da sequencialidade de ações ofensivas coletivas nas modalidades 

de futebol 11, futebol 7 e futebol 5 na categoria Alevin (de 10 a 12 anos), 

evidenciaram que nas modalidades de futebol de situações reduzidas, como o 

futebol 5, produzem-se, no mesmo tempo de jogo, mais ações técnico-táticas 

que nas modalidades de maiores dimensões, como o futebol 11. Concluem, 

também, que a modalidade que mais se adapta ao ensino do futebol para a 
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referida categoria é o futebol 7, e que a pouca frequência de intervenção no 

futebol 11, comparado ao futebol 7 e futebol 5, faz com que este seja um 

formato pouco adequado para a aprendizagem de ações técnico-táticas 

individuais.  

 Por outro lado, alguns treinadores colocaram maior ênfase nas suas 

respostas no quesito “competitividade”. Embora considere ideais as relações 

numéricas, espaços e tamanho do gol (baliza), Treinador D reclama que, para 

todos os escalões de futebol 7 de seu clube, “90% dos jogos  são muito pouco 

competitivos”, com placares de “10 a zero para cima”, e que desta forma a 

“evolução acaba por ser muito mais curta”. Como trabalha com categorias que 

jogam formatos diferentes (fut-7 e fut-11), entende que seria válido introduzir o 

futebol 9 nessa transição, embora seja uma opção de seu clube não fazer isso. 

 Em consonância a este pensamento, o Treinador I exterioriza: “O 

modelo competitivo na nossa Associação é nossa maior luta”. Revela haver um 

desnível muito grande, em termos competitivos, entre as equipes, e que logo 

no início do campeonato já se percebe que o campeonato “está ganho” ou que 

se terá apenas “um” adversário. Informa que de sub-12 para baixo, as 

categorias estão organizadas com dois anos de diferença, afirmando que “não 

é um modelo competitivo que nos agrada”, e acredita que ter um ano para cada 

equipe seria mais benéfico tanto para seu clube, como para os outros, assunto 

já abordado neste trabalho ao recorrer-se a Carli et al. (2009). Relativamente 

às idades e escalões etários, o treinador entende que ter a opção de futebol 9 

em sua Associação é uma “mais valia”, e avança com a seguinte reflexão: 

“Ter um ano de futebol 7, um ano de futebol 8, e dois anos de futebol 9, que 

seria o ideal (essa mudança). E o futebol 11 a partir dos sub-14, 

definitivamente. Porque nós já tivemos, há três anos, antes da introdução do 

futebol 9, o último ano de Infantil (sub-13) era futebol 11. E as crianças não 

estavam preparadas. Tu vias uma anarquia no jogo muito maior, as crianças 

não tinham... Jogávamos em campos enormes, e as crianças, sobretudo os 

nossos que não eram muito maturados na época dessa equipe, não 

conseguiam manter o mesmo ritmo durante a maior parte do tempo, porque 

eles fartavam-se de correr, o campo era enorme, havia espaço em todo lado... 
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E acho que pode ser uma das mudanças, era a introdução do futebol 8, como 

eles fizeram na Espanha.” (Treinador I, 2019). 

 Para o Treinador J, o nível de competição no qual seu clube participa 

não é o ideal para o “desenvolvimento ótimo do talento”. Entende que é em 

“grau máximo de dificuldade aonde realmente se vai ver” (o talento), e que 

nestas situações o talento tem tomadas de decisão em “mais velocidade, mais 

rápido”, insinuando que isto não ocorre em seu contexto. Acredita que a idade 

ideal para se iniciar no futebol 11 possa ser entre os 11 e 12 anos, e ressalta a 

importância de se oportunizar que os jogadores estejam perto da bola, de 

forma a intervir mais vezes e se desenvolver seguramente: 

“Seria o ideal uma progressão. Uma progressão de, pelo menos, futebol 5 em 

idades muito, muito precoces, futebol 7, futebol 9 e futebol 11. Creio que seria 

uma boa progressão. Se ver mais, talvez, futebol 8 poderia ser incluído melhor, 

não sei...  Acredito que seria melhor porque, sobretudo, quanto mais intervenha 

o jogador em idades mais precoces, é melhor. Quanto mais intervenha no 

jogo.” (Treinador J, 2019). 

 Relativamente ao seu contexto, o Treinador C refere gostar do futebol 9, 

e que faz sentido ser adotado em sua categoria sub-12. Aponta um “único 

problema”, que é o fato de ser jogado com gols (balizas) do tamanho de futebol 

7, o que faz que seja um “alvo pequeno” para um campo que as vezes é 

“grande” e “largo”. Quando questionado a respeito das categorias por idade 

cronológica e se seria vantajoso uma competição que reunisse atletas das 

categorias sub-12, sub-13 e sub-14 em uma mesma equipe, com limite de uso 

de atletas de cada idade, o mesmo treinador afirma que essa questão tem de 

ser vista de “dois prismas diferentes”. O primeiro seria a respeito da segurança, 

de se preservar a integridade física de um atleta que compete com outros mais 

velhos. O outro prisma seria a respeito de desenvolver competências que não 

se tem, sejam elas técnicas, como jogar “com os dois pés”, ou sociais, “do 

ponto de vista mental”, que podem ser desenvolvidas nestas circunstâncias. 

Compreende que as coisas seriam diferentes se as equipes de futebol 9 

fossem compostas obrigatoriamente por 3 atletas de cada quadrimestre de 

nascimento, e que se abriria um “leque de possibilidades”, no entanto, acredita 
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que isso seria “difícil de controlar”, além de julgar não fazer sentido 

“condicionar tanto isso”. 

 Com reflexões que apontam para a necessidade de se organizar 

campeonatos mais competitivos para melhor se desenvolver os talentos, 

Treinador G diz não saber se as melhores equipes são formadas por jogadores 

que nascem no “1º semestre, ou 2º, ou trimestre”, mas compartilha um 

conhecimento na qual possibilita uma interessante discussão: 

“Está demonstrado, de fato, eu fiz um mestrado em psicopedagodia, que os 

jogadores que nascem no 1º semestre se detectam mais, tiram melhores notas 

na escola, tem até, os jogadores de 2º semestre, 20% mais possibilidades de 

repetir o ano, de serem identificados com exigências educativas específicas... 

Então, talvez ali se possa dar um passinho mais. Mas eu acho que o passinho 

definitivo já não é tanto pelo mês que nasce, que também se poderia fazer, 

mas sim por tentar que se veja categorias com os mesmos níveis parecidos e 

similares.” (Treinador G, 2019). 

 Ciente da importância em evoluir nesse aspecto, o treinador julga 

necessário que se deixe espaço para “gente” que seja mais conhecedora 

desses temas, para que se possa avançar mais. Reconhece que “é difícil 

mudar a cultura de todo um esporte que já tem muitos anos”, mas que se deve 

requisitar mais “gente” do “futebol”, da “educação”, e da “pedagogia” para 

pensar “essas coisas”. 

 Dentre os assuntos abordados nas entrevistas, notou-se que é uma forte 

preocupação dos treinadores as questões relacionadas aos modelos de 

competição adotados nas categorias de base.  

Neste sentido, com o intuito de colaborar com a discussão, esta 

investigação entende que afigura-se recomendável dispensar maior atenção a 

respeito da prática chamada Bio-Banding. Conforme Cumming et al. (2017), o 

Bio-Banding consiste no processo em agrupar os atletas com base nos 

atributos associados ao seu crescimento e maturação, de forma que se leve 

em consideração sua idade biológica ao invés do sistema tradicional de 

escalões por idade cronológica. Para os autores, crianças da mesma idade 

variam consideravelmente em maturação biológica com seus pares, e o tempo 
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de maturação tem implicações importantes no treinamento, na competição e na 

identificação dos talentos. 

 Entende-se que esta proposta ainda é recente, e por isso se faz 

necessário mais pesquisas para afirmar firmemente este método como ideal 

para o desenvolvimento dos jovens em longo prazo. Contudo, outros trabalhos 

e escritos (Chavez, 2017; The Coaching Manual, 2019; Cumming et al., 2018; 

Rybaltowski, 2018) têm disponibilizado evidências que apontam para os 

benefícios da adoção deste modelo de competição no futebol de formação.  

As considerações indicam que se faz necessário dar a chance para que 

crianças e jovens se expressem e mostrem o que podem fazer, e que o modelo 

de competição Bio-Banding realmente traz benefícios para os jogadores de 

maturação precoce, ao tempo e tardia.  

 De acordo com Reeves et al. (2018), ao melhor se entender o potencial 

uso do Bio-Banding nas categorias de base de elite, pode-se considerar como 

o caminho para o desenvolvimento de talentos pode ser moldado para ajudar a 

superar os problemas relacionados ao efeito da idade relativa existentes no 

contexto da formação no futebol. Assim, esta abordagem relativamente nova 

para o treinamento e competição pode melhor apoiar os jogadores que 

amadurecem tardiamente, bem como oferecer também um desafio diferente 

para os jogadores que tem um desenvolvimento e amadurecimento precoce. 

Reflexões adicionais dos treinadores entrevistados 

 Neste último tópico, possibilitou-se que os treinadores pudessem, caso 

quisessem, abordar algum assunto que não havia sido falado na entrevista e 

que consideravam importante para o desenvolvimento e identificação de 

talentos futebolísticos. Assim, a diversidade das considerações finais feitas 

pelos treinadores faz com que este subcapítulo derradeiro revele um último 

apanhado de ideias que traz ponderações importantes e que oportunizam até 

mesmo novas discussões. Justifica-se, então, tanto a pertinência destas 

últimas falas, como a devida importância e reflexão do conteúdo exposto. 

 Para o Treinador A, não se deve basear-se somente no talento inato, e 

acredita que se pode chegar “ao que queiras nesta vida, neste futebol”, com 
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“trabalho”. Transparecendo acreditar em dois vieses de um mesmo tema, visto 

suas respostas anteriores, conclui seu pensamento da seguinte forma: 

“Independentemente, creio que também tem que ter um pouco de sorte, esse 

“ponto de sorte” que tem que ter um futebolista para poder chegar, mas 

acredito que para o desenvolvimento esportivo de qualquer criança é 

importante o trabalho, e que tenham em conta que com o trabalho se pode 

conseguir tudo, com esforço e dedicação. Nós, os treinadores desse clube, 

sempre trabalhamos para desenvolver ao máximo as crianças e para que todos 

tentem evoluir o maior possível.” (Treinador A, 2019). 

 De forma semelhante, Treinador B demonstra acreditar no talento inato: 

“Esse talento que eu falo que é o moleque que é talentoso, tipo Neymar. 

Talentoso! Já nasce! Nasce!”. No entanto, ao citar Cristiano Ronaldo, afirma 

que o mesmo “tinha o talento”, mas que aprimorou através do “seu físico” e de 

“querer desenvolver”. Prossegue e faz uma afirmação curiosa: 

“O Messi! O Messi já nasceu pronto, entendeu? O Messi, pra mim, é mais 

gênio que o Cristiano Ronaldo por conta disso. Ele já nasceu! O Cristiano 

Ronaldo, não. O Cristiano Ronaldo é esforçado pra isso.” (Treinador B, 2019). 

 Questionado a cerca da forma que identificaria isto na prática, explica: 

“Eles fazem a “coisa” sem programar. Gênio, talento, é assim... Você faz um 

treino aqui e fala... (expressão de perplexidade) Eu tive aluno que com 8 anos 

de idade dava lambreta, entendeu? Isso é raríssimo nessa idade. Ele jogando 

dava lambreta e fazia gol! Isso é talento. Nato! Já nasce. Olha (alguém 

fazendo) e já faz! (Treinador B, 2019). 

 Com a opinião de que há “poucos estudos desenvolvidos sobre o que é 

o talento”, Treinador C entende ser interessante “perceber onde é que começa 

e onde é que acaba”, exemplificando sua opinião: 

“Por exemplo, vamos citar Cristiano Ronaldo: desde que nasceu, o que 

aconteceu na vida dele, o que é que o tornou assim tão... Não podemos dizer 

só assim “ah, porque chutava contra a parede...” Ok, mas há milhares de 

crianças que fazem isso, porque é que não ou porque é que se desenvolveu 

tão bem...” (Treinador C, 2019). 
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 O referido treinador entende que se “fôssemos pela teoria que somos 

todos uma tábula rasa e que chegamos ali e depois moldava-nos para o 

futebol”, isso era “demasiado redutor”. Refere que é interessante que se faça 

um histórico desde o início até o fim da vida do atleta, e que aí se pode chegar 

a uma conclusão: “que às vezes é sempre subjetiva, pois estamos a falar de 

seres humanos, se aquilo é talento ou se aquilo são capacidades que são 

trabalhadas...”. Quando questionado se o talento não estaria relacionado com 

as horas praticadas em contato com a bola, finaliza seu raciocínio: 

“Aqui se vai sempre ajudar. Quanto mais horas de prática, melhor. Mas nós 

sabemos que se fosse assim, teríamos muito mais talentos, não é? E não é 

assim, pois, eu também sei, já pelos anos de experiência, que os talentos são 

sempre pessoas especiais, nunca são pessoas muito “normais”. São sempre 

pessoas especiais. E isso é próprio também de um talento. Era interessante 

olharmos para isto, e percebermos o que é que aconteceu na vida... Por que é 

que eles desenvolveram isto tão cedo... E por que eles têm isto, se nasce 

realmente ou se é trabalhado... Isso era interessante!” (Treinador C, 2019). 

 Treinador E acredita que cada vez mais se tem sido radical para 

determinar o que é talento, no entanto, afirma que isto “tem que ser muito mais 

aberto”. Para justificar sua posição, dá exemplos e faz as seguintes 

ponderações: 

“Porque o talento pode ser... Rafael Nadal é talento, mas Roger Federer 

também é talento. Quem tem mais talento? Depende. Um, com umas 

condições, e outro, com outras, competem e um, às vezes, ganha e, às vezes, 

ganha o outro. Não é talentoso um ou outro. São talentosos os dois.” 

(Treinador E, 2019). 

 Conclui sua explicação expondo argumentos de forma contundente que 

servem de alerta para treinadores e demais agentes do contexto esportivo que 

estejam diretamente ligados ao processo de desenvolvimento e identificação 

de talentos: 

“Imagina que tu és diretor de uma academia de formação e tens que dizer “este 

é o talentoso”. Por quê? Se são os dois talentosos. Tem que ser muito mais 

aberto. Umas pessoas têm umas condições, e nessas condições, pode ser 
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talentoso. “Só os pequenos, os técnicos...” Igual, necessita-se do talento 

defensivo, tal como falávamos antes. E também é talento. Igual, não saem 

zagueiros ou outras posições, porque alguém viu e disse “ah, esse não é 

talentoso”. Assim somos nós, que estamos matando a esses talentos, e outros, 

que estão matando os outros. Tem que ser muito mais aberto, para tentar que 

todo talento saia...” (Treinador E, 2019). 

 Neste sentido, Treinador J solicita “insistir um pouco no que falava no 

princípio”, relativamente ao fato de não se ter em consideração somente a 

“detecção do talento com a bola”. Reconhece que “todo mundo gosta de ver 

um jogador que tem um trato com a bola excelente, que tem um domínio da 

bola, que dribla de uma maneira especial”, contudo, faz a seguinte 

recomendação: 

“Mas acredito que nós que somos profissionais, que tentamos ser profissionais 

disto, acho que devemos avaliar o talento defensivo, pois no seu futuro 

profissional haverá muitos jogadores que cheguem a ser profissionais com 

esse talento defensivo, tanto posições de zagueiros (centrais), laterais, meio-

campistas... Acredito que nisto incidimos menos. Acredito que é lógico que a 

primeira coisa que vem à vista é o que passa com a bola, mas creio que 

também devemos incidir mais naqueles aspectos (defensivos) quando falamos 

de talento.” (Treinador J, 2019). 

 De forma sucinta, Treinador F encerra sua participação na entrevista 

reiterando sua posição em relação aos modelos de competição nas categorias 

de base, fazendo uma pequena ressalva, a fim de garantir maior dinâmica ao 

jogo: 

“Eu acredito que em vez de jogar futebol 11 nas primeiras idades, as 

mudanças, como jogar futebol 7, pode ser positivo. Porque favoreces a todos 

os jogadores, a mudança não é tão brusca. Podes andar e mudar, sempre que 

as substituições sejam limitadas, porque, senão, a equipe que vai ganhando 

pode perder muito tempo. Mas, em geral, com essas mudanças, sim, o futebol 

7 pode ser positivo.” (Treinador F, 2019). 

 Utilizando-se do espaço concedido para uma fala “livre”, Treinador H 

escolhe abordar um assunto que não havia sido falado na entrevista, mas que 
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também pode ser oportuno de se refletir em uma próxima investigação. O 

treinador concorda quando se diz, “principalmente aqui na Europa”, que o 

Brasil forma muito jogador por causa do “futebol de rua”, e que isto é 

“relevante” e “importante”. Inclusive, aconselha que no continente europeu se 

invista mais “em espaços” e “em coisas que trazem o futebol de rua”. Talvez 

por ter vivenciado as duas realidades diferentes, contextualiza o ensino escolar 

em Brasil e Portugal para explicar seu raciocínio. Refere que em Portugal as 

crianças têm um ensino integral (em dois turnos), e que isso faz com que 

cheguem ao treino “muito cansados mentalmente”, por já terem sido exigidos 

na escola, além de também não terem tempo para o futebol de rua. Entende 

que o que acaba por ser uma vantagem em termos educacionais, “porque eles 

têm muito mais estímulo educacional”, resulta em uma desvantagem do ponto 

de vista futebolístico, uma vez que se tem menos horas de prática, enquanto 

no Brasil o ensino é em um turno, e que nos outros momentos do dia as 

crianças estão no clube treinando futebol, ou numa escola de futebol, ou 

jogando futebol na praça, e que isso “dá mais horas de treino”.  

“Aqui (Portugal), eles têm menos. E o menos que têm, ainda é muito 

desgastado. Então, acaba sendo um problema também para o 

desenvolvimento do talento: a quantidade de horas com uma concentração 

elevada, com um corpo mais fresco, com o cérebro mais fresco, com eles mais 

vivos naquela atividade.” (Treinador H, 2019). 

 Além do mais, finaliza seu pensamento reiterando a importância que 

“isso” tem no desenvolvimento do talento: 

“Enquanto no Brasil, eles tiveram aula de manhã, vão treinar à tarde, no caso 

da minha categoria, e estão mais frescos. No caso das outras categorias, da 

sub-14 em diante, eles treinam de manhã. Ou seja, eles não têm nada na 

cabeça ainda. O primeiro estímulo que eles vão ter é futebol, estão com a 

cabeça fresca, e acho que eles conseguem se concentrar mais. Acho que isso 

é importante também em termos de desenvolvimento do talento. Porque isso 

em 10 anos vai fazer muita diferença, dentro da categoria de base toda, vai 

fazer muita diferença. São 10 anos treinando com a cabeça cansada, depois de 

muita informação, depois de muita coisa. Enquanto no Brasil, são 10 anos de 
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treino com a cabeça mais fresca, mais disposta ao treino. Eu acho que isso 

também interfere dentro do desenvolvimento do talento.” (Treinador H, 2019). 

 Também optando por uma abordagem diferente, o Treinador I acredita 

que o desenvolvimento do talento tem um “fator extra” que é a interação do 

contexto familiar do atleta: 

“Todos nós treinadores já tivemos situações em que achamos que, talvez, o 

problema de algum atleta não chegar mais além, que é o contexto familiar, é o 

pai, é a mãe, percebes? É a pressão que colocam na criança... Nós temos 

situações de... Este ano não aconteceu, mas, por exemplo, ano passado, de 

um atleta ficar duas vezes no banco e um pai entender que ele tinha que mudar 

de clube...” (Treinador I, 2019). 

 Para minimizar os efeitos, revela que seu clube realizou, pela segunda 

vez, uma reunião com os pais no meio da temporada, para “passar uma ideia 

geral aos pais de como é que a criança está”, visto que os pais não são 

permitidos de assistir aos treinamentos, assistindo apenas aos jogos. Relata 

que seu clube efetua seleção de novos atletas em janeiro (ao meio da 

temporada), e que muitas vezes, os pais receosos dos rendimentos de seus 

filhos, podem transmitir isso aos mesmos quando comentam sobre futebol em 

casa, fato percebido pelo treinador: 

“E as crianças, às vezes, nota-se no treino que... “Olha, tá aqui o João, vem 

treinar, é zagueiro...”, e tu vês os outros zagueiros... Percebes? Começam a... 

Ficam nervosos e... Não é por eles! Eles como crianças nem sentiam, mas já 

ouviram em casa, os pais já comentaram “oh, quando for lá um zagueiro, tens 

que dar o melhor, porque ele não pode ficar com o teu lugar e...” (Treinador I, 

2019). 

 Julga que a reunião feita com os pais “minimizou um bocadinho os 

estragos” no final da temporada, e quando questionado a respeito se isto era 

uma visão mais humana do desenvolvimento de talentos, por vezes focado 

apenas prática e no treino, conclui sua ideia: 

“Completamente. Nós sentimos muito isso de... Nem sempre só o talento te 

leva ao topo. E, às vezes, não é só o talento e só o trabalho. Tem que ser... É 
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uma junção de energias perfeita para que tenhas sucesso, porque a 

concorrência é muito grande. Enquanto só tens um fator ao teu favor, quando 

só tens o trabalho a teu favor, e não tens talento, as coisas não correm bem. 

Se tiver só o talento e não trabalhares, também não. Quando tiveres um 

contexto familiar perfeito, pais que te apoiam, mas que não te pressionam... 

Treinadores que realmente tão interessados no teu desenvolvimento e que 

acreditam em ti... Quando o clube te dá essa oportunidade, como o nosso cube 

dá, de jogar bons torneios, contra boas equipes, de tentar sempre te por num 

nível alto... Acho que é importante, que é isso que nos faz conseguir 

desenvolver um trabalho melhor.” (Treinador I, 2019).  

 Julgando que a “questão maturacional é importante”, Treinador D 

entende que não se deve olhar para um jogador e dizer “ah, é muito maturado, 

não quero”. E “tal como do outro lado”, acredita que se precisa “tentar perceber 

que há meninos, que se calhar, não tem tanto sucesso hoje por essas 

questões, mas que mais tarde podem vir a ter”. Entende que “isso” não deve 

ser critério “tanto para uma coisa, como para outra”, e sim, “tentar não excluir 

ninguém”, aconselhando que se observe e perceba o “contexto num todo”: 

“Independentemente de estarem muito ou pouco, tentar perceber o atleta como 

um todo, acho que, sobretudo, isso. Há gente que depois tem tendência de só 

olhar para os pouco maturados, por causa destas questões... Eu olho muito! 

Mas também não podemos esquecer: o outro até pode estar muito maturado, 

mas ser um talento na mesma. Estar muito maturado, e quando os outros o 

acompanharem, ele continuar a estar muito bem, de fazer a diferença... Mais a 

frente ele continua a se destacar... Acho que é importante de se ver isso 

também.” (Treinador D, 2019). 

 Neste seguimento, Treinador G revela o que considera importante e que 

enfatiza em seu clube, e invoca: “olhem para as crianças pelo que podem 

chegar a ser, e não pelo que são”. Solicita, ainda, que não se olhem para as 

crianças somente por “um dia de treinamento, nem por dois, nem por três”, e 

sim, que necessitam estar durante um tempo treinando com a equipe, “para 

saber o que podem chegar a ser”, e se podem ser “fichados (contratados) em 

clubes de alto rendimento”, como no qual trabalha. Finaliza sua colaboração na 

entrevista com a seguinte explanação: 
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“... um estudo que é curioso, que é quando uma criança troca de escola, um 

dos melhores preditores para saber se vai tirar boas notas ou não, ou vai 

manter o nível que tinha antes, é se no primeiro mês de escola é capaz de 

fazer amigos ou não. E isto tem que nos fazer refletir em relação ao talento, ao 

detectar talento, e trazê-lo para nossa equipe. Quanto necessita uma criança 

na nossa equipe para que dê seu melhor nível? É de no mínimo um mês? E ver 

nesse mês de treinamento, se é capaz de relacionar-se ou não com os amigos, 

e nós, termos meios para que haja jogadores que se relacionem com ele, para 

que permitam tirar o melhor nível dessa criança. Porque se não se relaciona, 

como demonstrou esse estudo, não vai ser capaz de desenvolver seu melhor 

nível, e, portanto, não vai nos deixar ver o talento que poderíamos ter visto de 

outra maneira.” (Treinador G, 2019). 

 As particularidades nas falas de cada treinador, manifestadas na 

resposta a uma pergunta de “assunto livre”, conferem aos indivíduos suas 

próprias identidade neste âmbito do desenvolvimento e identificação de 

talentos futebolísticos nas categorias de base. Compreende-se, então, que as 

opiniões diferenciadas de cada treinador podem acabar por tornarem-se um 

interesse também para outros treinadores, assim como a possibilidade de se 

estimular novas investigações. 
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Capítulo VI 

Conclusões 
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Conclusões 

 No fechamento deste trabalho, realiza-se um esforço de articulação 

entre os assuntos debatidos e dados obtidos na investigação. A retomada dos 

conteúdos abordados nesta pesquisa auxilia a que se chegue às conclusões 

sobre o tema estudado. 

 Possibilitou-se, com este estudo, entender que na literatura há autores 

que definem o talento como “algo” decorrente de capacidades inatas/herdadas. 

Todavia, outros constestam esta perspetiva. Estes entendem que o talento, e 

neste caso, o talento esportivo, resulta de uma interação de fatores, nas quais 

o treino e condições apropriadas/adequadas de prática, juntamente com as 

oportunidades proporcionadas pelo meio envolvente, contribuem para o 

desenvolvimento e desempenho esportivo ao nível e direção do talento. 

 Relativamente ao futebol, admite-se que as categorias de base dos 

clubes profissionais devem assumir um papel essencial no desenvolvimento e 

identificação de talentos futebolísticos, e por isso, se faz extremamente 

importante que se perceba que a qualidade dos processos de treino e 

aprendizagem está diretamente relacionada ao surgimento de novos potenciais 

talentos. Neste caminho, cabe aos treinadores de futebol, agentes diretos no 

contexto formativo, compreenderem, também, as questões relacionadas ao 

nível maturacional e idade relativa dos atletas, a fim de que tornem o processo 

de formação mais coerente e eficaz. 

 A partir das considerações feitas sobre o talento esportivo, definiu-se 

como objetivo do trabalho aferir as percepções de treinadores de futebol de 

categorias de base de clubes profissionais relativamente a questões sobre o 

processo de desenvolvimento e identificação de talentos futebolísticos. Para 

isso, foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas e, a partir da fala dos 

interlocutores, obteve-se o material que auxiliou no momento emblemático do 

trabalho, que foi o capítulo de apresentação e discussão dos resultados. 

 Neste capítulo, apresentou-se a discussão dos dados em cinco 

categorias, que tiveram como objetivo nortear a discussão dos dados, 

possibilitando o diálogo com achados de outros autores. Complementou-se o 
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capítulo com um tópico onde os treinadores puderam abordar algum assunto 

que não havia sido falado na entrevista. Esta investigação não teve a 

pretensão de utilizar-se das categorias para afirmar o que era “certo” ou 

“errado”, pois o trabalho não passou por prescrever os assuntos abordados, e 

sim, por compreender as percepções de cada treinador, relacionando-as, 

sempre que possível, com a literatura. 

 Verificou-se que nove entre dez entrevistados referiram que o talento no 

futebol possui características inatas, caraterizado por conceitos como “dom”, 

“predisposição genética”, ou “algo que nasce com o atleta”. Entende-se que 

estes pensamentos podem estar alicerçados em crenças pessoais e/ou 

populares a cerca da palavra talento, ou, ainda, em publicações mais antigas 

na literatura. No entanto, todos os treinadores afirmam que o talento pode ser 

treinado e desenvolvido, indo ao encontro de uma vertente mais recente na 

literatura que indica a influência decisiva do treinamento em condições 

adequadas, juntamente com as oportunidades proporcionadas pelo contexto no 

qual a criança está inserida, como essenciais para o desenvolvimento e 

“surgimento” de talentos futebolísticos. 

 Em relação às intervenções práticas no desenvolvimento de talentos 

futebolísticos, destacaram-se as opções dos treinadores por exercícios de 

“jogos reduzidos”, com “oposição”, e que privilegiam a “tomada de decisão”. 

Embora haja uma variabilidade na escolha dos exercícios por parte dos 

treinadores, conclui-se que as práticas devem oportunizar aos jogadores 

constantes desafios que possibilitem a evolução de seus rendimentos 

esportivos, pois isto é fundamental para o processo de desenvolvimento do 

talento futebolístico, bem como a posterior identificação daqueles que 

apresentarem um rendimento superior. 

 Notou-se que para identificar os jogadores de futebol mais talentosos, os 

treinadores focam principalmente na posição em campo na qual o jogador irá 

desempenhar ou em uma característica específica que o talento irá 

demonstrar, e que não se deve concentrar-se apenas nas ações ofensivas, 

como também no talento a “nível defensivo”. A “relação com bola” também foi 

citada como um atributo para se identificar um talento. Percebeu-se que não há 

critérios e indicadores definidos que permitam identificar o talento futebolístico 
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de forma objetiva. No mais, reitera-se que a identificação de talentos coincida 

com o processo de desenvolvimento do desempenho dos jogadores em 

resposta ao treinamento e competição nas quais são expostos, de forma que o 

processo seja mais apropriado e eficaz. 

 Relativamente às questões referentes ao desenvolvimento biológico dos 

atletas, seis treinadores afirmaram que seus clubes/comissões técnicas 

utilizam-se de procedimentos para identificar o nível maturacional dos 

jogadores pertencentes à categoria. E quando questionados se atletas de 

diferentes níveis maturacionais eram desenvolvidos com o mesmo programa 

de treinamento, as respostas variaram-se. Mais do que responder “sim” ou 

“não”, os treinadores procuraram fazer ressalvas para explicarem seus 

contextos. Indicações de que jogadores “muito maturados” podem subir para 

jogar em uma categoria acima, bem como jogadores “menos maturados” 

podem ser adequados em contextos melhores, demonstram a responsabilidade 

e discernimento que se julga essencial para os profissionais que atuam nas 

categorias de base de clubes profissionais de futebol. 

 Compreendeu-se que as respostas dos entrevistados a respeito dos 

modelos de competição adotados nas categorias de base indicam que os 

mesmos consideram que em idades menores se deve adequar os formatos das 

competições de acordo com as idades dos praticantes. Dentre as sugestões, 

citou-se desde “futebol 5” e “jogos menores”, ao já mais difundido “futebol 7”, e 

alternativas como “futebol 8” e “futebol 9”. A prática do “futebol 11” foi mais 

aconselhada para as idades em torno dos 13 anos.  

 Reivindicações para campeonatos mais competitivos também foram 

colocadas como sendo preponderantes para um melhor desenvolvimento e 

identificação de talentos. Assim como o sugerido pelo Bio-Banding, conclui-se 

que se torna conveniente que as competições sejam organizadas de forma que 

as diferenças entre às idades cronológica e biológica dos praticantes sejam 

mais atenuadas e equilibradas, e que isto requer uma reformulação e um 

refinamento no que concerne ao escalonamento dos jogadores por categorias 

relacionadas com a idade cronológica. 
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 Constatou-se que quando convidados a abordar algum assunto que não 

havia sido falado na entrevista, os treinadores procuraram tanto reiterar 

conteúdos já discorridos, como também versar sobre temas que não haviam 

sido debatidos. As reflexões finais diferenciadas de cada treinador podem 

tornar-se interesse para outros treinadores, tal como possibilitar que se 

estimulem novas investigações. 

 Diante do conteúdo exposto nesta investigação, acredita-se que uma 

pesquisa nesta área se mostre relevante, visto que a possibilidade de 

diferentes percepções dos treinadores de futebol foi o que tornou o ponto 

norteador e motivador deste estudo. Acredita-se que foi possível criar 

interpretações sobre o tema estudado, bem como verificar que o processo de 

desenvolvimento e identificação de talentos futebolísticos necessita de uma 

constante reflexão a cerca dos pontos que o compõem. 

 A investigação realizada com os treinadores de futebol de categorias de 

base de clubes profissionais, e as percepções dos mesmos relativamente ao 

processo de desenvolvimento e identificação de talentos futebolísticos, podem 

não somente elucidar questionamentos feitos por parte da sociedade ligada ao 

futebol, mas também saciar a curiosidade daqueles interessados em 

compreender um universo tão repleto de significações. 

Sugestões para futuros estudos 

 Entende-se que as temáticas não se esgotam nas suas possíveis 

perspectivas de análises. Desta forma, sugere-se futuras investigações a 

outras amostras, de forma a confirmar, ou não, as tendências encontradas, 

referenciando outras competências no âmbito do desenvolvimento e 

identificação de talentos futebolísticos. 

 Sugere-se que em futuros estudos não somente se entreviste mais 

treinadores de categorias de base de diferentes contextos, como também se 

amplie o leque de inquiridos a outros agentes desportivos, tais como 

diretores/coordenadores do futebol de formação, para além de atletas e de 

pais.  
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 Como, cada vez mais, a presença e participação dos pais e 

encarregados de educação no processo de formação desportiva do jovem 

atleta assume papel preponderante, parece-nos pertinente efetuar uma 

investigação tendo-os como sujeitos.  

 Afigura-se particularmente importante, também, colocar as mesmas 

questões gerais aos responsáveis políticos e aos grandes decisores 

organizacionais. Conhecem-se, assim, os seus posicionamentos face às 

problemáticas envolvendo o talento, principalmente no que se refere às 

questões maturacionais e aos modelos de competição propostos e executados 

no futebol das categorias de base. 

  A diversidade das percepções colhidas pode auxiliar na construção de 

um processo de desenvolvimento e identificação de talentos no futebol mais 

coerente e benéfico, tanto aos clubes e treinadores, mas, principalmente, às 

crianças e jovens, futuros potenciais talentos futebolísticos. 
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Anexos 

Anexo 1 – Roteiro de Entrevista 

1. O que é para si um TALENTO no futebol? 

2. Como reconhece um TALENTO? Isto é, quais são os atributos/características em 

que se detém para identificar um jovem talento no futebol? 

3. Que tipo de exercícios entende que são necessários para o desenvolvimento de 

talentos? 

4. Existe, dentro do clube e/ou da comissão técnica, uma identificação do nível 

maturacional dos atletas referente à idade cronológica? Que procedimentos são 

usados? 

5. Dentro de uma mesma categoria, atletas com diferentes níveis maturacionais são 

desenvolvidos com o mesmo programa de treinamento? 

6. Considera o modelo de competição adotado em sua categoria como sendo o 

ideal para o desenvolvimento de talentos? 

7. Gostaria de abordar algum assunto que não foi falado nesta entrevista e que 

considera importante para a identificação e desenvolvimento de talentos 

futebolísticos? 
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Anexo 2 – Guión de Entrevista 

1. ¿Qué es para ti un TALENTO en el fútbol? 

2. ¿Cómo reconoce un TALENTO? Es decir, cuáles son los atributos/características 

en que se detiene para identificar a un joven talento en el fútbol? 

3. ¿Qué tipo de ejercicios entiende que son necesarios para el desarrollo de 

talentos? 

4. ¿Hay, dentro del club y/o del cuerpo técnico, una identificación del nivel 

maduracional de los atletas referentes a la edad cronológica? ¿Qué 

procedimientos se utilizan? 

5. ¿Dentro de una misma categoría, los atletas con diferentes niveles 

maduracionales se desarrollan con el mismo programa de entrenamiento? 

6. ¿Considera el modelo de competencia adoptado en su categoría como el ideal 

para el desarrollo de talentos? 

7. ¿Quisiera abordar algún asunto que no se ha hablado en esta entrevista y que 

considera importante para la identificación y el desarrollo de talentos 

futbolísticos? 
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Anexo 3 - Protocolo de Consentimento Informado para entrevista  

     

Protocolo de Consentimento Informado para entrevista 

Eu, _____________________________________, de ____ anos de idade, 

aceito participar de livre e espontânea vontade na entrevista conduzida pelo 

licenciado Fabiano Feijó de Carvalho, mestrando da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), sob a orientação do Professor Doutor Júlio 

Garganta da Silva, docente na FADEUP.  

A entrevista enquadra-se na dissertação a realizar no âmbito do 2º ciclo em 

Treino Desportivo - Treino de Alto Rendimento Desportivo - Futebol. 

Aceito colaborar, concedendo a entrevista e informações que se julguem 

necessárias, por entender que deste modo estarei a contribuir para o aumento do 

conhecimento na área das Ciências do Desporto, e no âmbito do Futebol em 

particular, não ficando, desta forma, acordado qualquer benefício como resultado, 

direto ou indireto, da minha colaboração. 

Com a assinatura do presente Protocolo de Consentimento Informado, e 

conforme os preceitos da ética na investigação científica ficam imputados ao 

entrevistador, em relação às informações recolhidas no âmbito da presente 

entrevista, a responsabilidade de garantir a confidencialidade, o anonimato e a 

exclusividade no uso dos dados que resultarem da entrevista, pelo que a sua 

utilização deve atender única e estritamente às finalidades do presente trabalho. O 

contrário deverá ser feito mediante uma autorização minha e por escrito. 

 

O entrevistado 

 

O entrevistador 

Data: _____de________________ de 20_____ 
 

 

Fabiano Feijó de Carvalho: (+351) 939 742 742 / fabianofcarvalho@hotmail.com   
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Anexo 4 - Protocolo de Consentimiento Informado para entrevista 

                                

Protocolo de Consentimiento Informado para entrevista 

Yo, _____________________________________, de ____ años de edad, 

acepto participar de libre y espontánea voluntad en la entrevista conducida por el 

licenciado Fabiano Feijó de Carvalho, estudiante de máster de la Facultad de 

Deportes de la Universidad de Porto (FADEUP), bajo la dirección del Profesor Júlio 

Garganta da Silva, docente en FADEUP. 

La entrevista se encuadra en la disertación a realizar en el marco del 2º ciclo en 

Entrenamiento Deportivo - Entrenamiento de Alto Rendimiento Deportivo - Fútbol. 

Acepto colaborar, concediendo la entrevista e informaciones que se juzguen 

necesarias, por entender que de este modo estaré contribuyendo para el aumento 

del conocimiento en el área de las Ciencias del Deporte, y en el ámbito del Fútbol en 

particular, no quedando de esta manera acordado cualquier beneficio como 

resultado, directo o indirecto, de mi colaboración. 

Con la firma del presente Protocolo de Consentimiento Informado, y conforme a 

los preceptos de la ética en la investigación científica quedan imputados al 

entrevistador, en relación a las informaciones recogidas en el marco de la presente 

entrevista, la responsabilidad de garantizar la confidencialidad, el anonimato y la 

exclusividad en el uso de los mismos los datos que resulten de la entrevista, por lo 

que su utilización debe atender única y estrictamente a las finalidades del presente 

trabajo. Lo contrario deberá hacerse mediante una autorización mía y por escrito. 

 

El entrevistado 

 

El entrevistador 

Fecha: _____de________________ de 20_____ 
 

 

Fabiano Feijó de Carvalho: (+351) 939 742 742 / fabianofcarvalho@hotmail.com  
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