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Dedicatória

«Vem por aqui» – dizem-me alguns com os

olhos doces

Estendendo-me os braços, e seguros

De que seria bom que eu os ouvisse

Quando me dizem: “vem por aqui!”

Eu olho-os com olhos lassos,

(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços)

E cruzo os braços,

E nunca vou por ali…

A minha glória é esta:

Criar desumanidades!

Não acompanhar ninguém.

– Que eu vivo com o mesmo sem-vontade

Com que rasguei o ventre à minha mãe

Não, não vou por aí! Só por onde

Me levam meus próprios passos…

Se ao que busco saber nenhum de vós

responde

Por que me repetis: «vem por aqui!»?

Prefiro escorregar nos becos lamacentos,

Redemoinhar aos ventos,

Como farrapos, arrastar os pés sangrentos,

A ir por aí…

Se vim ao mundo, foi

Só para desflorar florestas virgens,

E desenhar meus próprios pés na areia

inexplorada!

O mais que faço não vale nada.

Como, pois, sereis vós

Que me dareis impulsos, ferramentas e

coragem

Para eu derrubar os meus obstáculos?...

Corre, nas vossas veias, sangue velho dos

avós,

E vós amais o que é fácil!

Eu amo o Longe e a Miragem,

Amo os abismos, as torrentes, os desertos…

Ide! Tendes estradas,

Tendes jardins, tendes canteiros,

Tendes pátria, tendes tectos,

E tendes regras, e tratados, e filósofos, e

sábios…

Eu tenho a minha Loucura!

Levanto-a como um facho, a arder na noite

escura,

E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos

lábios…

Deus e o Diabo é que me guiam, mais ninguém!

Todos tiveram pai, todos tiveram mãe;

Mas eu, que nunca principio nem acabo,

Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo.

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções,

Ninguém me peça definições!

Ninguém me diga: «vem por aqui!»

A minha vida é um vendaval que se soltou,

É uma onda que se alevantou,

É um átomo a mais que se animou…

Não sei por onde vou,

Não sei para onde vou,

Sei que não vou por aí!

“Cântico Negro” de José Régio

Dedico a ti, meu Pai
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«Somos todos loucos por aqui. Eu sou louco. Você é louca. - disse o Gato.

E como é que você sabe que eu sou louca? - perguntou Alice.

Você deve ser. Senão não teria vindo para cá. - disse o Gato.»

Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas

«Não há somente loucura, que é a loucura da incoerência, há também a

loucura da exagerada coerência.»

Morin & Wulf, 2002, 46

«Esperança: a maior das mentiras, e também a melhor delas.»

Steven Spielberg



6

Resumo

José Mourinho, treinador de futebol, no espaço curto de

carreira conta com um currículo invejável. Para além dos títulos,

conquista-os de forma única, gravados na memória presente de todos.

As suas equipas revelam uma identidade muito própria, escrevendo o

seu sucesso num dialecto pouco conhecido, no futebol de Mourinho.

Do plano científico encontramos na penumbra, revelada pela

obra “Mourinho: Porquê tantas vitórias?”, a “ponta do fio” que nos

permitiu estabelecer a lógica de argumentação dos pressupostos

metodológicos, associados à face mais relevante do seu sucesso.

O futebol, porque é do homem, é cultural. Resulta de uma

construção e por isso, o futuro, é uma visão muito subjectiva e

pessoal. Exige portanto, a configuração de uma ideia de jogo,

expressa em termos de modelo de jogo e caracterizável pelos

princípios de jogo que determinam uma forma de jogar. Mas a sua

vitalidade expressa-se num estado de materialização, ou seja, na

operacionalização, da qual emergem questões igualmente profundas e

complexas. Mourinho advoga a Periodização Táctica. Diferente das

demais.

A organização da equipa resulta da representatividade que se

tem sobre o objecto-jogar. A grande preocupação da Periodização

Táctica é a vivenciação aquisitiva e o entendimento relativo aos

princípios de jogo de Mourinho, alicerçados sobre princípios

metodológicos invariantes que configuram uma geografia

“morfogenética” particular.

Este trabalho elabora-se sobre a sustentabilidade científica da

metodologia que está na base do seu sucesso. Tais teorias mostram

que, face às características do fenómeno, a Periodização Táctica é

uma exigência, uma imprescindibilidade por ser a única metodologia

verdadeiramente endócrina.

Palavras-chave: Periodização Táctica, José Mourinho,

Futebol, Jogar, Morfociclo, Rendimento Superior, Treino.
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I. Introdução (actualidade, justificação e objectivos)

«Deus nos livre dos cientistas que, contudo, não

entenderam que o futebol é um feito cultural e que... não se

pode interromper uma emoção».

Jorge Valdano, 1997

O conhecimento jamais atingiu um tão grande nível de elaboração e de

subtileza. Mas cada vez mais se revela lacunar e parcelado, e cada vez menos

capaz de síntese e de refundição (Lévi-Leblond, 1995; cit. Cunha e Silva,

1999). Leibniz dizia que é a «unidade que salva a multiplicidade», numa altura

em que é a unidade que destrói a multiplicidade. Dito assim, saliente-se que «é

preciso pensar profundamente na nossa unidade como na nossa diversidade»

(Morin & Wulf, 2001, 40). De igual forma, segundo Joël de Rosnay (1975; cit.

Cunha e Silva, 1999) o acesso a um entendimento global dos fenómenos

deverá ser continuamente temperado com a visão proporcionada pelo

microscópio, num sentido cada vez mais global, mas simultaneamente local.

«Não há visões globais que se possam fundar sobre os escombros das

especificidades locais» (Cunha e Silva, 1999, 49). Boaventura de Sousa Santos

(1989) permite antever o aparecimento de um novo quadro conceptual, já não

marcado pela arrogância totalitária de um conhecimento formatado num

método “pronto-a-vestir”, mas sim fundado na humildade da valorização do

pormenor, da especificidade, enfim, um método “feito-à-medida” das

necessidades e exigências do utilizador. Um método que não se revê mais na

unidade sob a forma de homogeneidade, nem tanto na catalogação e

compartimentação. Em que ao se desenvolver formas altamente

especializadas de compreensão do mundo, não as divide e as compartimenta,

não as dissolvendo total ou parcialmente. Tais visões são obsoletas e

inadequadas para explicar a complexidade do Mundo, pois destrói a estrutura

interna do objecto que estuda.

Para Capra (1996), a mudança de paradigmas requer uma expansão

não apenas das nossas percepções e maneiras de pensar, mas também dos

nossos valores. Na construção do novo conhecimento deverá resultar de uma
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dialéctica permanente entre a prática interveniente e o referencial teórico que o

enquadra. Como veremos, é este o motor da sua evolução e a fonte do seu

desenvolvimento. Neste âmbito, a “Periodização Táctica1” poderá ter um papel

importante a desempenhar.

As ciências do individual, atomísticas, predominam no quotidiano

desportivo sendo que se verifica agora que teorias sistémicas se revelam mais

profusas e ajustadas ao fenómeno desportivo. As metodologias de treino que

descendem de asserções que se revêem na caracterização do “paradigma

cartesiano” são denominadas, nas obras recentes de variados autores que se

dedicam a esta área de estudo, de periodizações convencionais. Não

precisamos de, enquanto profissionais de desporto e após larga divulgação nas

faculdades de ciências de desporto, realizar estudo apurado para constatarmos

um profundo enraizamento das metodologias convencionais no futebol.

Nas periodizações convencionais, projecções do paradigma cartesiano,

funda-se a pretensa vontade de condicionar a realidade e de transformá-la

através do desenvolvimento individualizado e dividido das várias componentes

implicadas na obtenção do rendimento desportivo. Estabelece este paradigma

formas muito particulares de perspectivar o treino e a competição que no livro

“Mourinho: Porquê tantas vitórias?”, base deste documento, são

profundamente escalpelizadas. Verificamos no futebol uma instrumentalização

e artificialização do jogo e do treino, no qual se evidencia a soberania do

princípio da fragmentação enquanto princípio metodológico preferencial. Os

principais obreiros das metodologias convencionais não conseguiram cortar o

cordão umbilical com Matvéiev em termos conceptuais, visto que no

fundamental todos eles dividem o treino em fases, em etapas, em períodos.

Declaradamente evidenciam uma vertigem dicotómica metodológica. A

vertigem da divisão da “coisa indivisível”. Treinam o físico, depois o táctico, a

técnica e mesmo a dimensão psicológica tem o seu quinhão de oportunidade.

A generalidade das pessoas, ainda não tirou da cabeça aquilo que é o

grande cancro conceptual, que são as fases, os períodos, as etapas, as

1 O termo “Periodização Táctica” refere-se a uma metodologia de treino do futebol, cuja

paternidade pertence a Vítor Frade.
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cargas. (Frade, 2003). Na Periodização Táctica não existe esta ordem de

divisões do objecto. Mais que uma “teoria de divisões” é uma “teoria de

sinergias” pois é na articulação dos seus componentes que lhe confere

complexidade, enriquecimento mas sobretudo viabilidade, por ser coerente,

específica, face ao objecto que metamorfoseia. O desempenho apresenta

múltiplas dimensões, que actuam de forma convergente aquando da sua

expressão, através de um princípio de regulação recíproca. O Futebol é algo

indivisível.

O “Princípio da Incerteza” de Heisenberg, diz-nos que a realidade é

constantemente modificada pelo observador na tentativa de observação

(Clarke, 1999). Jamais se observa a natureza de forma inócua. O jogo de alta

qualidade ou de top não é caracterizável pelo número e duração de sprints que

se façam, pela normalização. A objectividade não passa de uma pretensão,

pois «conhecer é inserir algo no real e, portanto, é deformar o real… e quanto

mais o mundo se deforma sob os meus olhos, mais o self do autor se envolve

nesse processo, e se deforma e se desfigura ele próprio» (Calvino, 1991, 123;

cit. Cunha e Silva, 1999, 37). Todo o saber é por isso provisório e desta forma,

a dada altura passível de ser descartável. Existem sim jogos de top, marcados

pela variabilidade dos parâmetros que se entendam registar, mas sobretudo

pelas regularidades com que as intenções de jogo surjam com a finalidade de

alcançar propósitos variados em diferentes momentos de jogo com vista ao

derradeiro propósito: a vitória.

Um cientista a fazer ciência, não descobre o mundo, cria-o. As

metodologias neutras não existem, sendo que se entenda como o mais fiável a

adopção, de uma vez por todas, de uma subjectividade assumida a uma

objectividade disfarçada. É preciso depurar a ciência, extrair-lhe o prurido.

No jogo, campo fenomenológico complexo, o indivíduo constrói a sua

estruturalidade espaço-temporal desportiva de forma muito peculiar que se

reflecte a todos os níveis. Quanto mais se fraccionar o acto edificante mais se

refracta a realidade inteira, adulterando a sua essência. Aquele que se

esperava ser um concerto nada mais vai provocar que desacerto.

Num sentido lato, Morin & Wulf (2002) entendem ciência como um modo
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particular de abordar o quotidiano. O futebol não é um objecto natural, mas

construído, e portanto não é passível de ser “naturalizável” em termos de

modelação (Frade, 1994). Falamos no “jogar” enquanto objecto de estudo no

sentido de objectivável, caracterizável, cientificável, isto é, passível de ser

abordado em termos científicos (Resende et al., 2006, 154). O “jogar”, o nosso

objecto de estudo, representa um entendimento específico do jogo e é

determinístico pois é-lhe reconhecido uma ordem oculta que foi trabalhada. O

jogar somente se torna pessoal, individual, único, subjectivo, quando ele parte

de uma interioridade humana, não uma qualquer, aquece e transfere o seu

calor ao universo fenomenal a que se destina.

«Enquanto prática social, o futebol tem uma história, inclusivamente,

uma geografia. Daí, não se torne por único o que é plural, e por plural o que é

único. O futebol pré-existe à ideia que dele se tem. O problema está em saber,

se as ideias que dele se tem, se lhe ajustam» (Frade, 1990). O propósito,

centro nevrálgico da processualidade intencional futebolística. O recalcar

contínuo do princípio da causalidade, que não chega querer, que exige o apelar

de instrumentos adequados que possibilitem desenhar o nosso futuro.

«A Periodização Táctica rompe com muito do que é tido como verdade,

exigindo portanto uma grande abertura da nossa maneira de pensar, o que só

será possível se abrirmos mão das premissas, das teorias, das formas de

entender o processo que têm vigorado até aqui, e nos dispusermos a

considerar uma outra forma de ver o treino e o próprio jogo, conscientes que a

explicabilidade que se pretende é outra. A nossa elaboração teórica tem que

estar relacionada com o que consideramos ser os elementos essenciais do

jogo, o seu conteúdo empírico. A natureza do Futebol é o jogo, e o jogo é a

“inteireza inquebrantável” de atacar e defender» (Frade, 2004, 1).

Para que este trabalho não se fique por uma aspiração teórica,

baseamo-nos no mais recente livro escrito sobre Mourinho intitulado “Mourinho:

Porquê tantas vitórias?2”, que nos relata a realidade pragmática da

Periodização Táctica que preconiza e concretiza, no sentido de importar

2 Livro da autoria de Nuno Resende, Nuno Amieiro, Ricardo Barreto e Bruno Oliveira, e

publicado em Fevereiro de 2006 pela Editora Gradiva.
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credibilidade ao presente documento. Porquê Mourinho? Por ser considerado,

várias vezes eleito como o melhor treinador pelos organismos mais importantes

do futebol internacional; e pela forma, singular como realiza o jogo, um Futebol

de qualidade superior, consubstanciado num processo ímpar, a Periodização

Táctica.

Quem o diz são os seus jogadores, estudiosos, cronistas: «o melhor

treinador que eu já tive. Com ele, não há treinos para entreter nem corridinhas

inúteis à volta do campo. Tudo é feito em função do jogo seguinte e treinamos

só a forma de o vencer» (Vítor Baía, falando de Mourinho a Miguel Sousa

Tavares, após ter sido castigado pelo treinador; cit. Resende et al., 2006).

«A sua passagem pelo FC Porto fica marcada pela exibição de

competência e resultados que irradiam fulgor para o espaço próximo e distante.

É um treinador invulgar. Não me foi dado penetrar nos meandros do seu

trabalho para poder confirmar ao pormenor as razões do sucesso, mas

sobejam evidências que permitem concluir que carregou para a profissão

aquilo que a grande maioria dos seus pares, aquém e além fronteiras, ignora

quase por completo. (…) Quem puser isto em dúvida que se dê ao cuidado de

analisar e apreciar, à luz de parâmetros objectivos, a solidez do discurso dos

treinadores de futebol. (…) Mourinho trouxe com ele instrumentos que o

puseram de imediato a anos-luz da mediocridade reinante e por isso colocou-

se na linha de mira. Trouxe um discurso escorreito, directo, ambicioso e frontal,

sem enfatuações cinzentas e ambíguas tão ao estilo dos treinadores

politicamente correctos que palram e nada dizem. Serviu-se de um rigor e de

uma metodologia que a maior parte dos outros não está à altura de

compreender e aplicar, mesmo que já tenha ouvido falar da sua existência. (…)

Nunca vi um treino dirigido por Mourinho mas vê-se na competição que cortou

radicalmente com o improviso, o deixa andar e a rotina que caracterizam tantos

outros. (…) A isto alia uma mentalidade ganhadora e ousada que se transmite

aos atletas, os galvaniza e leva a transcender e transformar as fraquezas em

forças e os problemas em oportunidades» (Olímpio Bento, 2004; cit. Resende

et al., 2006, 30).

Cronista António Tadeia (2004; cit. Pacheco, 2005, 26) sobre o treinador
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José Mourinho: «o modelo de jogo é a base de referência de todo o trabalho a

desenvolver por José Mourinho desde o início da época até à data de entrada

em férias. Nos seus métodos de treino3, não há lugar ao desenvolvimento das

capacidades físicas por si só, pois o treinador advoga a Periodização Táctica,

segundo a qual a única especificidade do treino é feita em torno do modelo de

jogo. O modelo de jogo implantado por José Mourinho é o principal responsável

pelos êxitos alcançados pelo FC Porto. Mais que a quantidade, impera a

qualidade de trabalho, sendo as equipas portuguesas que melhor sabe o que

fazer em campo».

Sem descurar as demais características e ingredientes que o fazem um

sucesso, pretendemos evidenciar o lado pelo qual Mourinho é inovador e

verdadeiramente magnífico, que remete-nos à estrutura invariante do processo

que realiza, a Periodização Táctica; o que melhor interpreta e operacionaliza

esta forma de fabricação do seu futebol ganhando em quase todas as frentes

que compete. Importa-nos vincar bem nesta monografia a lógica diferenciada

de edificação do jogar que está na base do sucesso de Mourinho.

O presente trabalho propõe ser uma tentativa de não nos limitarmos por

muros artificiais que impeçam o entendimento esclarecido sobre variadas

questões inerentes à dinâmica do futebol. Impele-nos para a busca de novos

níveis de consciência, possibilitando-nos observar com maior clareza, o

extraordinário fenómeno, admitindo à partida a infinidade de possibilidades e

soluções, as quais se encontram à mercê da nossa competência em acedê-las.

Não se pretende justificar a imperativa necessidade de reformulação de

muitas premissas que actualmente vigoram através da comparação. Pretende-

se antes estabelecer um raciocínio lógico, devidamente estruturado e

fundamentado sobre as potencialidades da Periodização Táctica. Uma outra

inteligibilidade. Como afirma o filósofo José Gil (2005), Portugal é um país de

invejosos e por isso a comparação é muitas vezes destrutiva.

3 Entenda-se que a metodologia é a lógica processual dos vários métodos e estes não

existem de forma independente. A Periodização Táctica enquanto metodologia que influi no

jogar, articula os métodos segundo imperativos metodológicos, os princípios, que configuram

uma morfologia do treinar específica.
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Esta leitura exige uma grande abertura da nossa parte. Uma abertura

que só é possível quando abrirmos mão das nossas actuais seguranças

mentais, das nossas premissas, das nossas teorias, da nossa forma de

interpelar a realidade, e nos dispomos a considerar uma outra forma de

entender o futebol. O desafio maior está na capacidade de oposição à nossa

actual maneira de pensar…

Pretende-se uma atitude que permita ver velhos problemas com uma

nova luz. E permite, com essa nova luz, descobrir novos problemas, pois a

Periodização Táctica torna-se não só uma teoria, mas um método. Ela

pressagia o futuro. Mas, para aceitar o futuro, é preciso renunciar a muito do

passado. Gerir o futuro é utilizá-la, não rejeitá-la. Pois um horizonte pode

esconder outro.

«A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao

seu tamanho original», diria Albert Einstein.
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II. Revisão Bibliográfica

O paradigma que está agora retrocedendo dominou a nossa cultura

durante várias centenas de anos, influenciando e modelando significativamente

a actual sociedade ocidental bem como o restante mundo. Consiste, o

paradigma clássico, num corpo de ideias e valores entrincheirados, entre os

quais a visão do mundo como um sistema mecânico composto de blocos de

construção elementares, a visão do corpo humano como uma máquina (Capra,

1996). Estas posições têm sido recentemente desafiadas, verificando-se

actualmente a ocorrência de uma revisão radical destas suposições.

O paradigma propõe um enquadramento face ao mundo. Tipifica uma

compreensão específica dos seus constituintes e das interacções que se

desenvolvem na sua matriz. Esta mudança que está ocorrendo, segundo Capra

(1996), não se limita apenas ao âmbito da ciência, mas também ocorre no

plano social. Para melhor se analisar esta transformação cultural, define-se

como paradigma social a «constelação de concepções, de valores, de

percepções e de práticas compartilhadas por uma comunidade, que dá forma a

uma visão particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a

comunidade se organiza» (Kuhn, 1962; cit. Capra, 1996, 25).

O conhecimento científico, como hoje é concebido, foi construído

progressivamente desde o século XVI. Os cientistas mais influentes nesta

construção, como Newton, Darwin, Durkheim, Lavoisier ou Adam Smith,

trabalharam e viveram entre o século XVIII e o início deste século. Dos seus

trabalhos resultou o paradigma científico clássico, que procura um

conhecimento objectivo, universal e determinista (Capra, 1996).

Este modelo de racionalidade foi desenvolvido essencialmente no seio

das ciências naturais, com base em regras metodológicas e princípios

epistemológicos perfeitamente definidos, nos quais define mesmo o carácter

racional de uma forma de conhecimento. A sua característica mais marcante é

uma confiança quase absoluta na capacidade de previsão da ciência, que

resulta na convicção de que a explicação e previsão de todos os fenómenos
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está ao seu alcance (Capra, 1996; Stacey, 1995). O modelo científico

cartesiano, racionalista, diz respeito ao estudo do comportamento de um

sistema enclausurado num “tubo de ensaio”, em que todas as variáveis,

excepto aquelas cujos efeitos no sistema se querem verificar, se encontram

fixas, controladas.

Apesar do seu sucesso (patente na sua aplicação tecnológica corrente),

este paradigma parece estar hoje a ser posto em causa. Apresenta uma visão

do mundo obsoleta, uma percepção da realidade inadequada. Actualmente os

principais problemas da nossa época não podem ser entendidos isoladamente

(Capra, 1996). São problemas sistémicos e por isso, requerem uma mudança

radical nas nossas percepções, nos nossos pensamentos e nos nossos valores

(Capra, 1996). Tomemos por exemplo a contemplação de um quadro de

Seurat. «O conjunto de pontos que constituem a imagem define-se, sobretudo,

nas relações de vizinhança com os outros pontos. A emergência da imagem

não está neles, mas na teia de cumplicidades que estabelecem, para iludir a

retina e nos proporcionar uma falsa sensação de continuidades» (Condé, 1993,

50; cit. Cunha e Silva, 1999, 98). As relações de vizinhança são mais

importantes do que a identidade solitária dos pontos. As imagens surgem,

assim, como imagens de probabilidade, em que o ambiente visual – a

vizinhança de pontos – é mais importante do que o objecto visual – os pontos.

Na sua obra "Um Discurso sobre as Ciências", Boaventura de Sousa

Santos (1991) afirma que «os sinais conhecidos nos permitem tão só especular

acerca do paradigma que emergirá deste período revolucionário mas que,

desde já, se pode afirmar com segurança que colapsarão as distinções básicas

em que assenta o paradigma dominante». Sempre que ocorreram revoluções

científicas importantes, teve-se a sensação de que os fundamentos da ciência

estavam apoiados em terreno movediço. Assim, «Descartes escreveu em seu

célebre “Discurso sobre o Método”: Na medida em que as ciências tomam

emprestado da filosofia seus princípios, ponderei que nada de sólido podia ser

construído sobre tais fundamentos movediços» (Capra, 1996, 47).

Quanto à caracterização do paradigma emergente, esta só pode ser

antecipada especulando sobre o que se pode depreender da crise do
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paradigma clássico.

A crise do paradigma clássico está a destruir, progressivamente, as

fronteiras disciplinares em que, arbitrariamente, a ciência tinha dividido a

realidade. Uma das transformações mais radicais a operar remete-nos para o

abandono da visão mecanicista para uma visão holística e ecológica (Capra,

1996). Concebem o mundo como um todo e não como uma colecção de partes

dissociadas (Capra, 1996). A fragmentação do conhecimento na pós-

modernidade parece ser temática e não disciplinar, ou seja, todo o

conhecimento é local e total. Isto leva a que, na praxis interveniente, seja

recomendável pensar globalmente para agir localmente (Capra, 1996). A força

do novo conhecimento assenta na contextualização, interdisciplinaridade e

subjectividade.

A noção de ecologia envolve uma interpretação mais profunda que a

denominação holística, especialmente porque falamos sobre sistemas vivos,

para os quais as conexões com o meio ambiente são muito mais vitais. Assim,

a percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de

todos os fenómenos, e enquanto indivíduos e sociedades, estão todos

encaixados nos processos cíclicos da natureza, ou seja, em sinergia com

esses processos (Capra, 1996). «A ecologia profunda não separa seres

humanos – ou qualquer outra coisa – do meio ambiente natural. Ela vê o

mundo não como uma colecção de objectos isolados, mas como uma rede de

fenómenos que estão fundamentalmente interconectados e são

interdependentes» (Capra, 1996, 25). Reconhece o valor intrínseco de todos os

elementos do sistema.

Por outro lado, a composição transdisciplinar e individualizada (...)

sugere um movimento no sentido da maior personalização do trabalho

científico, ou seja, a dimensão subjectiva, tão arduamente combatida pelo

paradigma clássico, ganha agora uma nova importância fundamental.

Boaventura de Sousa Santos (1991) afirma mesmo que «todo o conhecimento

é auto-conhecimento».

Por fim, é de referir a tendência para que todo o conhecimento científico

se constitua em senso comum. A ciência pós-moderna, ao saber que nenhuma
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forma de conhecimento é racional em si mesma, procura a racionalidade pelo

diálogo com outras formas de conhecimento, pois só a configuração de todas

elas é racional (Clarke, 1999). Numa inversão completa dos papéis definidos

pelo paradigma clássico, agora é o senso comum que se considera a forma de

conhecimento mais importante, pois é ele que, no quotidiano, orienta as nossas

acções e a nossa compreensão da realidade (Clarke, 1999).

Para Capra (1996), a mudança de paradigmas requer uma expansão

não apenas das nossas percepções e maneiras de pensar, mas também dos

nossos valores. Na construção do novo conhecimento deverá resultar de uma

dialéctica permanente entre a prática interveniente e o referencial teórico que o

enquadra. Como veremos, é este o motor da sua evolução e a fonte do seu

desenvolvimento.

A mudança do paradigma ocorreu de forma diferenciada nas diversas

áreas do saber, sendo que também o seu desenvolvimento jamais foi linear.

Marcada antes por avanços, retrocessos e balanços. Capra (1996, 33) retrata

maravilhosamente esta evolução: «Um pêndulo caótico, no sentido da teoria do

caos – oscilações que se repetem, porém não perfeitamente, aleatórias na

aparência e, não obstante, formando um padrão complexo e altamente

organizado – seria talvez a metáfora contemporânea mais apropriada».

II.1. A Emergência do Pensamento Sistémico

Einstein ficou chocado. Experiências reais mostraram que Einstein

estava errado: a medição efectuada sobre uma de duas partículas nascidas de

um mesmo átomo influencia instantaneamente a outra, mesmo que ela se situe

num ponto muito afastado (Clarke, 1999). As duas partículas, mesmo muito

afastadas entre si, não podem, de facto, ser consideradas individualmente, já

não podem ser caracterizadas separadamente: é o que se chama, na física

quântica, de “princípio da não-separabilidade”, da “não-localização” das

propriedades de cada partícula (Clarke, 1999).

O princípio da não-separabilidade da física quântica é uma derivação do

pensamento sistémico. Sistémico, remete-nos para a palavra “sistema”, que

deriva do grego synhistanai (“colocar junto”) (Capra, 1996). Entender as coisas
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sistemicamente significa, literalmente, colocá-las dentro de um contexto,

estabelecer a natureza das suas relações.

A tensão básica é a tensão entre as partes e o todo (Capra, 1996). A

ênfase, nas partes tem sido denominada de mecanicista, reducionista ou

atomista; a ênfase no todo, de holística, organísmica ou ecológica. Estas

últimas conhecem-se por teorias sistémicas, e a maneira de pensar que

implicam passou a ser conhecida como “pensamento sistémico” (Capra, 1996).

De acordo com Capra, a primeira característica do “pensamento

sistémico ou ecológico” seria a de um movimento que leva das partes em

direcção à totalidade. De acordo com esta visão, as propriedades essenciais de

um organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo, que nenhuma das

partes possui. Embora possamos discernir partes individuais em qualquer

sistema, essas partes não são isoladas, e a natureza do todo é sempre

diferente da mera soma das suas partes. O todo não é igual à soma das suas

partes (Morin, 2001; Capra, 1996). O todo apresenta propriedades fruto das

interacções e das relações entre as suas partes e na relação do todo com o

contexto (Capra, 1996). O mesmo autor (1996) refere ainda que essas

propriedades são destruídas quando o sistema é dissecado, física ou

teoricamente, em elementos isolados. As propriedades das partes não são

propriedades intrínsecas, mas podem ser entendidas dentro do contexto do

todo mais amplo (Capra, 1996). É, por essa razão, que o pensamento

sistémico é sempre contextual, ambientalista, porque exactamente só se pode

conhecer algo contextualizando o ambiente cognitivo no qual se está

necessariamente inserido, reflectindo um modo de pensar que assenta em

conceitos de conexidade, de relações, de contexto.

Em segundo lugar, o que importa na visão sistémica é compreender que

os objectos estão, antes de tudo, imersos em “redes de relações”, as quais, por

sua vez, se relacionam com outras redes. Por isso, o “pensador sistémico”

deve considerar as relações entre objectos como fundamentais. «A percepção

do mundo vivo como uma rede de relações tornou o pensar em termos de

redes – expresso de maneira mais elegante em alemão como vernetztes

Denken outra característica chave do pensamento sistémico» (Capra, 1996,
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47). Trata-se, então, de compreender o «conhecimento científico como uma

rede de concepções e de modelos, na qual nenhuma parte é mais fundamental

do que as outras» (Capra, 1996, 48). Na visão sistémica, compreendemos que

os próprios objectos são redes de relações, embutidas em redes maiores.

Aquilo que denominamos parte é apenas um padrão numa teia inseparável de

relações, pelo que, não existem partes, em absoluto.

Por fim, o terceiro critério remete-nos para a sua capacidade de deslocar

a própria atenção de um lado para o outro entre níveis sistémicos. Dentro de

um sistema podemos encontrar outros sistemas aninhados. Podendo ser

aplicados os mesmos conceitos em níveis sistémicos diferentes, podemos

também reconhecer que diferentes níveis correspondem a diferentes graus de

complexidade. Neste último caso, em cada nível, os fenómenos observados

exibem propriedades que não existem em níveis inferiores. As propriedades

sistémicas de um determinado nível são propriedades “emergentes”, uma vez

que emergem nesse nível em particular.

II.2. Complexidade

O complexo deve ser concebido como elemento primário. A ciência da

complexidade, nos sistemas vivos, ocupa-se do comportamento dos sistemas

em redes não-lineares, que consistem num grande número de agentes nos

quais cada agente emprega alguns conjuntos de normas, a que chamam

esquemas, para interagir com outros agentes no sistema, de forma a produzir

uma acção conjunta (Stacey, 2001). Vem clarificar, a ciência da complexidade,

a natureza dos sistemas adaptativos complexos e os processos através dos

quais eles evoluem (Stacey, 2001).

Um “sistema complexo” é um sistema que consiste num grande número

de agentes que interagem entre si de várias formas. Um tal sistema é

“adaptativo” se esses agentes modificarem as suas acções como resultado dos

eventos no processo de interacção (Vriend, 1994; cit. Phelan, 2001).

A complexidade é uma exigência, como condição estruturante da vida. O

elemento relacional, comunicacional, cibernético dos sistemas vivos configura a

sua complexidade. O ser humano é um sistema dinâmico não-linear (Cunha e
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Silva, 1999) face à sua natureza, e por sinal, o sistema complexo adaptativo

mais eloquente da Natureza (Morin, 2001). Encerra uma complexidade inter e

intra-individual tudo embora, na realidade ela se encontre esbatida, para não

dizer mesmo fundida. O desenvolvimento humano apresenta contínuos fluxos

centrífugos e centrípetos na construção da esfera do sujeito e do não-sujeito.

No seu todo constituem um sistema, integrado, cujas propriedades essenciais

surgem das interacções e das interdependências das suas partes, nos

diferentes níveis de organização (Capra, 1996). Verificam-se sistemas que

funcionam aninhados dentro de outros sistemas, sendo que o sistema maior

depende do funcionamento do sistema menor, evoluindo de forma recíproca,

sendo que as modificações a um nível mais reduzido afectam os níveis

consequentes (Stacey, 2001). Desta forma de organização que confere

complexidade aos sistemas vivos, surge o conceito ecológico de rede (Capra,

1996), na qual entidades ou sistemas biológicos se aglutinam num todo

funcional por meio de relações de cumplicidade, sejam elas químicas, físicas,

biológicas, cibernéticas, causais ou casuais.

A concepção dos sistemas vivos como redes fornece uma nova

perspectiva sobre as chamadas hierarquias da natureza (Capra, 1996).

Devemos assim, visualizar uma teia da vida nos sistemas vivos interagindo nos

seus vários níveis que se constituem novas redes dentro de redes. Imagine-se

um ecossistema como uma rede com alguns nodos. Cada nodo representa um

organismo ou entidade biológica, o que significa que cada nodo, quando

amplificado, aparece, ele mesmo, como uma rede. Cada nodo na nova rede

pode representar um órgão, o qual, por sua vez, aparecerá como uma rede

quando novamente amplificado, e assim por diante. Na natureza, não existe

“abaixo” ou “acima”, e não há hierarquias, somente redes aninhadas dentro de

outras redes.

Mas as redes são a face biológica da complexidade dos seres vivos. A

sua complexidade advém igualmente da interacção, o processo de diálogo, não

necessariamente verbalizado ou sonorizado, que estabelecem entre os

diversos agentes do sistema, tal como o “subconsciente gregário” que a

espécie humana revela possuir. Os sistemas vivos são sistemas abertos que
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operam em estados “longe do equilíbrio4”, e que evoluem segundo complexos

processos de regulação e auto-regulação (Capra, 1996). Servem-se da ordem

para criar a desordem para repor novamente a ordem (uma nova ordem) num

ciclo de enriquecimento espiral (Cunha e Silva, 1999). Os mecanismos de

feedback (realimentação ou retroalimentação), conceito desenvolvido por

Norbert Wiener e concepção básica da cibernética, estão presentes em todo o

mundo vivo, pois constituem um aspecto essencial dos padrões de rede não-

lineares característicos dos sistemas vivos (Capra, 1996).

II.3. O Desafio do Caos

A sociedade onde estamos inseridos tem evoluído no sentido de uma

crescente complexidade. A informação circula com uma velocidade cada vez

mais elevada e as interacções entre os vários sistemas e subsistemas são

cada vez mais importantes e subtis. As ciências, confrontadas com o falhanço

das receitas antigas, procuram agora paradigmas inovadores que respondam à

nova realidade.

O sucesso, não só do Futebol mas de todas as organizações que

pertencem à moderna sociedade, é determinado cada vez mais pela

capacidade de gestão da mudança e do imprevisível.

Estudos sobre as pequenas empresas que registaram um maior

desempenho no sector, realizadas tanto pela revista Inc. como pela Business

Week, revelaram que mudanças severas e aleatórias são, ao longo do tempo,

a principal causa dos fracassos de gestão. Apenas um décimo das empresas

de elevado crescimento identificadas pela Business Week em 1988 se

encontravam na mesma lista dois anos mais tarde (Daft & Lengel, 2001). O que

arruinou muitas pequenas empresas foi a incapacidade de reagir e de mudar

em resposta ao completamente imprevisível.

O caos científico dá-nos um sistema de referências no interior do qual

exploramos e compreendemos o comportamento dos sistemas da natureza: um

sistema de referências que difere dramaticamente da tradicional visão

4 Conceito que será definido em capítulos posteriores.
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mecanicista do mundo (Stacey, 1995; Capra, 1996). É uma revolução no

próprio método científico. A ciência do caos desafia a verdade de que o mundo

é governado segundo leis de ordem, verdade essa tão enraizada, desviando

assim a nossa atenção para as excitantes, criativas e realistas possibilidades

de uma desordem ordenada, ou de estados longe do equilíbrio (Stacey, 1995;

2001; Capra, 1996; Mandelbrot, 1998).

Nascida no seio das ciências (ditas) exactas, a Teoria do Caos responde

de forma diferente às questões que se colocam quanto aos inúmeros sistemas

dinâmicos não-lineares que povoam o nosso mundo (Daft & Lengel, 2001).

Acredita no contributo do acaso para um desempenho qualitativo dos sistemas.

Estes sistemas caracterizam-se pela sua evolução temporal imponderável e

imprevisível (Clarke, 1999). Contudo, encontraram-se também traços de

regularidade e mesmo de universalidade no seu comportamento (Stacey,

1995). A turbulência aparece como principal aspecto da realidade. Em vez de

se dar exagerada importância à ordem, à tendência para o equilíbrio, a

perspectiva do caos parte do conceito de desordem, intrínseca à natureza, com

as propriedades e as consequências do não-equilíbrio. Esta turbulência real

conduz a estados caóticos de comportamento inerentemente ao acaso,

partindo da premissa que a desordem é essencial. Esta é a sua força.

Uma vez que as organizações, e naturalmente as do futebol, em

especial as equipas formadas por variados elementos se comportam como

sistemas dinâmicos interrelacionais e sobrepostos, a aplicação destes novos

conceitos parece ser bastante promissora.

A surpresa provocada pela teoria do caos não é tanto a

imprevisibilidade, mas sim a razão para ela (Stacey, 1995).

Como refere Gleick, (1989, 9) «depois de conhecer o caos não

poderemos ver mundo da mesma maneira».

II.3.1. Caos  determinista

Nos últimos vinte anos, o conceito “caos”, tem se alterado, sofrendo

segundo Cunha e Silva (1999), uma paradoxal evolução. O autor referido

anteriormente descreve da seguinte forma essa evolução: «Glasser faz o
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levantamento de alguns artigos publicados nos últimos vinte anos que

comportam a designação ordem e caos: “Ordem e Caos” (1967) e “Ordem para

o Caos” (1967) abordam o problema sob o ponto de vista da termodinâmica

clássica, “Ordem a partir do Caos” (1984) coloca a questão sob o ponto de

vista do aparecimento de ordem em sistemas longe do equilíbrio (isto é, na

perspectiva das “estruturas dissipativas”) e, por último, “Ordem no Caos” (1983)

e “Ordem dentro do Caos” (1987) colocam já o problema do “caos determinista”

(Glasser, 1989)» (Cunha e Silva, 1999, 103). De um “caos termodinâmico”,

onde a matéria caminhava inexoravelmente para um estado de energia nula,

ou seja, de desordem total com efeitos desintegradores, substituiu-se para o

conceito mais recente de “caos determinístico” (Cunha e Silva, 1999). «Este

novo caos, já despido desse catastrofismo incontornável, diz respeito ao

comportamento não periódico de sistemas dinâmicos, isto é, de sistemas

capazes de evoluir a partir de condições iniciais às quais são extremamente

sensíveis», descreve Cunha e Silva (1999, 104).

O caos é imprevisível, mas determinável. Dito de outro modo, o caos

não é aleatório, tem uma ordem subjacente como veremos adiante. Um futuro

imprevisível … mas determinável probabilisticamente

É a sensibilidade às condições iniciais e o acaso que torna o

comportamento de um sistema impossível de prever a longo prazo, por um

lado, porque não nos é possível considerar inputs infinitamente elevados e por

outro, porque as condições iniciais estão igualmente em constante modificação

devido ao carácter dinâmico do sistema (Fonseca et al., 2001). Assim o

controlo a situações específicas, de micronível, aspira-se como tarefa

impossível (Stacey, 2001).

Em sistemas vivos, como por exemplo uma equipa de futebol, no qual

vive de dinâmicas de interacção (entre as variáveis do sistema e com o meio

envolvente) por causa da presença de retro-alimentações (feedbacks)

simultâneas de carácter positivo e negativo, fazem com que o próximo estado

de cada sistema seja fundamentalmente imprevisível (Stacey, 2001). Logo, ao

contrário do determinismo mecanicista, os sistemas não são determinados na

sua génese, e evidenciam potenciais de mudança em qualquer fase da sua
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história (Fonseca et al., 2001).

Em estados de longe do equilíbrio, em que pequenas e dificilmente

detectáveis perturbações podem ser ampliadas, de modo a mudar a totalidade

do comportamento de um sistema num período de tempo relativamente curto, a

previsão é claramente imprevisível. Para Stacey (1995), «simular o

comportamento a longo prazo de um sistema sob os efeitos de uma dinâmica

caótica, gerando assim uma série de cenários possíveis, é um exercício sem

sentido. Quando a dinâmica é caótica, o número de resultados

comportamentais é infinito», e cada um é determinado por um conjunto de

perturbações mínimas do sistema em tempo real. Portanto, a simulação, a

antecipação do plano micro, ainda que aproximada, será uma tarefa jamais

possível de coincidir com o que na realidade acontecerá no futuro (Stacey,

1995).

Mas é necessário algum tempo para que as minúsculas perturbações

sejam ampliadas no interior do sistema (Stacey, 2001). Daí que sejam

possíveis previsões a curto prazo do comportamento em sistemas caóticos

(Stacey, 2001). Também, a descoberta da ordem oculta poderá ajudar a

compreender a dinâmica global do sistema a um nível macroscópico com

informações razoavelmente precisas, sendo que a microscópica se exige um

acervo de inputs infinitos (Daft & Lengel, 2001). Tal é possível, pois a ordem

“escondida” é a estrutura da regra que gere o comportamento; é a sequência

de padrões comportamentais; é o grau constante de irregularidade num

comportamento específico (Mandelbrot, 1998).

O resultado a longo prazo não pode ser controlado porque é

imprevisível, mas determinável.

* * *

A previsibilidade dá lugar à probabilidade. Prigogine (1994; cit. Cunha e

Silva, 1999), afirma que esta probabilidade já não revela a nossa ignorância

relativamente ao comportamento do sistema instável, ela faz parte do seu

comportamento, trata-se de uma propriedade intrínseca de um sistema caótico
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(Spire, 1999). A previsão deve indicar apenas a probabilidade de um

acontecimento e não a afirmação de que ele terá ou não lugar, pois a realidade

é incerta, casual. (Clarke, 1999). «As leis fundamentais, nos sistemas

complexos, são leis de probabilidade» (Spire, 1999, 24), pois o caos

formulação ao nível das populações, das espécies, e não dos indivíduos, o que

reabilita a noção de probabilidade (Prigogine, 1996). «Nos pontos de

bifurcação, a predição reveste-se de um carácter probabilista, [enquanto que]

entre os pontos de bifurcação, podemos falar de leis deterministas, (…)

[concluindo-se daqui que] a evolução se faz (…) através de uma sucessão de

estádios descritos por leis deterministas e por leis probabilistas» (Prigogine,

1994, 30). A probabilidade é portanto, não uma perda de saber, mas um ganho

(Prigogine, 1996). De igual forma, segundo Ruelle (1991; cit. Cunha e Silva,

1999), para se resolver a querela entre determinismo e acaso, casualidade e

causalidade, porque a caracterização do estado inicial com uma precisão

absoluta é uma impossibilidade, temos de recorrer ao cálculo de

probabilidades. De igual forma, Max Planck, ao introduzir na física quântica a

incerteza, e portanto o acaso, mostrou-nos que a realidade profunda das coisas

escapar-nos-á sempre, que o que é fundamental é o incognoscível. No mundo

do infinitamente pequeno, fora de qualquer observação precisa, escapa

imediatamente a toda a previsão: é governado por probabilidade, por

estatísticas (Clarke, 1999).

A estatística recorre ao estudo da evolução das grandezas

macroscópicas que caracterizam o comportamento do sistema, que a

possibilita prever o comportamento global do sistema, mas não de cada

componente. A ideia de que a incerteza microscópica se pode configurar numa

quase-certeza macroscópica veio introduzir um novo determinismo – o

determinismo probabilístico (Cunha e Silva, 1999).

Esta nova certeza, revela-se ajustada às especificidades do imprevisível,

pois encerra em si, por sua vez, uma incerteza que faz oscilar numa faixa de

liberdade previamente conhecida, pois o caos é o modelo desordenado em

pormenor, mas dentro de uma ordem geral, com resultados, regras

estabelecidas ordenadamente e repetição regular. Esta desordem no
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pormenor, resulta da natureza dos próprios mecanismos de feedback não-

linear, que ampliam as pequenas diferenças nas condições iniciais e no

desenvolvimento de todo o processo, configurando um resultado final inusitado.

Essas diferenças contribuem para gerar variabilidade a nível individual. Como

não existem duas individualidades iguais, apenas semelhantes, a variabilidade

contribuiu para a inovação, a criação do novo e, claro está, do único. A

natureza cria e inova continuamente, de que é exemplo o ser humano. Não

existem dois iguais no pormenor, mas todos somos semelhantes nos traços

gerais. Somos uma entidade fractal.

II.3.2. Sistemas dinâmicos não lineares

Um sistema não poderá ser considerado dinâmico se não possuir

capacidade de movimento, capacidade para alterar a sua posição espacial ao

longo do eixo do tempo, sendo que essa modificação ocorre de forma não-

linear, segundo o paradigma que agora emerge.

Os cientistas têm vindo a desenvolver um novo universo de referências

para a compreensão dos sistemas dinâmicos não-lineares e seu impacto no

funcionamento do mundo.

Nesta nova ciência, o tempo e o espaço não são fixos, e o movimento de

uma pessoa que os observa determina, em parte, o modo como essa pessoa

percebe a realidade – o que observa depende de onde se está (Einstein, sobre

a relatividade) (Stacey, 1995). Nesta nova ciência, é impossível medir a

velocidade e a posição de uma partícula para além de um certo limite de

exactidão – o que perturba o que está a ser medido, modificando-a

(Heisenberg, sobre a incerteza) (Clarke, 1999). Nesta nova ciência, algumas

proposições não podem ser resolvidas através de procedimentos graduais – o

pensamento estritamente racional falha (Gödel, sobre a incapacidade de

decisão) (Stacey, 1996). Nesta nova ciência, as leis fixas simples podem gerar

resultados inerentemente aleatórios, os quais, apesar disso, possuem uma

ordem “escondida” (Lorenz, Mandelbrot, Feigenbaum e outros, sobre o caos).

Como refere Gleick, «a dinâmica libertou-se, finalmente das algemas da

ordem e da previsibilidade (…). Os sistemas libertaram-se para,
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aleatoriamente, explorarem todas as suas possibilidades dinâmicas (…). Uma

variedade excitante, uma riqueza de escolhas, uma cornucópia de

oportunidade» (1988; cit. Stacey, 1995, 48). Na nova ciência, os sistemas

dinâmicos usam a instabilidade para destruir a ordem existente e fazer

escolhas imprevisíveis em momentos críticos, as quais podem levar a novas

formas (Stacey, 1995) irreversíveis no tempo. Abandona a crença que para

todo o efeito existe uma causa associada, e que não existe linearidade entre as

causas e os efeitos (Daft & Lengel, 2001). Constituiu-se um universo de

referências que privilegia a incerteza, a imprevisibilidade, a irregularidade, a

descontinuidade, a alternância, a turbulência, a desordem e a auto-

organização. «É preciso dar um sentido positivo ao que se imputava à

ignorância» (Prigogine, 1974; cit. Spire, 1999, 25). Perspectiva-os com a

naturalidade de pertencerem e serem essência dos fenómenos reais e não

fruto da nossa ignorância (Clarke, 1999; Cunha e Silva, 1999). Compreende-se

assim que a mudança nem sempre poderá possuir explicação casual. Leva-nos

isto a compreender que os sistemas naturais estão, assim, em processo

contínuo de criação, que depende significativamente do acaso, possibilitando

ao sistemas naturais sobreviver. Mudou-se de uma perspectiva de ordem

mecanicista e dos percursos de desenvolvimento pré-ordenados, para a

natureza criativa da desordem, irregularidade e acaso (Stacey, 1995; 1996;

2001).

Num sistema caótico não-linear, uma pequena força pode ter um efeito

espantoso. Demonstremos, uma conversa de uma hora de um treinador com

os seus atletas pode não ter qualquer efeito, e uma simples frase pronunciada

na deslocação do balneário ao campo antes de um jogo pode alterar

completamente o modo como os atletas vêem as coisas. Os fenómenos não-

lineares são caracterizados por processos de feedbacks recursivos, nos quais

o resultado final de um evento constitui o input para o novo evento, afastando-

se assim das previsões rígidas e lineares (Daft & Lengel, 2001). Os eventos

esbarram com os seguintes, podendo atingir alinhamentos planeados e

esperados, ou simplesmente desalinhando-os. Por isso, os acontecimentos

sucedem-se em cascata, o que será dizer que o desempenho insuficiente de
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um jogador importante poderá contagiar a restante equipa. O mesmo sucede

com a consciência humana, na qual a sua actividade organizacional é também

ela, de natureza não-linear. Um pensamento de um dado momento torna-se o

input para o pensamento seguinte. Um estímulo aparentemente insignificante,

como perceber uma fragilidade defensiva de um jogador adversário, pode

causar uma grande alteração no nosso padrão de pensamento, induzindo

eventualmente modificações no nosso comportamento que inicialmente

estariam previstas para o momento em que envolveria o dado jogador

adversário. Desta forma, ao forçar a consciência humana a um padrão linear,

estaríamos a destruir efectivamente o seu valor. Para fenómenos não-lineares,

o erro de previsão parece ser completo (Stacey, 1995). Ainda assim, ao realizar

o historial dos pensamentos passados de uma pessoa, pode-se encontrar um

padrão global em geral global, um “atractor estranho5”, determinado pelas

regularidades verificadas actuando segundo um carácter probabilístico (Daft &

Lengel, 2001). Significa portanto que, não somos capazes de prever quando

uma ideia voltará a surgir ou o modo como se desenrolará a futura linha de

consciência, mas sim que ela ocorrerá com regularidade, não fosse este um

parâmetro sinónimo de personalidade. Não-linearidade significa que na sua

maior parte, e parafraseando Sören Kierkegaard, a vida das organizações é

compreendida olhando para trás e vivida olhando para a frente.

II.3.3. Primeira característica: padrões de comportamento
complexos

A primeira característica do caos científico consiste no facto de os

movimentos simples de controlo de feedback não-linear produzirem padrões de

comportamento surpreendentemente complexos, alguns dos quais são

inerentemente aleatórios.

As regras podem ser muito simples mas, desde que relacione causa e

efeito de uma forma não proporcional e desde que o resultado dessa regra seja

retransmitido à regra para determinar o resultado seguinte, obtém-se como

5 Conceito largamente explicitado em capítulo próprio.
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resultado um comportamento complexo, apesar da simplicidade da regra. Por

outras palavras, regras simples com estas características podem gerar retornos

complicados, ampliados e, de certo modo, equilibrados, que por vezes levam a

um comportamento de acaso. A regra poderá então, ser simples, mas a

precisão e o grau de pormenor com que deverão ser especificados os factores

causais são imensos se se quiser prever, de facto, os resultados.

Característica fundamental quando falamos de sistemas que se

desenvolvem por mecanismos de feedback não-lineares. O sistema é atraído

para um estado final de comportamento que é caótico. O termo técnico é

“factor de atracção estranho”, também designado por “fractal” (Stacey, 1995). O

facto de ser aleatório advém da própria estrutura do sistema em causa. O

padrão completo de comportamentos, o deambular entre a estabilidade dos

comportamentos e a aleatoriedade repete-se infinitamente, independentemente

da escala em que observamos o sistema.

Estamos perante uma regra que regula um sistema de tal modo que o

comportamento estabiliza em estados de uniformidade em equilíbrio estável, ou

em ciclos regulares, quando a regra é insensível, e em estados de crescimento

explosivo em equilíbrio instável quando a regras se torna muito sensíveis. Entre

estes estados de equilíbrio existe uma fronteira em que o comportamento se

torna extremamente complexo e aleatório. O caos enquanto factor de atracção

estranho (Stacey, 1995).

Um sistema vivo introduz ubiquidade pela presença de géneros

humanos. O caos existe no seu interior, ainda que o ambiente também seja

caótico e origine um aumento da turbulência.

II.3.4. Segunda característica: sensibilidade às condições iniciais

Lorenz, conceituado meteorologista, após verificar cálculos finais muito

diferentes derivados a pequenos arredondamentos iniciais, em sequências

matemáticas complexas, denominou de “sensibilidade às condições iniciais” à

propriedade de pequenas alterações poderem induzir catastróficas mudanças a

longo prazo (Capra, 1996). Logo, podemos inferir que o comportamento de

sistemas sensíveis às condições iniciais é impossível de prever a longo prazo
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(Stacey, 1995; 1996; 2001; Clarke, 1999; Capra, 1996; Daft & Lengel, 2001).

Esta é uma das características principais de sistemas complexos que exibem

resposta caótica.

Sustentados na descoberta de Lorenz, cientistas definiram um sistema

caótico como sendo aquele que é sensivelmente dependente das condições

iniciais nas quais o sistema foi criado (Stacey, 1995). O termo “efeito borboleta”

surgiu em Washington, em 1972, - e que sob esse título acabou merecendo um

capítulo especial no livro de James Gleick - num encontro que Lorenz teve com

seus colegas, onde apresentou um artigo intitulado “O bater de asas de uma

borboleta no Brasil desencadeia um tornado no Texas?” Nele, Lorenz utiliza-se

desta afirmação, aparentemente absurda, para despertar a atenção dos outros

cientistas em relação à dependência sensível das condições iniciais. Todavia, a

hipersensibilidade às condições iniciais já tinha sido pesquisada pelo

matemático francês Jacques Hadamard, no final do século XIX (Stacey, 2001).

Paralelamente, um outro matemático francês, Henri Poincaré afirmara «uma

causa muito pequena, que nos escapa, determina um efeito considerável que

não podemos deixar de ver e então dizemos que esse efeito se deve ao

acaso».

Numa definição mais recente de Stacey (1995, 548), em seu livro “A

Fronteira do Caos”, o autor define sensibilidade às condições iniciais como a

«propriedade amplificadora dos mecanismos de feedback não-lineares.

Significa isto que, minúsculas alterações podem sofrer uma escalada até à

mudança completa do comportamento a longo prazo». Logo, os erros de

medida, que por muito pequenos que sejam, são extremamente importantes e

não poderão ser negligenciados como simples ruídos, tendo efeitos

cumulativos muito para além da sua força inicial (Daft & Lengel, 2001). Em

condições caóticas, é necessário um grau de precisão impossível para permitir

previsões a longo prazo.

A importância absoluta das ínfimas partes do todo é também expressa

pelo seguinte ditado popular:

“Por falta de um prego, perdeu-se a ferradura;

Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo;
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Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro;

Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha;

Por falta da batalha, perdeu-se o reino!”

Os eventos pequenos e imprevisíveis despoletam uma cadeia de

acontecimentos que podem produzir enormes resultados que ninguém poderá

ter anteriormente previsto, significando isto que nada é suficientemente pouco

importante para deixar de ser considerado.

A sensibilidade crítica às condições iniciais é a característica

fundamental que diferencia os sistemas complexos caótico determinísticos dos

sistemas que apresentam respostas aleatórias ou estocásticas (Ruelle, 1994).

Para estes sistemas, aleatórios ou estocásticos, a mesma condição inicial pode

conduzi-los a estados bastante distintos em pequenos intervalos de tempo, o

que não ocorre nos sistemas caóticos determinísticos, pois encerra uma

dimensão fractal, um grau constante de irregularidade, uma desordem

ordenada, um padrão oculto, que pode ser desvendado (Mandelbrot, 1998).

A primeira e a segunda característica dizem-nos que a ordem gera a

desordem, segundo Stacey (1995).

II.3.5. Terceira característica: a ordem oculta

Os sistemas caóticos apresentam ordem no seio da desordem. Não

existe uma desordem absoluta. Porventura ela poderá ser incompreensível,

escapando ao nosso cognoscível. Há uma ordem global, ou estrutura, no

comportamento complexo gerado pelas regras de feedback não-linear.

Variados fenómenos da natureza apresentam, pela reprodução de certas

regras, sequências de comportamento estáveis, regulares, podendo

desenvolver o caos caso sejam intensificadas determinadas condições causais.

Na aparência de uma confusão total ou ausência completa de forma, podemos

desdenhar comportamentos padronizados, escondidos sobre a ilusória

variabilidade a um nível geral. Tais padrões são reconhecidos ainda que não se

adivinhe quando os comportamentos emergirão e a manifestação

comportamental ao nível micro, do pormenor.

O mundo caótico é localmente imprevisível mas possui um padrão global
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estável, um grau constante de irregularidade, uma dimensão fractal constante.

Duas folhas de feto não são exactamente iguais, mas são, apesar disso, folhas

de feto.

Esta que é, talvez, a consequência mais importante do caos, a ordem

dentro da desordem, e também a mais difícil de compreender. Na fronteira

entre o equilíbrio estável e os factores de atracção do equilíbrio instável, temos

um factor de atracção estranho designado por caos. Assim, embora o caminho

específico do comportamento seguido pelo factor de atracção estranho seja

inerentemente aleatório, esse comportamento possui uma ordem “escondida”

que é a forma global determinada. Este padrão global constitui a única base

para a compreensão do modo como os comportamentos estão ligados ou para

o entendimento do futuro. Para compreender tais fenómenos, eles têm de ser

observados e apreciados como um todo, para que a análise de apenas as suas

partes componentes, não conduzam a imagens e expectativas erradas.

Umberto Eco em seu livro “Estrutura ausente” afirma o seguinte: «ordem

e desordem são conceitos relativos; somos ordenados em relação a uma

desordem precedente e desordenados em relação a uma desordem

precedente; desordenados em relação a uma ordem subsequente,

exactamente como somos jovens em relação aos nossos pais e velhos em

relação aos nossos filhos; libertinos em relação a um sistema de regras morais

e retrógrados em relação ao outro mais dúctil» (Eco, 1976, 18).

A ordem e a desordem devem ser concebidos por meio de um princípio

dialógico (Morin, 2001). A ordem e desordem são inimigos: uma suprime a

outra, mas ao mesmo tempo, em certos casos, colaboram e produzem

organização e complexidade. De acordo com Prigogine, as “estruturas

dissipativas” são “ilhas de ordem” num mar de desordem, mantendo e até

mesmo aumentando a sua ordem às expensas da desordem maior em seu

ambiente. Os organismos vivos extraem estruturas ordenadas da natureza

(comida, p.e.), sujeitam-lhes a um processo de desordem (metabolismo, p.e.)

para novas ordens (resíduos, crescimento muscular, p.e.). Desta maneira, a

ordem “flutua na desordem”. Estão interligadas e coexistem, sendo que uma

sem a outra conduz os sistemas à falência, à morte. O princípio dialógico
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permite-nos manter a dualidade no seio da unidade (Morin, 2001). Associa dois

termos ao mesmo tempo complementares e antagónicos.

Num universo de ordem pura, não haveria inovação, criação evolução.

Não haveria existência viva nem humana (Morin, 2001). Do mesmo modo

nenhuma existência seria possível na desordem pura, porque não haveria

nenhum elemento de estabilidade para aí basear a sua organização.

As organizações têm necessidade de ordem e necessidade de

desordem. Num universo onde os sistemas sofrem o aumento de desordem e

tendem a desintegrar-se, a sua organização permite reprimir, captar e utilizar a

desordem.

Qualquer organização, como qualquer fenómeno físico, organizacional,

e, bem entendido, vivo, tende a degradar-se e a degenerar-se. O fenómeno da

desintegração e da decadência é um fenómeno normal. Por outras palavras, o

que é normal não é que as coisas durem sem se modificarem, isso seria pelo

contrário inquietante. Não há nenhuma receita de equilíbrio. A única maneira

de lutar contra a degenerescência está na regeneração permanente, por outras

palavras, na aptidão do conjunto da organização para regenerar-se e para

reorganizar-se, ao fazer frente a todos os processos de desintegração.

Tal como o oxigénio, que paradoxalmente, ironicamente e ilusoriamente,

nos salva da violência instantânea, da morte abrupta, de uma vida efémera,

mas nos mata lentamente de forma inexorável. A morte é uma lesão do tempo,

pois este é responsável pela acumulação de resíduos que resultam da

incapacidade de reparação total do sistema antioxidante (Cunha e Silva, 1999).

* * *

O caos científico, juntamente com a teoria da auto-organização, diz-nos

que (Stacey, 1995):

· A ordem gera a desordem. As regras de feedback não-linear geram um

leque de comportamentos, alguns ordenados, outros desordenados.

Podemos pensar num sistema deste tipo como sendo empurrado ou

atraído para um determinado número de estados de equilíbrio, cujas
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fronteiras são desordenadas e caóticas, e estão longe de atingir o

equilíbrio. O comportamento na fronteira é aleatório e totalmente

imprevisível em termos do caminho específico que segue.

· Existe ordem na desordem. No seio da desordem desdenham-se padrões

de regularidade, ordem, sendo que a sequência de comportamento nestes

estados são previsíveis. O caminho específico resultante, totalmente

imprevisível, apresenta um padrão de auto-semelhança em que o grau de

variabilidade é constante. É a estrutura do mecanismo de regulação, os

limites que o tornam não-linear, que é essencial para esta propriedade de

auto-semelhança.

· A ordem nasceu da desordem. A ordem de uma nova direcção e inovação

não é uma possibilidade contínua, a não ser que o sistema esteja longe

do equilíbrio, onde vive um compromisso com a instabilidade.

· A nova ordem de inovação, consenso e compromisso terá uma vida curta,

periódica e difícil de manter em sistemas constantemente inovadores.

· A nova ordem periódica surge nos pontos críticos de um modo

imprevisível, através de um processo de auto-organização.

II.3.5.1. A força da desordem  na destruição construtiva da
velha nova ordem

A desordem desempenha um papel crucial na quebra da velha ordem

como condição essencial no estabelecimento de uma nova ordem mais

complexa.

A natureza utiliza o caos e a desordem para criar em maior escala, para

transformar as grandes categorias de comportamento. O caos é vital para

quebrar a velha ordem, assim como a auto-organização é vital para o

aparecimento da nova, que requer inputs contínuos de energia indispensáveis

à modificação e sustentação dessa nova ordem.

A norma é a desordem e a sua tendência reflecte o atractor estranho. A

tendência é para a desorganização. Estar ordenado, porventura num estado de

elevada complexidade, exige um fornecimento energético contínuo. Porque o

sistema é sensível às condições iniciais e desenvolve-se em estados longe do
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equilíbrio, pequenos ruídos poderão promover o aumento de atracção, da

condição desorganizadora que transportará o sistema rapidamente ao caos.

Esta mudança não é gerida. O modelo base estável, ao ser

continuamente confrontado com os choques de acaso, se tais estímulos

perturbadores forem suficientes para a “quebra-de-simetria”, o sistema longe

do equilíbrio incorrerá numa jornada de desordem, na qual uma nova ordem

poderá aparecer. Mas, o novo não é uma conclusão antecipada. A forma do

novo é imprevisível, sendo que decorre num âmbito de condições limitativas,

numa “bacia de atracção”. Tais processos de escolha da auto-organização são

empregues em pontos críticos, de inflexão durante os períodos de caos, de

forma a assegurar transformações completas, únicas e imprevisíveis dos

sistemas, podendo assegurar a forma de um novo e complexo padrão de

ordem.

O sistema ao afastar-se do equilíbrio estável, a mudança obedece a uma

sequências de ciclos estáveis, deambulando entre a ruptura e a aquisição de

novos estados ordenados, os quais são explosões para o infinito. Uma

sequência que se move do equilíbrio, através de ciclos periódicos, até ao caos,

e depois até ciclos caóticos e periódicos, e depois ainda a um estado mais

complexo de oscilação de equilíbrio instável.

Também os sistemas adaptativos complexos são permanentemente

atraídos para uma condição de desequilíbrio e instabilidade, sendo que se

verificam alterações bruscas e radicais, que se denomina de condição de auto-

organização. Mas se, por algum motivo, a ordem prévia não mais corresponde

às solicitações interiores e/ou exteriores, no sistema opera-se uma “transição

de fase” que assegura o salto qualitativo de um estado de equilíbrio para outro,

novo e mais complexo. No momento da transição de fase, o comportamento do

sistema é caótico. A simetria é quebrada, emergindo outro. A instabilidade é,

neste contexto, uma criação essencial da mudança de um estado para outro,

qualitativamente diferente.

Desordem e ordem são simultaneamente dependentes e independentes

e coordenam-se espacial e temporalmente por meio de um princípio de auto-

organização.
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Resumidamente descrevemos, de seguida, os passos envolvidos na

construção da ordem geral a partir do caos decorre da seguinte forma:

· O sistema é aberto e sensível ao seu ambiente. Pequenas alterações ou

flutuações no ambiente de um sistema de feedback não-linear são

detectadas e seleccionadas num princípio de selecção como resposta do

sistema.

· As perturbações seleccionadas são amplificadas através do sistema pelas

propriedades amplificadoras das regras de feedback não-linear. As

alterações espalham-se pelo sistema.

· A amplificação destrói as simetrias e os padrões de comportamento dos

componentes são quebrados. A velha ordem é destruída e, durante esta

fase, o comportamento dos componentes do sistema torna-se instável e

caótico. Dá-se uma transição de fase.

· À medida que avança na fase instável, que pode ser caótica, o sistema

confronta-se com pontos críticos. Nesta altura, pode dizer-se que o

sistema escolhe entre diversas opções para poder progredir, tendo o

acaso um contributo importante nesta tomada de decisão. O sistema

fractura-se numa infinidade de soluções no espaço de fase. Mecanismos

de auto-organização actuam agora de forma mais preponderante. Os

componentes comunicam entre si e chegam a um consenso e a um

compromisso que conduzem a uma opção, inerentemente imprevisível. As

escolhas poderão originar mais caos, se as estruturas renovadas não

forem sustentáveis ou desenvolver uma nova ordem mais adaptada,

designada por estrutura dissipatória. O sistema passou por uma fase de

instabilidades, bifurcou-se e daí emergiu novos padrões reconhecíveis,

mais ou menos complexos que anteriormente. O sistema criou uma nova

forma de comportamento, ou seja, sofreu inovação.

· O novo estado de ordem, ou estrutura dissipável, é um estado de

compromisso partilhado com vista a um novo padrão de comportamento, a

inovação ou a uma nova direcção estratégica do sistema. É um estado de

consenso, que requer um fornecimento de atenção e energia optimizado

para se manter estável.
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· Quando existir uma discrepância entre as necessidades do sistema e do

meio e as possibilidades do sistema, e/ou se o fornecimento de energia

deixar de fluir, a manutenção do equilíbrio torna-se impossível de suster,

verifica-se um aumento da “entropia” e o sistema incorrerá numa nova

jornada de instabilidade e de caos com a finalidade de se metamorfosear

e modificar no sentido da aquisição de um nova solução eficaz.

II.4. Fractais, a Geometria do Caos

Benoît Mandelbrot, no final da sua obra “Objectos Fractais”, aponta de

forma clarividente o sentido de desenvolvimento da sua geometria fractal, «a

geometria fractal é, a partir de agora, obra de inúmero investigadores, ao passo

que na minha mão, inevitavelmente, envelhece» (Mandelbrot, 1998, 257). A

geometria fractal, ou a Teoria dos Fractais, tem vindo a resgatar, um tanto

quanto o que acontece com as várias disciplinas que se identificam no

paradigma emergente, uma crescente interdisciplinaridade. A fractalidade não

só se justifica pela sua singularidade e aplicabilidade no campo da matemática,

da qual é originária, que lhe confere um carácter autónomo, mas a sua riqueza

advém da capacidade de se cruzar com as restantes ciências constituídas

numa relação de complementaridade, diversidade e unidade, fecundando-as de

novas problematizações, novos olhares, novas interpretações.

Mandelbrot criou a geometria fractal para mais do que descrever,

explicar a complexidade das formas irregulares no mundo natural (Capra,

1996). A noção que serviu de fio condutor a todas as definições foi introduzida

por Benoît Mandelbrot através do neologismo “fractal”, que surgiu do latino

fractus, que significa “irregular” ou “quebrado”, como ele próprio disse: «Eu

cunhei a palavra fractal do adjectivo em latim fractus. O verbo em latim

correspondente frangere significa quebrar: criar fragmentos irregulares, é

contudo sabido – e como isto é apropriado para os nossos propósitos! – que,

além de significar quebrado ou partido, fractus também significa irregular. Os

dois significados estão preservados em fragmento» (Mandelbrot, 1998, 13).

O seu aparecimento, desenvolvimento e naturalmente contribuição surge

na interpretação que possui sobre a geometria irregular dos objectos,
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fenómenos ou comportamentos, naturais, sociais, os quais possuem o mesmo

grau de irregularidade em todas as escalas. Esta propriedade designada por

“auto-semelhança” ou “invariância de escala”, permite-nos conhecer a estrutura

do todo pela ampliação de uma parte (Oliveira, 2004).

«A geometria fractal surge assim como um instrumento particularmente

adequado à descrição (e explicação) de padrões irregulares e fragmentados.

(…) O essencial nesta nova descrição do real é que potencia, de certo modo, a

visão, reeducando o olhar, que atinge o cérebro de modo mais rápido que

qualquer outra aproximação sensorial» (Oliveira, 2004, 91). É através do olhar

que adquirimos a maior parte da informação, de modo global e não sequencial,

numa sucessão temporal, constituindo por isso, a geometria fractal, uma

geometria adequada à construção ou à desconstrução do universo, uma vez

fornecer completas descrições dos objectos de forma compactada (Oliveira,

2004).

Além de se apresentarem como formas geométricas, os fractais

representam funções reais ou complexas e apresentam determinadas

características: auto-semelhança, a dimensionalidade e a complexidade infinita.

Na aparência de uma distribuição cujas variações momentâneas se

mostravam imprevisíveis, era-lhes reconhecida um padrão de variação quando

comparadas em lapsos de tempo alargados (Cunha e Silva, 1999). Este

comportamento de iteracção, foi denominado de auto-semelhança,

constituindo-se a propriedade mais notável das formas fractais, na qual a forma

do todo é semelhante a si mesmo em todos os níveis de escala (Capra, 1996),

ou seja, a ordem que lhes esta subjacente, nomeadamente a dos graus de

irregularidade que se nos deparam nas diversas escalas serem

aproximadamente iguais (Mandelbrot, 1998). Apesar de se descortinar uma

diferenciação a nível microscópico, possuem sempre o mesmo carácter global,

ou os mesmos traços genéricos, o que subentende que os mecanismos

responsáveis pelos pequenos como pelos grandes pormenores são os mesmos

(Mandelbrot, 1998). Pudemos imaginar este mecanismo como uma espécie de

cascata, em que cada nível é responsável por pormenores mais pequenos que

o anterior, reflectindo uma “homotetia interna”, do todo, o que quer dizer, uma
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auto-semelhança (Mandelbrot, 1998). Pelas palavras de Cunha e Silva, a

invariância de escala «decorre de dois princípios organizadores: a cascata e a

homotetia interna. A cascata assegura o desdobramento das escalas, a

homotetia impõe a auto-semelhança. Da fusão dos dois princípios resulta um

terceiro: a invariância (a auto-semelhança) de escala» (1999, 110).

A auto-semelhança é referida por Morin (2001), segundo o princípio

hologramático. O ponto pequeno da imagem do holograma contém a quase-

totalidade da informação do objecto representado. Não apenas a parte está no

todo, mas o todo está na parte. O holograma ultrapassa por isso, quer o

reducionismo que só vê as partes quer o holismo que só vê o todo. É um pouco

a ideia de Pascal: «não posso conceber o todo sem conceber as partes e não

posso conceber as partes sem conceber o todo». Na lógica recursiva, sabe-se

que o conhecimento se adquire das partes que regressa sobre o todo, que o

que se aprende sobre as qualidades emergentes do todo que não existe sem

organização, regressando sobre as partes (Morin, 2001).

Outra das características fundamentais de todo o objecto fractal é a sua

dimensão fractal. Esta é uma medida do grau de irregularidade e de

fragmentação (Mandelbrot, 1998), e que se adequa a figuras que não são

linhas, nem planos, nem volumes, mas cuja dimensão se situa algures entre

esses valores (1 para linha; 2 para plano; 3 para volume) (Cunha e Silva,

1999).

Foi descoberto que as formas caóticas, fractais ou auto-semelhantes

respeitam a propriedade de “constância”. O princípio, ou regra de feedback, ao

gerar modelos caóticos apresentam uma dimensão fractal constante. Isto é, a

extensão dos movimentos de um modelo específico é sempre constante; o

grau de “enrugamento” do modelo é sempre o mesmo. A auto-semelhança

significa um grau regular de irregularidade. A auto-semelhança diz-nos que os

modelos de movimento ao longo do tempo são semelhantes em diferentes

intervalos de tempo, mas nunca são iguais em termos específicos.

Quer a teoria do caos quer a teoria dos fractais, estão umbilicalmente

ligadas não só pela irregularidade e a auto-semelhança, mas também pelo

contributo do acaso, como Mandelbrot explica, «para conseguir a irregularidade
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fractal, coloco a tónica sobre construções em que predominam o acaso»

(Mandelbrot, 1998, 14). A geometria fractal procura, também ela, padrões

dentro de um sistema aparentemente aleatório, invariantes do sistema.

Mas este acaso, que simultaneamente as une também as distingue. O

conceito de acaso foi modelado pela mecânica quântica e pela termodinâmica,

duas teorias no seio das quais o acaso intervém ao nível microscópico, onde é

essencial, ao passo que, ao nível macroscópico, ele é “benigno”, substimando

a capacidade do acaso para criar monstros (Mandelbrot, 1998). Pelo contrário,

no caso dos objectos fractais, a homotetia interna faz com que o acaso deva ter

exactamente a mesma importância em todas as escalas, o que implica que não

faça sentido falar de níveis microscópicos e macroscópicos (Mandelbrot, 1998).

Ainda assim ambos parecem estar de acordo, pois também Mandelbrot

acredita que o modelo matemático baseado no cálculo de probabilidades, nos

ensina a conhecer o desconhecido e o incontrolável, considerando-o mesmo,

extraordinariamente poderoso e cómodo, para bem da nossa felicidade

(Mandelbrot, 1998).

O fractal é a gestão do conflito entre descontinuidade (de escala) e

permanência (de forma) que, por isso, produz objectos com características

muito particulares (Cunha e Silva, 1999). Tal como sucede nos modelos de

regulação não-linear, que compreendem fases que são preenchidas por acaso

e desordenadas no pormenor, mas com uma sequência precisa no sentido,

uma ordem subjacente descritas pelas propriedades de scaling ou de auto-

semelhança, ou seja, um entrelaçado de ordem e desordem, extremamente

sensível às condições iniciais.

E da geometria fractal emerge um conceito para este documento

deveras importante. Tal como Cunha e Silva (1999) refere, o fractal remete-nos

para o conceito de fragmento, sendo indispensável falar também de superfície.

É a superfície que simultaneamente separa a forma do mundo e a liga ao

mundo. A fractalidade constitui-se uma morfologia de fronteira, de contacto e

da articulação.

Na fronteira vive-se uma condição de extrema irregularidade, regida por

leis de acaso e existindo uma dependência sensível às condições iniciais. Essa
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sensibilidade deve-se à natureza fractal da fronteira. A fronteira é altamente

fractal, que ao se verificar a condição de auto-semelhança, fractura-se em

modelos similares da estrutura precedente, devido à sensibilidade e ao acaso e

consequentemente imprevisíveis. Na fronteira, as minúsculas diferenças das

condições iniciais levam a soluções completamente diferentes ou atraentes,

sendo a previsão impossível. É a dimensão fractal, probabilística, que oferece a

chave de qualquer modelo ou ordem lá existente (Stacey, 1995). Na fronteira

revela-se, por isso um fenómeno de ordem desordenada – caos determinista.

Na fronteira, o princípio desdobra o modelo numa espantosa

complexidade de comportamentos, formas no espaço e no tempo. Um sistema

com estas características, que sobrevive numa condição de fronteira, de

instabilidade, por outras palavras, longe do equilíbrio, é inerentemente

imprevisível em termos de pormenor, determinista globalmente, e altamente

criativo. Na fronteira, ao viver a tensão entre dois atraentes, o da instabilidade e

o da estabilidade, encontra-se num contínuo e infinito processo de construção,

destruição, reconstrução, transformação. As novas formas não podem ser

caracterizadas no sentido do definitivo e resolvido, mas num destino transitório,

inacabado, sempre refeito na voragem transformadora do tempo (Cunha e

Silva, 1999). «A fractalidade é uma oportunidade que se oferece às formas

para adquirir outras dimensões, para melhor explorar as potencialidades do

espaço» (Cunha e Silva, 1999, 113), para evoluir criativamente.

«Assim, a auto-semelhança permite-nos classificar comportamentos,

reconhecê-los em termos qualitativos, acumulando, assim, experiência. Em

termos organizacionais, isto significa que, podemos montar experiências de

categorias gerais de dinâmica de grupo, modelos gerais de comportamento de

certos indivíduos, modelos gerais em sequências de escolhas e decisões,

modelos gerais de relações com o meio e modelos gerais de performance»

(Stacey, 1995, 523). Quando confrontados com situações globais específicas,

podemos recorrer aos modelos e situações que experimentamos no passado e

contribuir, assim, através da analogia, na abordagem da situação específica

que temos agora pela frente. Devido à imprevisibilidade ao nível do pormenor

específico, nem sempre podemos simplesmente aplicar um modelo geral, ou
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conjunto de prescrições, mas podemos criar um espaço de libertação dentro do

próprio modelo no qual os indivíduos gerem o desconhecido e o imprevisível,

recorrendo-se de capacidades criativas individuais e de grupo, enriquecendo o

instável equilíbrio adaptativo da equipa.

II.4.1. Atractores Estranhos

Com a ajuda de atractores estranhos, pode-se fazer uma distinção entre

a mera aleatoriedade e o caos. O comportamento caótico é determinista e

padronizado, e os atractores estranhos permitem transformar uma realidade

aparentemente aleatória em formas visíveis distintas (Capra, 1996).

Um “atractor estranho” é uma representação visual do comportamento

de um sistema caótico num espaço de fase (Cunha e Silva, 1999). Um “espaço

de fase” é um espaço abstracto, não topológico, conjectural, multidimensional,

que pode assumir tantas dimensões quantas as variáveis que caracterizam o

comportamento do sistema e expressa todas as possibilidades

comportamentais, e que por isso, é capaz de representar num único ponto

todas as características do sistema.

À medida que o sistema evolui temporalmente e espacialmente, o ponto

que representa o seu estado no espaço de fase mover-se-á por esse espaço,

descrevendo uma trajectória em torno de uma referência central. O conjunto

destas trajectórias constitui o atractor estranho. Nos atractores estranhos,

correspondentes a sistemas caóticos, o sistema nunca se repete, de modo que

cada ciclo cobre uma nova região do espaço de fase. As trajectórias apesar de

semelhantes são irrepetíveis, e desenham padrões reconhecíveis, tornando a

previsão uma possibilidade. Quando se verifica uma quebra de simetria e se

opera uma transição de fase, ou seja, a alteração de um estado de ordem para

outro, deixa de ser possível a previsão. Deixa de ser possível antecipar qual a

posição do ponto seguinte no espaço de fase. Mas com o decorrer do tempo, o

sistema começa a exibir alguma periodicidade dentro de um território que se

designa por “bacia de atracção”. A bacia de atracção é uma região do espaço

de fase, que marca a preferência do ponto por um dado atractor, o que

pressupõe a possibilidade de um sistema se equilibrar.
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Mais uma vez, o sistema caótico ao evidenciar uma sensibilidade

anormal às flutuações e perturbações, apesar de globalmente estável, no qual

o atractor estranho é sinónimo, encerra também uma fonte de irregularidade,

aleatoriedade e naturalmente imprevisibilidade, a nível local, através de

trajectórias que jamais se repetem. Irrompem padrões que denunciam o

comportamento caótico, à pequena escala, que torna impossível qualquer

previsão mas que revelam, à grande escala, uma certa regularidade. A

diversidade e variabilidade que se encerra sobre a unidade são reveladoras de

uma natureza fractal uma vez que se desdobra numa infinidade de lugares

possíveis, mantendo o respeito por qualquer centro (Cunha e Silva, 1999).

II.4.2. A Criatividade

O astrónomo vietnamita Trinh Xuan Thuan, no seu discurso “Le Chaos et

l´harmonie. La fabrication du Réel”, refere que «com a teoria do caos, (…) a

natureza pode finalmente inovar e criar» (Thuan, 1998; cit. Spire, 1999, 60).

Escreve ainda que, o caos libertou a matéria da sua inércia: «ele permite à

natureza (homem incluído) abandonar-se a um jogo criativo, produzir o novo

não contido implicitamente nos seus estados precedentes. O seu destino está

aberto, o seu futuro já não está determinado pelo seu presente nem pelo seu

passado. A melodia já não é composta de uma só vez. Ela elabora-se passo a

passo» (Thuan, 1998; cit. Spire, 1999, 60). O mundo pode doravante evoluir e

explodir de criatividade e diversidade.

Todo o sistema que se situe num estado de equilíbrio previsível

(caminho estável, ciclos estáveis, crescimento explosivo) torna-se incapaz de

fazer algo de novo, pois qualquer divergência é recaptada pelo atractor cíclico

a que estão sujeitas tais estruturas. Este mecanismo de controlo funciona de

modo a criar um amortecimento que mantêm o sistema no ponto em que se

encontra. São incapazes de criatividade contínua e não conseguem mudar no

sentido de produzir o que se considera novo e único. Socialmente, corresponde

a uma organização governada por regras e precedentes severamente

impostos, onde existem normas rígidas sobre o modo como as coisas devem

ser feitas.
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No entanto se o sistema viver longe do equilíbrio, num estado muito

próximo das fronteiras da instabilidade, esse sistema é continuamente criativo.

Pequenas mudanças poderão provocar desenvolvimentos futuros inesperados,

podendo desenvolver a sua acção numa linha completamente diferente, numa

temporalidade a longo prazo. Podem ser melhores ou piores, certos que serão

diferentes os caminhos. Uma vez que o sistema está aberto e é muito sensível

ao seu ambiente, uma vez que os mecanismos de desenvolvimento e de

controlo são amplificadores, a totalidade do sistema pode muito facilmente

partir numa direcção diferente. Os seres humanos que desenvolvem a sua

actividades nestas condições podem actuar de forma marcante e ter um

impacto muito profundo nos acontecimentos.

Os sistemas criativos têm de trabalhar longe do equilíbrio, num estado

de instabilidade, que se caracterizam pelo individual e pelo exclusivo. A

capacidade de inovação e de criação de novidade é, actualmente, a essência

do êxito de muitas organizações. O preço a pagar por estar longe do equilíbrio

como condição fundamental à inovação e criatividade é totalmente imprevisível

a longo prazo. A compensação resultante das escolhas baseadas num discurso

de desordem ordenada é a possibilidade de dar continuação à criatividade com

influência na capacidade adaptativa da organização, para fazer frente aos

desafios com que se depara diariamente.

O caos e a auto-organização são os mecanismos que a natureza utiliza

continuamente para inovar e criar, e que surge na comunicação dos diferentes

agentes ou componentes do sistema. Atingido o ponto crítico, no qual se fazem

escolhas irreversíveis, o sistema comunica entre si e de súbito os vários

elementos cooperam uns com os outros, o comportamento torna-se correlativo,

movendo, a organização como um todo numa dada direcção de um

comportamento qualitativamente diferente, resultando numa transformação

completa. A imprevisibilidade é uma característica fundamental da inovação e

da criatividade.

Já Pablo Picasso afirmava que: «Todo acto de criação é antes de tudo

um acto de destruição». Os sistemas longe do equilíbrio, extremamente

sensíveis a pequenas perturbações e flutuações nos seus ambientes,
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rapidamente amplificam as perturbações a que foram sujeitos através dos

mecanismos de feedback do sistema e provocam a destruição das estruturas,

padrões e comportamentos existentes. A este fenómeno chamamos de quebra

de simetria. Os autores consultados afirmam não poder surgir nenhuma ordem

nem nenhuma estrutura nova sem que as antigas sejam destruídas e este

período de destruição é também um período de desconcerto e confusão. Os

agentes ou componentes de um sistema comportam-se de uma forma não

uniforme, não sincronizada e conflituosa.

Uma inovação apenas pode ocorrer antes de se ter vivido a

instabilidade. Ao se destruir o atractor, que apesar de ser caótico é inibidor,

reúne-se as condições para que os comportamentos outliners, não sejam

suprimidos e possam constituir, por sua vez, fonte de novos atractores. O caos

é essencial para uma nova ordem.

A criatividade é uma consequência importante da visão do mundo sob o

ponto de vista do caos, em que é um processo contínuo. No futebol, enfrenta-

se uma competição cada vez mais dura. Porque se trata de um jogo de

sobrevivência, só o “criativo” pode desenvolver novas maneiras de jogar, pois

possibilita que ao jogar o jogo se tenha maiores probabilidades não só de

vencer, mas que esse jogo seja de efectiva qualidade. Um jogo criador, que se

elabora e não permanece inerte. Mas sustentado numa ordem…

II.5. Estruturas Dissipativas

A primeira e talvez a mais influente descrição detalhada de sistemas

auto-organizadores foi a teoria das “estruturas dissipativas”, desenvolvida pelo

químico e físico Ilya Prigogine.

A noção de estruturas dissipativas surge com a finalidade de enfatizar a

estreita associação e coexistência, aparentemente paradoxal, em sistemas

longe do equilíbrio, de estrutura, estabilidade e ordem, por um lado, e

dissipação e mudança, por outro (Capra, 1996). Porque «longe do equilíbrio a

matéria adquire novas propriedades [não deriváveis das suas partes pois são

consequência da sua “organização supremolecular” (Capra, 1996)]  (…): viva

sensibilidade a pequenas variações, comunicação à distância entre moléculas,
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efeitos de memória dos caminhos percorridos» (Prigogine, 1993; cit. Cunha e

Silva, 1999, 114), como «se desenvolvesse uma espécie de solidariedade

essencial, uma inteligência associativa, que levasse as partículas (os

elementos) do sistema a cooperar, com o objectivo de criar uma estrutura

(mais) complexa que as viabilizasse e lhes apresentasse novas oportunidades»

(Cunha e Silva, 1999, 114), de que é exemplo famoso o laser.

As estruturas dissipativas não só se mantêm, por via de um fluxo cíclico

de dissipação/renovação de energia e matéria, num estado longe do equilíbrio,

como podem mesmo evoluir, pois esse mesmo fluxo de energia e matéria que

passa através delas, ao aumentar, induz à experimentação de novas

instabilidades, que quando amplificadas por meio de laços de feedback, podem

originar novas transformações estruturais de complexidade crescente, (Capra,

1996). Esta amplificação aparece agora como fonte de nova ordem e

complexidade.

O segundo princípio, da termodinâmica generalizada, chamado

“princípio de evolução de um sistema isolado”, ensina-nos que um sistema

isolado evolui espontaneamente para um estado de equilíbrio, evolui para um

momento em que o sistema atinge o seu estado definitivo, em que todas as

possibilidades foram esgotadas. Este estado de equilíbrio corresponde à

entropia máxima do sistema (sendo a entropia uma função que permite

descrever o estado do sistema quanto às trocas caloríficas que nele se

desenrolam). O estado de equilíbrio não significa necessariamente repouso

interno, podendo, aliás, ser um estado de intenso movimento. O segundo

princípio pode então ser considerado como um princípio universal de evolução

macroscópica: a entropia é uma medida de “desordem molecular”. Associa-lhe

também o “esquecimento das condições iniciais”, pois o sistema, sem

intervenção exterior, jamais abdicará do estado de equilíbrio em que se

instalou. O retorno autónomo à condição inicial é impossível.

Para melhor entendermos o verdadeiro significado da entropia,

imaginemos a leitura de um livro novo ou a conversa entre duas pessoas

debatendo um mesmo assunto mas com pontos de divergência. Entropia

significa troca. Numa leitura, quanto maior a abertura do leitor ao livro, ou seja,
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quanto menor a resiliência entre a troca de informações do livro e a opinião do

leitor, maior a entropia. Hipoteticamente poderemos atingir a entropia máxima,

quando todas as ideias são despidas de preconceitos, dogmas e

fundamentalismos e são alvo de interferência máxima. Os conflitos,

progressivamente começam a se instalar. Neste momento a desordem

preenche o sujeito que somente se encontra numa irredutível confusão e

dispersão de ideias, atribuindo-lhes um carácter ambíguo sem aparente saída à

vista. Mas da mesma forma como se viu assolado pela confusão, poderá gerar

daí uma nova matriz de pensamento, nova, mais complexa, mais sólida e

robusta. A entropia deve ser vista como um processo que tem como principal

característica a dinâmica complexa entre ordem e desordem, atrás referida.

Mas a maioria dos sistemas não são independentes, ou seja, não vivem

isolados sofrendo influências do exterior, tal como acontece nos sistemas vivos

longe do equilíbrio. A manutenção numa condição longe do equilíbrio,

característica dos sistemas vivos, em que o equilíbrio dos sistemas orgânicos

significa a paragem e consequentemente a morte, requer contínuos inputs de

energia ou informação do meio, e naturalmente vivencia fases de caos, fases

em que são criados a informação, o significado e diferentes perspectivas

(Stacey, 1995). Estes sistemas ao trocarem energia e informação com o meio e

o exterior desobedecem ao segundo princípio da termodinâmica generalizada,

dando origem às estruturas dissipativas. A entropia, nesta nova termodinâmica,

a das estruturas dissipativas, que até aqui vinha sendo interpretada como

degradação ou processo de morte térmica, será, agora, construção, dinamismo

e criação de novo, pois tais sistemas longe do equilíbrio, concebem ordem pela

desordem, através de ínfimas flutuações/bifurcações que constituem, a partir

do caos e longe do equilíbrio, novas organizações complexas. Fica bem claro,

agora, que a entropia para as estruturas dissipativas, significa um caminho

para a desordem, gerando daí ordem, estabilidade e equilíbrio.

Prigogine constatou que, «longe do equilíbrio, a matéria manifesta

potencialidades que não podemos observar perto do equilíbrio (…): o não-

equilíbrio não é só degradação, é também construção» (Spire, 1999, 19). Um

universo altamente organizado, não poderia ser constituído somente por
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mecanismos de destruição das estruturas. Nesta ideia de uma entropia

construtiva, quanto mais um sistema se afasta do equilíbrio, mais as causas

que nele se desenrolam têm tendência a engendrar efeitos inéditos e, por

consequência, imprevisíveis.

Reconhecendo a ligação fundamental entre não-equilíbrio e não-

linearidade, Prigogine e seus colaboradores desenvolveram uma

termodinâmica não-linear para os sistemas longe do equilíbrio. Na

termodinâmica do não-equilíbrio, o universo evolui no sentido da maior

entropia, da maior desordem, caminhando impiedosamente para o caos e para

o irreconhecível.

Na verdade, aquilo que é imprevisível acaba determinando uma

turbulência num sistema, ao entrar em entropia, estabelecendo-se ali o caos

interno. O aleatório é, portanto, o imprevisível contendo um maior grau de

incerteza e favorecendo informações. A entropia ou caos interno é também

conhecida como a ciência dos processos irreversíveis, sujeitos à direcção do

tempo.

A irreversibilidade do tempo, uma consequência do segundo princípio da

termodinâmica de Prigogine, constitui uma oposição às teorias clássicas sobre

o comportamento dos sistemas lineares reversíveis. Nas teorias antigas, o

tempo é desprovido de sentido, constituindo mais uma das variáveis nas

equações lineares. Os saltos entre o passado, presente e futuro eram

possíveis. Prigogine, por sua vez, enterrou todos os “regressos ao passado”

(Cunha e Silva, 1999). «A existência de bifurcações dá um carácter histórico à

evolução de um sistema, vincando o seu carácter irreversível» (Prigogine,

1994, 31). Ao falar de degradação, fala-se também de tempo, de história no

mundo, pela impossibilidade de reverter o sistema às suas condições iniciais,

abandonando o tempo repetitivo da mecânica. «E por ser um tempo com

sentido é que é um tempo caótico, porque arrasta consigo toda a realidade,

deixando à realidade que se lhe opõe (que fica para trás) só o estatuto de

memória» (Cunha e Silva, 1999, 116).

Um tempo caótico que encerra aleatoriedade, em que numa sequência

de acontecimentos entre duas bifurcações (a que aconteceu e que vai
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acontecer, que compreende um período de relativa estabilidade) observa-se

um comportamento determinístico (Cunha e Silva, 1999), sendo a previsão a

curto prazo a única possível. «A imprevisibilidade só surge na periferia dos

pontos de bifurcação, ou seja, quando a escolha do sistema se começa a

desenhar» (Cunha e Silva, 1999, 116). O ponto de bifurcação consubstancia

um espaço de fase pois este integra um elemento aleatório irredutível (Capra,

1996), que cria novas oportunidades e faz hesitar entre cada opção, sendo que

o novo ramo representa, assim, uma nova opção, uma nova oportunidade para

abordar um novo espaço e um novo tempo (Cunha e Silva, 1999). No ponto de

bifurcação, a estrutura dissipativa revela uma sensibilidade extraordinária para

pequenas flutuações. Obedece e rege-se por regras caóticas. Neste ponto de

intensa turbulência, novos caminhos poderão surgir, podendo o sistema se

ramificar para um estado inteiramente novo. Nestes novos caminhos, os quais

o sistema se bifurcou, as condições iniciais são esquecidas, invocando o

atractor estranho. «Cada presente bifurca-se em dois futuros, de modo a

formar uma rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes

e paralelos» (Calvino, 1991, 134; cit. Cunha e Silva, 1999, 117). O processo de

auto-organização desencadeado nesta condição de fronteira, corresponde a

uma delicada interacção entre acaso e necessidade, entre flutuações e leis

deterministas, entre passado, presente e futuro (Capra, 1996).

Tal como Cunha e Silva (1999) refere, esta teoria não se confina, em

termos de utilidade operativa, à química ou à física. «Ela é perfeitamente

transversal, dando os seus contributos na biologia, na economia, na sociologia

(etc.)» (Cunha e Silva, 1999, 115).

II.6. Cérebro

A racionalidade distingue-nos das restantes espécies (Damásio, 1994).

É a razão que nos possibilita pensar e fazer interferências de um modo

ordenado e lógico, sendo que é a qualidade desse pensamento e do

comportamento que resulta a adaptação da razão a um contexto pessoal e

social (Damásio, 1994). O ser humano concebido como sujeito activo, impõe a

sua evolução, que nos seus diversos níveis sabe-se que resulta de um vasto
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número de factores que deriva do homem pensar e sentir. Esta característica

torna-o apto a construir na tensão de que poderá ser também alvo de

construção. O futebol, porque é do homem, é cultural. Resulta de uma

construção. O homem não age apenas tendo em conta o meio que o envolve

mas tendo em conta o futuro tal como o pode conceber (Spire, 1999). A

imagem torna-se causa activa na modelação.

II.6.1. O cérebro e sua relação com o processo de aprendizagem

O cérebro é o nosso bem mais precioso. O cérebro como órgão

representa uma maravilhosa estrutura que é fonte principal do comportamento

humano. Desde o comportamento consciente como o pensamento e cognição

até às inconscientes como a respiração e secreção hormonal, todas elas são

actividades que brotam do funcionamento deste órgão.

O cérebro é um dos principais detonadores da actividade mental que

permite conhecer… e educar-se. O desenvolvimento neurológico do ser

humano tem uma íntima relação com o seu processo de aprendizagem, sendo

que investigadores, há longos anos, pretendem discutir e conhecer as suas

implicações no acto de aprendizagem. A capacidade de aprendizagem que nos

caracteriza como seres humanos reside na capacidade complexa do cérebro

que possuímos.

O processo de aprendizagem permite ao sujeito a adaptação ao

ambiente. Este processo exige trocas entre o sistema nervoso e todo o sujeito

com o seu não-sujeito, que justifica a imperativa necessidade de um cérebro

plástico para possibilitar a transformação e consequente aprendizagem e

adaptação a novas situações. A capacidade para aprender também é mediada

pela memória que possibilita a aprendizagem pela experiência.

O carácter biológico e cultural que envolve o ser humano confere ao

estudo da sua capacidade de educabilidade, um sentido completo e de grande

amplitude. Se bem que a antropologia e a sociologia têm actuado de forma

prodigiosa aquando do entendimento e operacionalização do ensino, o cérebro

e suas funções parecem ter sido o grande ausente. Morin (1999, 20) assinala

que «o homem só se completa como pleno através da cultura. Mas não há



54

cultura sem cérebro (instrumento biológico dotado de habilidade para actuar,

perceber, saber, aprender)».

Porque considerar o estudo das funções cerebrais nos processos

educativos? A resposta parece óbvia se considerar-se que o trabalho

pedagógico é eminentemente humano e isto significa que se deveria considerar

a sua integralidade, pelo que poderemos esboçar dois argumentos. Num acto

educativo, onde existem diversos processos comunicativos, reconhece-se que

toda a percepção implica uma elaboração, uma interpretação, uma

representação, uma construção do sujeito. Tal nos situa frente a um número de

construções iguais ao número de pessoas que estão no dito acto de

aprendizagem. Isto justifica que o processo de aquisição se funde na actividade

do aprendizado, e indica-nos que a actividade mental e cultural interage e

interestrutura-se para reconstruir e qualificar cada ser humano. Flórez (1995)

afirma que não se pode separar nenhuma destas dimensões (mental e

neuronal), nem reduzir-se uma em detrimento da outra. Tratam-se de

dualidades em constante interacção entre mente e cérebro. Em segundo, como

referem Rivière e Nuñez (1996), existe uma excessiva polarização inconsciente

entre o cognitivo e o social, em desconsideração pelos processos biológicos

que facilitam a construção do conhecimento. Com isto corre-se o risco de cair

numa visão muito limitada da inteligência humana, visto que esta não pode ser

compreendida destituída da matriz social, nem da conduta social e

interpessoal, se pode entender sem explicar a fundo os seus requisitos

cognitivos.

II.6.2. A actividade cerebral

O conhecimento humano é um arquétipo cerebral fecundado por

múltiplas fontes. Poderá advir do exterior ou ser criado no interior pelas

estruturas já existentes. Resultar do importe de informação sensorial, desde a

visual, a auditiva, a olfactiva, a gustativa e a somatosensorial (tacto,

temperatura, dor, visceral e vestibular). Constituir um acto criativo ou

imaginativo, fruto da nossa mente, desafinada com a realidade presente.

Importa sobretudo reter que é algo que se constrói no cérebro.
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A um plano muito particular podemos estabelecer a seguinte dicotomia,

relativamente à actividade do cérebro no seu funcionamento diário: o

consciente e o inconsciente. A actividade consciente constitui uma ínfima parte

da imensa actividade inconsciente.

Na grande maioria das tarefas do quotidiano o cérebro funciona

desprezando o sentido consciente de que está dotado. A função inconsciente

garante uma viabilidade económica e funcional ao organismo vivo, pois a

consciência requer múltiplas estruturas cerebrais para se desenvolver. Desta

forma, o cérebro despoleta múltiplas ordens motoras sem que a consciência

tenha qualquer interferência.

Nos tempos recentes, vários estudos corroboram o facto de que a acção

é geminada de pressupostos subconcientes, ou seja, até que a acção,

consciente ou não consciente, se verifique, já o cérebro iniciou o

processamento com vista à sua concretização, num intervalo de meio segundo

(Jacob & Lafargue, 2005). Prova-se assim que todas as decisões e acções são

iniciadas e resultados da actividade subconciente. Este processo, segundo

Oliveira (2004) é denominado de representação antecipativa, definindo-o como

a operação que prepara a acção a realizar antes da respectiva concretização.

Tais processos subconcientes que possibilitam a decisão e a reacção

rápida denominam-se por hábito ou automatismo (McCrone, 2002).

Representam atalhos, cujo factor principal é a economia do tempo, mediante

um cenário específico de estímulos. O timing decisional pode ser reduzido de

500 para 200 milésimos de segundo (Jensen, 2002). Mas só possível quando o

cérebro já experimentou ou vivenciou igual ou semelhante situação e a

incorporou como automatismo. Esse automatismo consubstanciado por um

conteúdo emocional forte, possibilita reagir a certos estímulos chave antes

mesmo de as informações atingirem o córtex visual (Damásio, s/d; cit. Valente,

2005). Assim, uma reacção emocional precoce teria a vantagem de despertar a

nossa atenção em relação a estímulos críticos.

Damásio (2000) interpreta, o automatismo ou hábito como resultado do

conhecimento, isto é, originário de imagens mentais, que foram criadas através

da experiência, consciente ou não conscientes, retidas na memória, e que
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serão utilizadas como sustentabilidade à decisão e reacção a determinada

situação. Tal mecanismo possibilita ao sujeito desprender-se dos elementos

básicos da execução e concentrar-se nos desempenhos motores tecnicamente

mais complexos e elevados.

De acordo com Jensen (2002), o cérebro considera apenas dois tipos de

estímulos: ou estamos a fazer algo de novo ou a repetir algo que já

conhecemos, que nos é familiar. Quando uma aprendizagem é iniciada, o

cérebro está mais consciente e é mais utilizado do que quando uma tarefa está

interiorizada (Van Mir e Peterson, s/d; cit. Jensen, 2002). Se estamos, portanto,

a repetir uma aprendizagem anterior, temos grandes possibilidades de as vias

neurais se tornarem cada vez mais eficientes (Jensen, 2002). O cérebro torna-

se mais eficiente, sendo que esta qualidade ilustra bem a rapidez com que o

nosso cérebro se adapta (Jensen, 2002).

Trata-se de um “artefacto” (porque tem que ser conseguido com arte)

para poupar tempo, que se aplica quando o cérebro já experimentou a mesma

situação e gravou como um hábito – adaptabilidade. Neste sentido, «estaremos

a viver no futuro, já conscientes daquilo que vai acontecer» (McCrone, 2002;

46).

II.6.3. O raciocínio e a tomada de decisão em situações abertas

Este capítulo é dedicado à natureza fundamental do raciocínio e da

aprendizagem estratégica.

Stacey (1995), em estudos que realizou concluiu que quer enquanto

indivíduos quer enquanto grupos, poucas vezes raciocinamos e aprendemos

através da utilização de procedimentos ordenados e passo a passo

semelhantes a algoritmos gerados por computador. Quando nos reunimos para

falar sobre um assunto, questionamo-nos acerca do objectivo, dos critérios e

passos para atingir as metas, os planos de acção, … Caso se aborde

problemas ambíguos, no qual não se gerou uma conclusão objectiva, é comum

ouvirmos falar de perda de tempo.

Tal acontece pois parte-se do princípio de que uma acção imediata é o

resultado essencial. Parte-se do princípio que é sempre possível chegar a uma
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conclusão e não o fazer constitui um fracasso. Parte-se do princípio que

escolhas ou soluções eficazes exigem um maior volume de informação

(Stacey, 1995). Parte-se do princípio que os grupos aprendem mais e fazem

melhores escolhas quando existe entre os membros uma forte partilha das

normas culturais. Parte-se do princípio de que todo o processo de

aprendizagem e de escolha pode ser e deveria ser muito bem organizado.

Parte-se também do princípio que o pensamento eficaz e a resolução de

problemas requerem técnicas e modelos que definem os passos a seguir para

chegar a uma conclusão. Parte-se do princípio de que existem laços entre um

efeito observado e uma causa específica anterior a esse efeito, sendo possível

gerar modelos gerais que podem ser aplicados a um grande número de

situações específicas.

Tais afirmações deixam implícito que é sempre possível separar um

problema em partes e descobrir técnicas, que possibilitam definir os passos a

seguir para alcançar o objectivo pretendido. É o procedimento analítico da

informação e o raciocínio lógico e racional de causa-efeito.

Em situações de final aberto, este tipo de raciocínio racional e lógico não

resulta muitas das vezes. Em situações de final aberto, a aprendizagem é

essencialmente a descoberta de novas perspectivas e significados. Requer,

essa aprendizagem, reflexão e experimentação de forma a descobrir a

finalidade e está seriamente limitada pela imposição antecipada de fins e

objectivos. Nestas situações não existe um conjunto de técnicas ou modelos

gerais que possam ser aplicados a um grande número de situações específicas

abertas.

O raciocínio eficaz está relacionado com a descoberta de novos

significados e perspectivas. Não é apenas processamento de informação.

Requer raciocínio por analogia com outras situações para desenvolver novos

pontos de vista. Um raciocínio que faz uso da auto-semelhança. Trata-se da

descoberta de novos objectivos em situações únicas em termos específicos,

mas semelhantes em termos gerais. Este facto torna possível a aprendizagem

antes da acção (feedforward).

Nem sempre, neste tipo de situações, as pessoas sabem qual a
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finalidade do grupo. O que as mantêm unidas são as contribuições mútuas

esperadas. Cada elemento fica responsável de uma ou mais partes de algo

demasiadamente complexo. A forma como cada elemento aprende depende do

modo como interagem entre si, da dinâmica enquanto grupo, e constitui o

fundamento da aprendizagem organizacional.

II.6.3.1. A aprendizagem organizagional

O nosso cérebro é um cérebro social. Até ao primeiro ou segundo ano

de vida fora do ventre materno, os nossos cérebros estão no mais

impressionável e receptivo estado que eles algum dia estarão. Começamos a

ser moldados desde que o nosso extremo receptivo cérebro começa a interagir

com o ambiente e relações interpessoais. Agora é claro que o nosso cérebro

modifica-se na resposta à ligação com outros – pelo que o individual deve

sempre ser visto como parte integral de um sistema social maior. Parte da

nossa identidade depende da comunidade envolvente. A aprendizagem é

profundamente influenciada pela natureza das nossas relações sociais, que por

sua vez gera identificação e enquadramento, ou seja, de extrema sensibilidade

às condições humanas e contextuais.

O processo de aprendizagem não é totalmente, nem mesmo

predominantemente, uma questão individual (Stacey, 1995). As pessoas das

organizações empresariais aprendem, mais frequentemente e de forma mais

eficaz, quando em grupo com outros seres humanos.

A aprendizagem em grupo depende de quem faz comentários, coloca

questões e apresenta interpretações, dependendo do conteúdo, contexto e

sequência dessas contribuições. O que cada indivíduo aprende nestas

circunstâncias depende apenas em parte das suas próprias reflexões e dos

seus processos de raciocínio. Mas depende ainda mais do modo como cada

indivíduo interage com os outros elementos do grupo. Trata-se de uma

aprendizagem dependente do grupo, das emoções que contribuem para e

provocam essa dinâmica e dos gatilhos que fazem disparar o inconsciente. Um

processo espontâneo, auto-organizador que pretende atingir simultaneamente

a inovação e a adaptabilidade.
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Este tipo de aprendizagem depende da cultura desenvolvida enquanto

grupo. Como refere Stacey (1995, 303) «a cultura é o conjunto de pressupostos

básicos que os membros do grupo partilham em relação à forma de proceder,

ao modo como as coisas devem ser feitas em relação ao que é e não é

importante. A cultura partilhada é o que o grupo retém na memória e tem um

efeito poderoso no modo como o grupo procede».

Quando se pretendem respostas adaptáveis, o processo de

aprendizagem deve ser espontâneo e auto-organizador, resultantes de um

contexto de grupo regulado por ciclos de feedback com propriedades

amplificadoras e de enfraquecimento, sendo que parte daquilo que o grupo

aprende inclui o seu objectivo e o método pelo qual deveria estar a aprender

(Stacey, 1995).

De acordo com Stacey (1995), entre os elementos mais importantes do

contexto, destacam-se a composição da personalidade e a dinâmica de grupo.

Relativamente à personalidade de grupo, o mesmo autor refere que os estilos

de aprendizagem das pessoas diferem de forma acentuada e condicionam a

forma como o processo se desenrola bem como os resultados produzidos.

Quanto às interacções que o grupo promove, quando se fala de situações que

geram conflitos, impera o pressuposto que apresenta mais probabilidades de

ser útil. As dinâmicas têm uma dimensão temporal. Recordamos essas

dinâmicas e partilhamos as suas memórias, que constituem os pressupostos

mais básicos de funcionamento baseados nas experiências passadas e na

aprendizagem individual, que se imbricam muito abaixo do nível do consciente

e raramente são postos em causa, examinados ou mesmo debatidos. Tal facto

dificulta a sua identificação bem como o efeito que estão a causar. Alterar os

que se consideram pressupostos não-funcionais augura-se tarefa mais difícil.

Em síntese, Stacey (1995) afirma que o aspecto mais importante do

controlo estratégico pode ser descrito como a descoberta, a escolha e a acção

em situações de final aberto que revelam inovação. Esta forma de

aprendizagem organizacional deve acontecer em tempo real. Tratando-se a

aprendizagem como um sistema caótico altamente sensível ao contexto do tipo

da personalidade, dinâmica de grupo e cultura (memória retida), o caminho que
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ela pode tomar torna-se imprevisível, que tem como consequência a

necessidade de aprendermos a aprender à medida que avançamos. Isto é, a

atenção tem de ser permanente para colocarmos em questão a utilidade da

aplicação das técnicas que pretendemos usar. Mas existem padrões

reconhecíveis. Tais diferenças são essenciais para criar limites dentro dos

quais se fazem as descobertas e as escolhas. Essa é a fonte de estabilidade

II.6.3.2. O modelo determina a acção

Num sentido ecológico sabemos que o objecto vivo desenvolve-se

através de relações muito precisas com o seu exterior. O funcionamento do

cérebro humano é a consequência de uma simbiose perfeita com a natureza

envolvente.

Quando pretendemos fazer uma escolha para realizar até mesmo a mais

simples acção, temos de processar informação obtida através dos sentidos,

retirada da nossa memória, ou construída pelo nosso intelecto, sustentada nas

nossas emoções. A parte actuante do cérebro, a sua capacidade processadora

e a velocidade de processamento, na resposta aos desafios que o meio lhe

coloca, é grandemente limitada. Na tentativa de se encontrar uma solução

compensadora desta insuficiência, frequentemente verificamos o recurso à

acomodação de relações de pergunta-resposta como programas para a acção.

Este esforço tem atestado uma incongruência no processo ecológico de

funcionamento entre as partes do todo, em fenómenos de natureza aberta. O

cérebro ultrapassa esta ubiquidade apresentando múltiplas respostas para a

mesma pergunta ou a mesma resposta para múltiplas perguntas, um processo

economizador que se revela mais compatível com o fenómeno real.

O ambiente no qual o ser humano está inserido pode ser caracterizável,

como já vimos atrás, de caótico, e por conseguinte extremamente sensível às

condições iniciais. Toda a acção contém incerteza e apesar do ser humano ser

confrontado com situações ambíguas e confusas, as mesmas têm de ser

resolvidas. O nossos sentidos são intoxicados de informação proveniente do

exterior, dificultando o processo de percepção e decisão inerente ao acto de

agir. Qualquer comportamento é antes um problema cognitivo antes mesmo de
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ser uma manifestação comportamental, pelo que a origem dos

comportamentos inadequados, deve ser primariamente procurada nas

operações que precedem a resposta motora.

Ultrapassámos estas limitações sérias, as do cérebro e as do meio,

através de uma forma: criando modelos mentais que nos ajudem a desenvolver

a acção (Stacey, 1995). A finalidade do modelo é a de produzir esquemas de

acção substancialmente pertinentes sobre o futuro, no sentido de conduzir as

acções presentes. Por isto, a legitimidade de construção de um modelo

sobressai da natureza específica do ser humano e do ambiente em que estão

inseridos.

Parece-nos interessante nesta altura bifurcar a nossa abordagem do

tema. Um modelo de acção enquanto entidade auto-organizadora, e modelo

cerebral; que como veremos acabam por estar ligados.

* * *

Vários autores defendem que os passos que um líder dá no sentido de

atingir o sucesso de um sistema dependem da dinâmica em que o mesmo

acredita enquanto dinâmica bem sucedida. Algo estabelecido com

antecedência, ou seja, muito antes da acção, que lhe possibilitará dominar ou

conduzir o processo.

Um líder procurará formular visões, entusiasmar os restantes elementos

do grupo, promover e defender os valores essenciais, distribuir o poder, definir

e atribuir tarefas, instalar estruturas em rede, criar sinergias.

Este sistema de referências calibra e condiciona grande parte dos

comportamentos, possibilitando estabelecer uma linha de concorrência e

desenvolver direccionalidade.

Um líder/gestor que aborde o seu grupo de trabalho neste prisma

depressa se apercebe de que a única coisa que poderá instalar é um sistema

de controlo de tarefas a curtos intervalos de tempo, com as respectivas

definições simples e bem definidas, hierarquias simples e uma distribuição

desigual do poder, para assegurar um controlo diário eficaz do sistema que
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gere. Os resultados a longo prazo deixam de ser a preocupação maior e o aqui

e agora tomam destaque.

A preocupação fundamental não vai recair sobre a acção antecipada ou

a reacção, ou mesmo sobre a acção por tentativas, mas sim na construção

proactiva do futuro e na criatividade. O condutor do processo estará mais

preocupado com o efeito que os seus actos têm nas outras organizações e

sobre as pessoas no mesmo ambiente, mais especificamente na possibilidade

de essas mesmas pessoas puderem fazer o seu ambiente. Os pontos cruciais

vão ser as relações actuais entre pessoas, a dinâmica de grupo, o modo como

o processo é gerido, bem como o poder que está a ser utilizado. O gestor vai

utilizar o seu papel privilegiado, em diferentes alturas, para explorar questões

ambíguas, estimular, incentivar, encorajar e desafiar os outros a explorarem o

seu ambiente, as suas capacidades e habilidades com consequências a longo

prazo, e com o efeito analisar conflitos e desenvolver valores e perspectivas

diferentes. Isto é operar em condições limitadas, criando uma atmosfera onde a

aprendizagem do modelo possa acontecer.

O modelo concebe uma organização flexível voltada para o futuro. O

gestor desenvolve uma visão do futuro, uma ideia inspiradora da direcção que

o sistema vai tomar e daquilo que o sistema vai ser no futuro. O sucesso

resulta de objectivos e visões futuras e de uma orientação para a acção que se

traduz num modelo de acção congruente.

Mas existe a necessidade de perspectivas diferentes. Uma organização

flexível promove a troca de informação relativamente ordenada. Devem existir

diferenças reconhecidas e até mesmo encorajadas de forma a tornar a

organização mais capaz e moldável face ao imprevisível.

O modelo de acção visa patrocinar um processo de auto-hetero-

organização espontânea. Os comportamentos descrevem um padrão de auto-

semelhança, padrões de escolha que as pessoas conseguem reconhecer e

podem utilizar no raciocínio por analogia criando, assim, novos padrões

mentais.

Mas onde se fecunda este projecto?

O cérebro é tão artista como científico (Collins, 2001), está desenhado
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para perceber e gerar padrões para representar uma realidade construída, mas

resiste à adopção de padrões que não tenham sentido ou sejam impostos. A

construção desses padrões de representações requer a associação de

informações que está armazenada e processada. Por isso, quando não há a

possibilidade desta associação, os padrões de representação não chegam a

adquirir significado e convertem-se em partes soltas de informação.

Segundo Eysenck & Keane (cit. Oliveira, 2004), o conhecimento é a

informação que é representada mentalmente sobre um formato específico.

Segundo os mesmos autores (cit. Oliveira, 2004), uma representação é um

conjunto de símbolos, de sinais ou de notações que representam alguma coisa

na ausência dessa mesma coisa. Essa representação pode ser algum aspecto

do mundo externo, representação externa, ou criada pela mente,

representação interna. Esta última é particularmente importante para o estudo

em causa. Tais representações relacionam o meio ambiente do mundo externo

com o mundo da própria pessoa, o mundo interno.

As imagens mentais são as criações que o cérebro produz que foram

desencadeadas pela interacção do organismo com o mundo (Damásio, 2003;

cit. Oliveira, 2004). Apesar desta área se encontrar em constante revisão,

parece existir unanimidade no reconhecimento da relação das imagens mentais

com as experiências, com as memórias e com o conhecimento e com as

mudanças que estas provocam (Damásio, 2003; cit. Oliveira, 2004).

Segundo Damásio (1994, 112) «o conhecimento factual que é

necessário para o raciocínio e para a tomada de decisões chega à mente sob a

forma de imagens». Tais imagens constroem-se no cérebro recorrendo a

modalidade sensoriais originárias das experiência que vivenciamos (Damásio,

1994). O cérebro usa a experiência para compreender o presente.

«A mente é formada por um fluxo contínuo de imagens, muitas das quais

interligadas e o pensamento é o que se considera ser esse fluxo de imagens

que se move no tempo, em conformidade com as necessidade e interesses das

circunstâncias (Damásio, 2000, 2003; cit. Oliveira, 2004, 78)». Mas tais

imagens criadas não são representações reais da realidade mas antes criações

pessoais dessa realidade. O cérebro não regista tudo o que recebe, pois tem a
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capacidade de antecipar e prever o futuro mais próximo. Mas por vezes, vê e

cria realidades que na verdade não existem.

De acordo com Damásio (1994; cit. Oliveira, 2004, 83), «a criação de

imagens é um comportamento permanente do cérebro e elas assumem duas

configurações: conscientes e não conscientes. As conscientes são uma minoria

das imagens criadas e aquelas a que, de uma forma consciente, se tem

acesso. As não inconscientes são maioritárias e embora assumam uma

importância muito grande na relação com o mundo, não se tem consciência

delas, ou quando se tem é após a sua manifestação», isto é, o cérebro é capaz

de despoletar respostas sem que a consciência tenha qualquer interferência.

Todo o ser constrói uma consciência de si, que se desenvolve através

de uma imagem do seu corpo, oriunda das sensações que temos, das suas

funções e modificações. Tal consciência corporal, ou antes como denomina

Damásio (s/d; cit. Valente, 2005) “consciência de si” possibilita ao cérebro,

após receber informações actualizadas, regular os mecanismos vitais. Trata-se

de um mecanismo fundamental no jogo de sobrevivência, num ambiente em

perpétua mudança. As emoções, por si só, sem sentimentos conscientes não

chegam. Pessoas com consciência fraca, ficam desamparadas e diminuídas

nas suas interacções sociais. Constitui tal facto, o “núcleo de si” (Damásio, s/d;

cit. Valente, 2005).

As conexões sinápticas são com frequência temporais. O espaço neural

é a propriedade mais dispendiosa do corpo humano, pelo que o cérebro

apenas constrói sinapses quando são necessárias. Portanto, para assegurar

que o cérebro mantém as conexões sinápticas necessárias, exigem-se

elaboradas associações entre o primeiro contacto com a informação e as

representações que tomam parte dos padrões ou imagens, para assim

assegurar a sua significação.

O córtex cingulado anterior (cíngulo) desempenha um papel fundamental

no processo de assimilação, já que ele é necessário na retenção na mente, por

um período relativamente longo, de um objecto relevante, o modelo, traduzido

por imagens mentais, que já não se encontra presente. A incorporação de um

modelo útil ao desenvolvimento da acção, enquanto padrão mental substantivo,
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é tanto mais verdadeiro quanto mais experiências ou vivências passamos com

coisas relativas a esse modelo, percebendo mais facilmente que pudemos

actuar sobre esse objecto, visto que as regiões do cérebro – córtices

ventromedianos pré-frontais, amígdala e tronco cerebral – têm mais facilidade

em aceder e responder à imagem desse modelo.

Tal nos informa que, a promoção de estratégias didácticas para o sujeito

em aprendizagem que se desenvolve através de processos metacognitivos,

concede uma possibilidade de promover e fortalecer padrões de pensamento e

imagens mentais. Os cérebros que desenvolvem melhores padrões de

pensamento e imagens mentais mais duradouras foram os que se

desenvolveram em contacto com a realidade prática (Jensen, 1998).

II.6.3.3. O peso das emoções

 «A nossa faceta lógica diz: - determina um objectivo;

mas apenas as nossas emoções nos tomam

suficientemente apaixonados para agir na prossecução

desse objectivo».

Jensen (2002; 112)

As emoções determinam em parte o conteúdo neural. António Damásio

(1994) em seu livro “O erro de Descartes” propõe que os nossos julgamentos

intelectuais e morais são determinados, para além de uma lógica interna do

cérebro, pelas nossas emoções.

Segundo o mesmo autor (2000), todos os humanos têm emoções e

estão atentos às emoções dos outros. Governam as suas vidas, grande parte

pela procura de emoções agradáveis e pelo evitar das emoções

desagradáveis. As emoções estão presentes em todos os momentos das vidas

das pessoas, refere Oliveira (2004).

Como nos informa o mesmo autor (2004, 65), «as emoções relacionam-

se com as percepções que se fazem do mundo, com as tomadas de decisão,

com os raciocínios, com as aprendizagens a que as pessoas estão sujeitas,

com os processos de memorização, com os conhecimentos que se adquirem,

com as relações de interacção social, com as relações interpessoais, com o



66

estado de espírito de diferentes momentos. Em síntese, e como refere Frade

(2003), as emoções assumem um papel de “amplificador” do cérebro, que

serve para descodificar o mundo. (…) Sem elas todas as experiências tinham o

mesmo valor».

Etimologicamente, a palavra “emoção” vem do verbo emovere que

significa “movimento para fora” (Damásio, 1994). Nesta palavra está também

contido o termo “moção”, que possui a mesma raiz que a palavra “motor”.

Podemos dizer que as nossas emoções nos põem em movimento, que são

elas que nos fazem agir, em suma, as emoções são o motor dos nossos

comportamentos. Mas os movimentos gerados pelas emoções não se situam

somente no ambiente exterior, muitos são produzidos dentro de nós.

Para além da sua definição, uma distinção que nos parece fundamental

realizar refere-se à diferença entre emoção e sentimento, visto que certos

aspectos do processo da emoção e do sentimento são indispensáveis para a

racionalidade.

Transcrevendo as palavras de Damásio (1994, 160) «se uma emoção é

um conjunto das alterações no estado do corpo associadas a certas imagens

mentais que activaram um sistema cerebral específico, a essência do sentir de

uma emoção é a experiência dessas alterações em justaposição com as

imagens mentais que iniciaram o ciclo. Por outras palavras, um sentimento

depende da justaposição de uma imagem do corpo propriamente dito com uma

imagem de alguma outra coisa, tal como a imagem visual de um rosto ou a

imagem auditiva de uma melodia. O substrato de um sentimento completa-se

com as alterações nos processos cognitivos que são induzidos em simultâneo

por substâncias neuroquímicas». Resumindo, a emoção gera um conjunto de

reacções corporais face a certos estímulos. Quanto ao sentimento, eles

nascem quando temos consciência destas emoções corporais, quando estas

últimas são transferidas para certas zonas do cérebro onde são codificadas sob

a forma de actividade neuronal. Os sentimentos nascem das emoções.

A emoção e o sentimento assentam, deste modo, em dois processos

básicos (Damásio, 1994): em primeiro, a imagem de um determinado estado do

corpo justaposto ao conjunto de imagens desencadeadoras e avaliativas que o



67

causaram; e depois, em segundo, um determinado estilo e nível de eficiência

do processo cognitivo que acompanha os acontecimentos descritos no primeiro

ponto, mas que funciona em paralelo.

Relembremos que as emoções são pedra angular no funcionamento do

cérebro. Uma emoção associada a uma mensagem dificilmente é apagada ou

esquecida, pelo que sustentam e garantem fiabilidade do nosso

comportamento face ao meio que defrontamos. «Todos os acontecimentos

emocionais estão sujeitos a um processamento preferencial» (Christianson,

1992; cit. Jensen, 2002, 122). As emoções estão sempre relacionadas com a

identificação, ou seja, são atractores estranhos (geram auto-organização face

ao imprevisto e ruído) e anomalias circunstanciais (“Primeiro estranha-se,

depois entranha-se.” Fernando Pessoa).

Uma hipótese que parece não levantar qualquer dificuldade para os

investigadores actuais (Damásio 1994, 2000; Jensen, 2002; McCrone) é a de

que estamos programados para reagir com uma emoção de modo

pré-organizado quando determinadas características dos estímulos, no mundo

ou nos nossos corpos, são detectadas individualmente ou em conjunto. Os

estímulos podem ser visuais, auditivos, cinemáticos, tácteis, olfactivos,

gustativos,…

Como nos refere Oliveira (2004), os estados emocionais assumem na

vida das pessoas uma grande importância e manifestam-se em vários

domínios: na acção, na aprendizagem, nos sistemas de memória, nas tomadas

de decisão e na concentração.

No que concerne a acção, Oliveira (2004), na última fase da

transformação da emoção em sentimento faculta a interacção de memórias, da

imaginação e do raciocínio, o que leva os sentimentos a fomentarem a

capacidade de antecipação e previsão de problemas, assim como a

capacidade de criar novas soluções de acordo com as necessidades das

circunstâncias. Estados emocionais distintos originam acções diferenciadas,

sendo fonte de prontidão, disponibilizando um reportório de acções importantes

para circunstâncias percepcionadas como semelhantes.

Mais uma vez, também as emoções advogam uma vantagem quando se
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trata de situações que implicam a sobrevivência. Em termos temporais,

estímulos de conotação emocional forte, activam com maior celeridade os

comandos de resposta antes mesmo que a informação tenha atingido um

estado de consciência. Assim, uma reacção emocional precoce terá a

vantagem de despertar a nossa atenção em relação aos estímulos críticos que

ameaçam a nossa existência (Damásio, s/d; cit. Valente, 2005). Como refere

Damásio (2003; cit. Oliveira, 2004, 68) «as emoções são um meio natural de

avaliar o ambiente que nos rodeia e reagir de forma adaptativa».

Não podemos perder de vista que os humanos são unidades biossociais;

por isto as emoções são cruciais nos processos de aprendizagem, e constitui o

segundo domínio. O que aprendemos é influenciado e organizado por emoções

e estruturas mentais baseadas em expectativas, inclinações e prejuízos

pessoais, graus de autoestima e necessidade de interacção social. Colabora na

construção de significados, no direccionamento da motivação e no

comportamento cognitivo. A emoção e a cognição não podem ser entendidas

separadamente.

No que concerne à interacção social, a comunicação emocional, ou seja

a faculdade de interpretar as expressões sensoriais e emocionais dos outros, é

vital e indispensável às trocas sociais (Damásio, s/d; cit. Valente, 2005).

Como refere Damásio (2003; cit. Oliveira, 2004, 68) «as emoções são

um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia e reagir de forma

adaptativa». Ao passo que o castigo conduz os organismos ao fecho em si

mesmos, a recompensa fá-los abrirem-se para o exterior. O nosso sistema

límbico recompensa a aprendizagem cerebral com sensações agradáveis

(Jensen, 2002), libertando neuro-transmissores que desenvolvem reforço e

possibilitam a repetição. Desenvolver pensamentos e acções positivas,

estimula a libertação de hormonas de prazer (dopamina, opiáceos naturais ou

endomorfinas) (Jensen, 2002). Segundo McCrone (2002), o hipocampo, órgão

responsável pelas memórias específicas de um acontecimento, fixa um modelo

neuronal de determinado estado sensitivo e mais tarde usa-o para poder

invocar e reconstruir esse momento, que por sua vez despoleta o estado

emocional, por sua vez auto-reforçador e solidificador da aprendizagem,
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passível de nova reprodução. A aprendizagem faz-se da vivenciação de

estados emocionais positivos e negativos, ou seja, colabora na atribuição de

significados.

Quando estamos emocionalmente comprometidos com a aprendizagem,

certos neurotransmissores no cérebro enviam sinais ao hipocampo, estrutura

vital do cérebro que inclui a memória, para manifestar estes eventos com

grande intensidade (Cahill, s/d; cit. King-Friedrichs, 2001). Um elemento

associado com a evolução refere-se à retroalimentação do processo. Ao dar-se

uma avaliação favorável da acção, elevam-se os níveis de serotonina. A

serotonina é um dos neurotransmissores melhores conhecidos; actua como

intensificador do humor, promove a calma, mas a sua notoriedade reside no

controlo, diminuição da depressão e do stress. A serotonina relaciona-se ainda

com a memória, o sono, o controlo do apetite e na regulação da temperatura do

corpo, no entanto, possibilita estados de atenção e relaxamento necessários

aos processos de aprendizagem. Por outro lado, as acções negativas,

provocam níveis baixos deste neurotransmissor. A carência deste elemento

tem sido vinculada especialmente a comportamento violentos, colocação de

incêndios e mesmo suicídios.

As emoções excitam o sistema químico cerebral, e em conjunto com a

adrenalina libertada, actuam como um fixador da memória. O clima afectivo e

emocional do formador e dos formandos é altamente significativo; utilizar

estratégias afectivas de comunicação e permitir aos formandos e formadores a

reflexão sobre os processos metacognitivos que supõem experiências de êxito,

são detonadores de uma acção cerebral que enriquece os processos de

aprendizagem das pessoas.

Em terceiro, para Damásio (1994), toda a emoção parece

obrigatoriamente ligada a um processo de memorização afectiva de uma

experiência passada. Cada estado do corpo é representado sob a forma de

uma combinação de actividades de neurónios distintos uns dos outros, em

centros somatosensoriais. Quando exprimimos, por exemplo, medo,

memorizamos inconscientemente uma combinação de alterações de

parâmetros fisiológicos, gravada nos ditos centros: cada vez que este conjunto
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é activado, exprimimos de novo um sentimento de medo. O sentimento

codifica-se das disposições emocionais que se manifestaram. Aprendizagens

associadas a estados emocionais revelam-se de efeitos mais prolongados, pelo

que memórias emocionalmente fortes são recordadas com maior eficácia.

Por quarto, constituindo as emoções um factor de triagem e

categorização das experiências, influenciam decisivamente na tomada de

decisão. Constituem a regra e não a excepção. A emoção faz parte do

processo de raciocínio e da tomada de decisão, consciente ou não consciente,

verificando-se uma natureza correlativa entre tomada de decisão, estado

emocional positivo e velocidade de repetição/manifestação (Damásio, 2000).

Por fim, em quinto, a emoção exerce grande influência sobre a

concentração (Oatley & Jenkins, 2002; cit. Oliveira, 2004). Os estudos referidos

revelam que pessoas emocionalmente activas e que direccionam a

concentração para a ocorrência têm tempo de reacção inferiores aos das

emocionalmente neutras, ainda que estejam concentradas. Nesta linha de

pensamento Jensen (2002) refere que as emoções ajudam os indivíduos a

estabelecer prioridades e desenvolver estados de concentração superiores

para situações consideradas pertinentes.

Em conclusão, estudos (Damásio, 2000; Goleman et al. 2002; cit.

Fernandes, 2003) indicam serem mais preponderantes as emoções e os

estados emocionais para o desempenho futuro imediato que propriamente o

intelecto e as concepções metodológicas revolucionárias.

II.6.3.4. Marcadores somáticos

Entre emoção, tomada de decisão e acção, Damásio (1994)

desenvolveu estudos que originaram a hipótese do “marcador somático”, cujo

conhecimento poderá constituir um importante contributo para o estudo em

causa.

As pessoas são confrontadas diariamente com uma infinidade de

cenários que contêm incerteza e imprevisibilidade que urgem em obter

respostas. A tomada de decisão, segundo o referido autor evidenciam

sensibilidade às emoções e aos processos de raciocínio (Oliveira, 2004).
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O que é um marcador somático? Para Damásio (1994) constitui uma

sensação corporal agradável ou desagradável, resultado da tomada de

determinada decisão. «Como a sensação é corporal, atribui ao fenómeno o

termo técnico de estado somático (em grego, soma quer dizer corpo); e, porque

o estado “marca” uma imagem, chamo-lhe marcador», explica o investigador

português (1994, 185), «sendo originários de emoções secundárias, ligados por

via da aprendizagem a certos tipos de resultados futuros ligados a

determinados cenários».

O marcador faz convergir a atenção para o resultado a que a acção

pode conduzir e actua como um sinal de alarme automático. O sinal pode fazer

com que rejeite imediatamente o rumo de acção, levando-o a escolher outras

alternativas, quando é desagradável; ou incentivar e promover a continuidade

dos processos eferentes de acção, quando a acção se prevê positiva ou

agradável.

Os marcadores somáticos funcionam por vezes de forma velada, isto é,

sem recurso à consciência e podem não ser suficientes para a tomada de

decisão humana, uma vez que é necessário um processo subsequente de

raciocínio e de selecção final. No entanto aumentam provavelmente a precisão

e a eficiência desse processo, visto que o número de cenários que podemos

inspeccionar é imenso e portanto, «colaboram no processo de filtragem desta

grande riqueza de pormenor – com efeito, reduzem a necessidade de filtragem

ao permitirem uma detecção automática das componentes mais relevantes de

um dado cenário» (Damásio, 1994, 187).

Ao nível neuronal, os marcadores somáticos dependem da

aprendizagem dentro de um sistema que possa associar determinados tipos de

entidades ou fenómenos com a produção de um estado do corpo agradável ou

desagradável (Damásio, 1994).

Em suma, «os marcadores somáticos não tomam decisões por nós.

Ajudam o processo de decisão dando destaque a algumas opções, tanto

adversas como favoráveis, e eliminando-as rapidamente da análise

subsequente. Pode imaginá-los como um sistema de qualificação automática

de previsões, que actua, quer se queira quer não, com vista à avaliação de
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cenários extremamente diversos do futuro que antecipamos» (Damásio, 1994,

186).

II.6.4. As intenções

«A forma de felicidade que me é precisa, não é tanto a

de fazer o que quero, mas a de não fazer o que não

quero».

Rousseau

O que é uma intenção? Teremos nós vontades escondidas que guiam os

nossos movimentos sem que nos tenhamos consciência? Seremos nós

pilotados pelo nosso cérebro? Ou então, somos nós os verdadeiros mestres de

obra dos nossos actos? Desta forma somos introduzidos à problemática do

livre arbítrio6.

Segundo os autores Jacob & Lafargue (2005), uma intenção, qualidade

fundamental do espírito humano, é uma representação mental muito especial:

representa apenas o possível; implica obrigatoriamente o sujeito na preparação

da acção e pode ser muitas vezes, não consciente.

De acordo com ou autores referidos, podemos definir dois tipos de

intenções: a intenção em acção, consciência específica do gesto no momento

em que ele vai ser realizado; e a intenção prévia em que o sujeito forma

conscientemente o projecto antes de efectuar uma acção. Enquanto que certas

intenções resultam de uma deliberação consciente previamente à acção, outras

nascem no fogo da acção (Jacob & Lafargue, 2005).

A tomada de consciência7 da intenção de agir é precedida por um

acontecimento cerebral característico da intenção. Por definição, toda a acção

é acompanhada de uma intenção em acção (consciente ou não).

A sua principal distinção remete-nos para o facto de uma poder ser

preservada (intenção em acção) e a outra inactivada (intenção prévia) (Jacob &

6 O livre arbítrio é definido como a faculdade de agir sob influência única e

exclusivamente da nossa vontade.
7 Consciência, sumariamente pode ser definida como a percepção clara que temos dos

nossos pensamentos e comportamentos (Jensen, 2002).
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Lafargue, 2005). Resende et al. (2005) refere que enquanto algumas intenções

resultam de uma deliberação consciente anterior à acção, as intenções prévias;

outras nascem no calor da acção sem que sejam sempre premeditadas, isto é,

as intenções em acção.

Segundo Jacob & Lafargue (2005), relativamente ao funcionamento das

intenções, refere-nos que área cerebral denominada de “área motriz

suplementar” cria uma cópia neuronal da intenção e prepara os comandos

motores inerentes ao acto em questão. Esta cópia antecipa os resultados da

acção. Quando se realiza a acção, o cérebro compara esta mensagem com os

efeitos obtidos. Se a cópia não estiver de acordo com o resultado esperado, os

sinais neuronais entram em conflito e criam uma mensagem de erro. Tal

mensagem constitui um alerta muito eficaz e favorece a tomada de consciência

do que poderia ser uma intenção não consciente. Assim, como a intenção não

se adapta à situação, desenvolve-se uma tomada de consciência necessária à

adopção de uma estratégia melhor adaptada.

Esta antecipação da acção, permitiu verificar e concluir que o cérebro

quando conhecedor das situações, suas causas e efeitos, precisa de um menor

espaço de tempo para tomar consciência de uma acção voluntária. Tais

circunstâncias criam a ideia de um laço causal entre intenção e efeito. Quando

a mesma é involuntária, o cérebro não antecipa o resultado e carece de um

tempo de latência para perceber.

A resposta às questões iniciais parece ser inquietante: nós não

escolhemos as nossas intenções, porque elas emergem sem que saibamos da

nossa consciência. Contudo temos a possibilidade de as parar. Estudos

provam que mecanismos inconscientes (início da actividade cerebral

detectada, denominada de “potencial de preparação motriz”) estão em

preparação até à intenção da acção se efectuar.

O estudo das intenções mostra-nos que certos actos são decididos sem

que saibamos, pois através de registo de correntes cerebrais indicam-nos que

durante algumas centenas de mseg., nós ignoramos que vamos realizar um

acto, ao passo que o nosso cérebro já o sabe. Depois tomamos consciência

desta intenção de agir e somente então decidimos levá-la ao seu termo ou
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interrompê-la, enviando um sinal de bloqueio. Cabe-nos exercer o “direito de

recusa” do consciente.

Este direito que nos assiste, alerta-nos para o facto de temos de levar

em consideração que não somos livres de querer, mas somente livre para

recusar. Dispomos de 200 mseg para intervir e interromper os comandos.

Em síntese, a actividade cerebral que se designa de “potencial de

preparação motriz” surge 300 mseg, antes que o sujeito tome consciência de

agir. A tomada de consciência precede a própria acção cerca de 200 mseg, e

durante este lapso de tempo, é possível refrear a acção. A consciência não

pode iniciar a acção mas pode inibir ou fazê-la parar. O exercício do nosso livre

arbítrio limitar-se-á ao direito de recusa.

Conclui Jacob & Lafargue (2005) que a nossa responsabilidade é a de

formar intenções prévias de acordo com as regras sociais e de lhes dar

consistência para que estejam à altura de controlar as intenções em acção.

As intenções podem-nos ajudar na compreensão da influência dos

saberes remetidos para o não consciente, recorrentemente utilizados no nosso

dia-a-dia e mais especificamente no futebol, na tomada de decisão e acção dos

jogadores.

II.7. Cibernética, a ciência da comunicação

A cibernética, palavra que deriva do grego Kybernetes (“timoneiro”),

representa a ciência que se ocupa do «controle e da comunicação no animal e

na máquina» (Capra, 1996, 56). Esta disciplina concentra-se no estudo dos

padrões de comunicação, e em especial em processos fechados e em redes.

W. Ross Ashby (1947) considera a cibernética uma ciência própria, que tem a

virtude de lidar com a complexidade. Ela, como ciência, oferece um método

para o tratamento científico do sistema em que a complexidade é saliente e

demasiado importante para ser ignorada. As suas investigações levaram às

concepções de feedback e de auto-regulação e, mais tarde, à da auto-

regulação.

A concepção de feedback consiste em compreender um laço de

realimentação como «um arranjo circular de elementos ligados por vínculos
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causais, no qual a causa inicial se propaga ao redor das articulações do laço,

de modo que cada elemento tenha um efeito sobre o seguinte, até que o último

“realimenta” (feeds back) o efeito sobre o primeiro elemento do ciclo. A

consequência desse arranjo é que a primeira articulação (“entrada”) é afectada

pela última (“saída”), o que resulta na auto-regulação de todo o sistema, uma

vez que o efeito inicial é modificado cada vez que viaja ao redor do ciclo»

(Capra, 1996, 59). O feedback é, portanto, o controlo do desempenho efectivo,

e não funciona com base no desempenho previsto. Num sentido mais amplo,

passou a significar o transporte de informações presentes nas proximidades

dos resultados de qualquer processo, ou actividade, de volta à sua fonte.

Esta circularidade concorreria para a autonomia, sendo entendida como

«a capacidade de uma estrutura se desenhar a si própria com a ajuda de si»

(Cunha e Silva, 1999, 138). Mas converte-se em “circularidade quase viciosa”

pois «é um modelo generoso e eficaz quando se pretende demonstrar o

funcionamento e a manutenção dos sistemas em causa, mas parece-nos

insuficiente quando se pretende perceber a sua evolução» (Cunha e Silva,

1999, 139), acabando por funcionar não como um propulsor cognitivo, mas

como uma ratoeira interpretativa (Ricoeur, 1981; cit. Cunha e Silva, 1999),

como uma linha que se fecha e se limita. A figura que melhor descreve as

situações de quase-retorno é a espiral, pois tem valor hermenêutico face ao

novo quadro conceptual fundado numa epistemologia da incerteza. A

espiralidade é compatível com a aquisição, com a evolução. Não despreza o

centro, não lhe vira costas, mais vai-se emancipando paulatinamente. «Um

centro jamais atingido com uma periferia jamais encontrada» (Huyghe, 1971,

272; cit. Cunha e Silva, 1999, 139). No seu processo de metamorfose, nunca a

mudança é radical; é sempre um compromisso com o passado: é a justificação

de um futuro que se funda no presente que se funda no passado.

O feedback é reconhecido como um mecanismo essencial da

homeostase, a auto-regulação que permite aos organismos vivos se manterem

num estado de equilíbrio dinâmico (Capra, 1999). Tal como na marcha, uma

rotura de estabilidade, uma rotura no equilíbrio estático, que de desequilíbrio

em desequilíbrio se vai construindo novos equilíbrios, equilíbrios dinâmicos.
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«Cada passo é o anúncio de uma queda eminente que só é evitada pela

intervenção do futuro (o próximo passo) na modelação do presente (este

passo)» (Cunha e Silva, 1999, 141). Contrariamente à circularidade que

possibilita a reposição de equilíbrios iniciais, após cessação das causas

perturbadoras, a espiralidade, compatível com uma situação de quase-

homeostasia, permite que o ser vivo aprenda (ou apreenda), e as populações

que evoluam (Cunha e Silva, 1999). A espiral estabelece subtis cumplicidades

com o processo e natureza do conhecimento. A aprendizagem possibilita a

reacção e adaptação aos constrangimentos. Este conhecimento provoca com

que jamais voltemos ao estado inicial.

II.8. Auto-Organização e Adaptabilidade

Os sistemas adaptativos complexos envolvem agentes animados que

obviamente actuam, interagem, aprendem, modificam o seu comportamento e

evoluem. A sua interacção desenvolve-se, também ela, com componentes

inanimados.

Organizam-se e reorganizam-se constantemente em estruturas mais

vastas, com diferentes níveis, recombinando e rearranjando-se à medida que

as condições internas e externas mudam e que os agentes aprendem e

apreendem, se adaptam ou impõem, e evoluem, incrustando essas

informações nas novas estruturas, descobrindo-se em si próprios num

ambiente produzido pelas suas interacções, agindo e reagindo, provocando a

constante mudança e gerando novidade perpétua (Garcia, 2001). Atlan (1993;

cit. Cunha e Silva, 1999) concorda com a opinião anterior, constatando que os

seres vivos estão sempre numa situação de desequilíbrio com o meio, levando-

o a admitir que é, justamente, a utilização da desordem que os complexifica.

Stacey (1995) alerta, referindo que a complexidade não é necessariamente a

melhor sucedida.

As entidades do sistema actuam de forma paralela, nem sempre

sincronizadamente, mas de forma auto-gerida, descrevendo padrões

organizados de comportamento emergentes de competição e de cooperação,

de choques de acomodação e de rivalidade recíprocas, numa interacção de
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interdependência e especificidade das partes pelo todo (Garcia, 2001).

Capra (1996) define auto-organização como a emergência espontânea

de novas estruturas e de novas formas de comportamento em sistemas

abertos, afastados do equilíbrio, caracterizados por laços de feedback internos

e descritos por meio de relações não-lineares. Segundo Atlan, estes «sistemas

auto-organizadores fundados no processo de utilização de desordem e do

aleatório, estão perfeitamente adaptados à verdadeira novidade, pois o

aleatório é por definição a própria novidade» (1993; cit. Cunha e Silva, 1999,

118). A auto-organização é, portanto, um processo de criação (de autopoiese,

também) e de estabelecimento de novidade, pois resulta dos efeitos

combinados do não-equilíbrio, da irreversibilidade, da intencionalidade, dos

laços de feedback e da instabilidade (Capra, 1996).

Auto, que significa “si mesmo”. O termo grego Poiesis significa

“produção”. Autopoiese quer dizer, portanto, auto-produção (Capra, 1996). A

palavra surgiu pela primeira vez na literatura internacional em 1974, num artigo

publicado por Varela, Maturana e Uribe, para definir os seres vivos como

sistemas que reproduzem a si mesmos, tais comos os ovos de ouriço-do-mar

do embriologista alemão Hans Driesch, que regeneraram totalidades após

terem sido destruídas propositadamente algumas das células resultantes das

primeiras divisões celulares do desenvolvimento embrionário. Esses sistemas

são autopoiéticos por definição, porque recompõem continuamente os seus

componentes desgastados e apresentam um padrão de organização. Um

sistema autopoiético é, portanto, ao mesmo tempo produtor e produto. Morin

(2001) denomina esta propriedade de recursão organizacional.

Immanuel Kant, filósofo, argumentou que os organismos, ao contrário

das máquinas, são totalidades auto-reprodutoras e auto-organizadoras. De

acordo com Kant, numa máquina, as partes existem uma para a outra, no

sentido de suportar a outra no âmbito do todo funcional. Num organismo, as

partes também existem por meio de cada outra, no sentido de produzirem uma

outra. «Devemos pensar em cada parte como um órgão [escreveu Kant] que

produz as outras partes (de modo que cada uma, reciprocamente, produz a

outra)». Devido a isso, o organismo será tanto um ser organizado como auto-
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organizador. A ideia recursiva é portanto uma ideia de ruptura com a ideia

linear de causa-efeito, de produto-produtor, de estrutura-superestrutura, uma

vez que tudo o que é produzido volta sobre o que produziu num ciclo, ele

mesmo, auto-constitutivo, auto-organizador e auto-produtor.

Reencontramos aqui a concepção do princípio regulador cibernético,

acima mencionado, como base da teoria da auto-organização.

Para Morin (2001), a discussão sobre a auto-organização é bem mais

profunda. Ao concebermos um universo onde o que se cria, cria-se não apenas

no acaso e na desordem, mas também nos processos auto-organizadores,

quer dizer, onde cada sistema cria as suas próprias determinações e as suas

próprias finalidades, emerge a necessidade de compreendermos a autonomia,

ser-se sujeito. Ser sujeito, é colocar-se no centro do próprio mundo, é ocupar o

lugar do “eu”. «É claro que cada um de entre nós pode dizer “eu”, toda a gente

pode dizer “eu”, mas cada um só pode dizer “eu” por si próprio. Ninguém pode

dizê-lo pelo outro (…). Ser sujeito, é ser autónomo, sendo ao mesmo tempo

dependente. É ser provisório, vacilante, inseguro, é ser quase tudo por si e

quase nada pelo universo». (Morin, 2001, 95).

A auto-organização impõe assim, segundo Dupuy (1982; cit. Cunha e

Silva, 1999) uma auto-finalidade. Elabora um projecto que concretiza em si,

numa lógica de interpretação futura, sustentado por modelos pessoais,

respondendo e reajustando. São assim, capazes de utilizar o desequilíbrio para

criar um novo equilíbrio.

Esta problemática deve ser vista segundo um tetragrama

ordem/desordem/interacção/organização (Morin, 2001). Ele é incompreensível.

Não se pode reduzir a explicação de um fenómeno nem a um princípio de

ordem nem um princípio de desordem pura, nem um princípio de organização

última. É preciso misturar e combinar esses princípios.

A ordem, a desordem e a organização são interdependentes e nenhuma

é prioritária. A complexidade é correlativamente o progresso da ordem, da

desordem e da organização. Na complexidade muito alta, a desordem torna-se

liberdade e a ordem é muito mais regulação do que imposição. A nova ordem

biológica é a da homeostasia e da regulação, numa reciprocidade com o meio
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exterior que se encontra ele próprio, o meio, integrado num sistema

organizado, melhor ainda, eco-organizado. Um sistema vivo é desta forma,

uma entidade auto-eco-organizadora que faz ao mesmo tempo a sua auto-eco-

produção.

Os conceitos de auto-eco-organização têm aplicação no comportamento

colectivo social e na interacção social em condições longe do equilíbrio. No

mundo do futebol, a formação de uma unidade com carácter auto-eco-

organizador, sustentada em interesses comuns e coligações à volta de

determinados problemas. A cooperação, discussão, acção, interacção,

comunicação, empenho como pretensa resolução dos desafios que fragilizam e

solidificam as estruturas desenvolvidas.

II.8.1. O comportamento dos sistemas adaptativos complexos

Uma equipa de futebol, pelas suas características intrínsecas, poderá

ser qualificada como sistema adaptativo complexo. Aos sistemas adaptativos

complexos, estão abertas três formas de comportamento possíveis.

Em primeiro lugar, quando a informação ou a energia escorre

lentamente através do sistema, quando as ligações entre os agentes são

escassas e quando as diferenças nos esquemas que orientam o

comportamento dos agentes são bastante pequenas, então os sistemas

adaptativos complexos parecem operar num estado de equilíbrio estável. Aqui,

o comportamento é previsível e o seu controlo possível, simplesmente porque

ele repete interminavelmente o mesmo padrão de comportamento. Este é um

mundo newtoniano uma zona estável e ordenada, no qual o sistema ossifica.

Em segundo lugar, quando estes parâmetros de controlo –

informação/energia, conectividade, diversidade – são estabelecidos a níveis

muito elevados, o sistema comporta-se de modo instável, explosivo ou

aleatório, até se fragmentar. Esta é a zona instável e desordenada na qual o

sistema se desintegra.

Em terceiro lugar, à medida que os parâmetros de controlo são

aumentados de forma que o sistema se mova da zona ordenada em direcção à

zona desordenada, este passa por uma fase de transição, e isto acontece
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precisamente quando os parâmetros de controlo alcançam pontos críticos, nos

quais existe um fluxo de informação rápido, mas não demasiado rápido; uma

conectividade rica, mas não demasiado rica; uma grande diversidade, mas não

em demasia. Nesta fase de transição, o que Stacey (1995) denominou de na

“orla do caos”, na fronteira de desintegração do sistema, este produz

interminável variedade e inovação. Aqui é criativo e vivo, e só neste ponto, na

realidade é criativo e vivo – tanto na zona ordenada como na zona

desordenada, o sistema acaba por morrer.

Este estado na periferia do caos é um estado paradoxal, no qual o

comportamento é suficientemente estável para que o sistema não se

desintegre, suficientemente instável para que não fique preso a um padrão, e

ambas as coisas ao mesmo tempo. Nesta fase de transição, o sistema pode

transformar mudanças minúsculas em grandes alterações no comportamento,

e isto torna o seu futuro a longo prazo radicalmente imprevisível e, como tal,

incontrolável. É o local onde há beleza, excitação e também tensão.

Stacey (1995, 548) define como “longe do equilíbrio” o «estado de não-

equilíbrio do sistema, ou seja, um estado em que o comportamento é

facilmente alterado para uma forma qualitativamente diferente por pequenas

perturbações de acaso. Implica instabilidade, caos, comportamento fractal». O

estado longe do equilíbrio caracteriza-se por sequências completas de modelos

caóticos e regulares de comportamento, gerados por mecanismos de feedback

não-linear, que podem ser positivos ou negativos. Estes sistemas encontram-

se claramente abertos e são afectados por mudanças, perturbações, ruídos

nos seus meios. São afectados por minúsculas flutuações das suas condições

limitativas.

Consideremos por um momento a profundidade desta consideração – os

sistemas adaptativos complexos são criativos não quando estão em equilíbrio

estável, mas sim quando estão longe do equilíbrio, à beira da desintegração do

sistema. Como não nos é possível prever o resultado final da mudança, não há

qualquer garantia de que a acção que induziu a situação caótica tenha um

resultado benéfico. Assim, só com uma visão retrospectiva seremos capazes

de decidir se gostamos do resultado, e nessa altura não saberemos como seria
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a alternativa.

* * *

Nota: Para um correcto entendimento do objectivo a que nos propomos,

o de conferir uma sustentabilidade científica diversa à Periodização Táctica, de

Mourinho, balizada por conceitos das ciências atrás referidas, aconselhamos

aos leitores que após a leitura da Discussão procedam a nova leitura da

Revisão Bibliográfica. Depois de tudo o que já foi dito, face à sensibilidade

interdisciplinar e consequente ausência de fronteiras científicas, o discurso

relativo ao Futebol esteve sempre presente, ainda que de forma velada e

latente. Se duvidam, basta seguirem o nosso conselho.

Somente faz sentido falar em cérebro, fractais, estuturas dissipativas, …,

na medida em que estes conceitos colaboram e enriquecem o nosso objecto de

estudo, o “jogar” em geral, e o de Mourinho em particular. Quando terminarmos

a monografia este objectivo não estará alcançado, e duvidamos que algum dia

esteja. A significação que atribuírem ao fenómeno, será a cada leitura

enriquecida pois é fecundada de novas problematizações, novos olhares,

novas interpretações. É fabuloso o carácter de transcendência que o ser

humano possui. Basta não querer ignorar e sair da dependência e conforto que

o leviano nós trás e dá.

De seguida apresentamos algum do conteúdo mais manifesto.
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III. Instrumentos e Métodos

O presente documento tem como tema central a Periodização Táctica

elaborada por Mourinho. A base ou instrumento utilizado na sua realização foi o

livro publicado em Fevereiro de 2006 intitulado “Mourinho: Porquê tantas

vitórias?” da Editora Gradiva. Os seus autores são Nuno Resende, Nuno

Amieiro, Ricardo Barreto e Bruno Oliveira.

Tal livro possibilitou-nos capturar o lado mais prático da

operacionalização do jogar do treinador. A vertente mais teórica é resultado de

uma pesquisa e consequente resumo bibliográfico que foi apresentado

anteriormente, considerado pertinente para o estudo em causa.

A metodologia usada é de carácter qualitativo, resultando num estudo de

caso e análise de conteúdo.
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IV.  Discussão

IV.1. Mourinho em cena

Mourinho, personagem ímpar no teatro do futebol conta com um registo

invejável quando se trata de falar em troféus conquistados. Findo quase seis

anos como treinador principal de futebol, cifrado em passagens pelo Sport

Lisboa e Benfica, União Desportiva de Leiria, Futebol Clube do Porto e Chelsea

Football Club, o treinador português já conta com títulos no seu currículo da

Liga dos Campeões, Taça UEFA, Superliga Portuguesa, Liga Inglesa,

Supertaça Portuguesa e Inglesa, Taça de Portugal, Taça da Liga Inglesa, a

eleição de melhor treinador do ano por diversos organismos entre os quais se

destaca a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

Os elogios a par das críticas têm sido uma constante. Algumas das

características são expressas por Santos Neves (2003; cit. Resende et al.,

2006, 29): «O polémico estilo Mourinho – na linguagem e nos actos,

irreverente, desafiador, estimulante, aguerrido, emocional e frio, inteligente,

também nas estratégias fora de campo, acutilante, às vezes mesmo feroz na

agressividade – e, caramba!, a qualidade técnica deste treinador (…)». Outros

atributos como grande conexão entre os jogadores, sistema de jogo adequado,

concentração e empenho constante, preparação táctica sublime, leitura

estratégica do jogo, liderança ajustada, inteligência, culto, profissionalismo,

excelente comunicação, atitude vencedora e desejo constante de superação

dos limites entre muitos outros, permitem a Mourinho ser um vencedor

(Resende et al., 2006).

O famigerado treinador justifica da seguinte forma tamanho êxito:

Quando disse que ia ser campeão no FC Porto acreditava no meu trabalho,

sabia que, com a qualidade, podia fazer a diferença e construir uma equipa de

sucesso8.

8 Tal como no livro “Mourinho: Porquê tantas vitórias?”, mantivemos a coerência e

destacamos em itálico as citações de José Mourinho. Todas as citações em itálico sem
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Algumas características fazem dele único: jogar sempre para ganhar no

Leiria, no Porto ou no Chelsea; o manter-se fiel à sua ideia de jogo fora ou em

casa, tendo que ganhar ou bastando-lhe empatar, no Leiria, no Porto ou no

Chelsea; acreditar que, em competição, é a organização de jogo que marca a

diferença; ter uma ideia de jogo perfeitamente definida e os quatro momentos

de jogo coerentemente articulados em função de um projecto atacante;

começar no primeiro dia de treinos a operacionalização do seu modelo de jogo

a partir da vivenciação hierarquizada dos princípios de jogo que lhe dão corpo;

reconhecer o quanto custa alterar comportamentos e, por isso, não mudar a

táctica jogo a jogo; abdicar de tudo o que é a “norma do treinar9” e acreditar

que pode vencer com outra forma de abordar o processo de treino (Resende et

al., 2006).

A sorte parece não chegar para justificar tudo o que de bom lhe

acontece. Mourinho é diferente por que para além de ter uma ideia de jogo

muito própria, manobra o processo de treino de forma única, baseado numa

lógica que vai para além dos modelos mais convencionais.

IV.2. A problemática do rendimento superior e implicações práticas.

A catalogação dos conceitos subverteu o entendimento que se possui

sobre os mesmos. A ciência procedeu à eliminação propositada do sentido

epistemológico através da frequente exclusão da componente contextual dos

conceitos. No subconsciente da ciência, a generalização possibilitaria uma

referência bibliográfica remete-nos ao referido livro.
9 Por “norma do treinar” entendem os autores Resende et al. (2006) uma filosofia de

treino amplamente institucionalizada no futebol português com as seguintes características: a)

a condição física é uma prioridade no período preparatório e uma constante no período

competitivo; b) o que se faz no período preparatório é determinante para o sucesso desportivo

do resto da época; c) o treino é a soma do treino físico, técnico, táctico e psicológico; d) a bola

apenas aparece como forma de camuflar o trabalho físico ou no trabalho técnico ou táctico; e)

avaliam-se os progressos da equipa segundo parâmetros quantitativos, recorrendo

fundamentalmente a testes físicos e; f) os jogos conjunto como meio preferencial de

desenvolvimento da organização táctica.
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propagação mais alargada e um entendimento mais expandido. Tudo embora,

somente levou à esterilização e à perda da capacidade operacional,

interpretativa das realidades que pretendia descrever, clarificar e transformar.

Subtraiu a sua singularidade.

A noção de rendimento superior emerge de uma preocupação

específica, de um futebol com particularidades singulares, que ultrapassa o

conceito formatado de rendimento. Rendimento superior não é só rendimento.

A adição de superior a rendimento, já faz desdenhar uma interpretação

qualitativa diferenciada do mesmo, que não seja pelo menos na colocação da

hipótese da existência contrastante e diversificada de um rendimento inferior.

Duas equipas, em competição no escalão superior do futebol nacional,

poderão apresentar objectivos desportivos diferenciados, o que se repercute

evidentemente na análise que realizam face ao desempenho desportivo que

evidenciam e nas disposições e consequências que isso provoca no futuro

imediato. A derrota para a equipa preocupada com a manutenção é

problematizada de forma diferenciada relativamente à equipa candidata ao

título nacional. Implica isto que, perder seis jogos para a primeira equipa

poderá ser natural, ao par que para a segunda equipa, a de aspirações mais

elevadas, constituiu o comprometimento dos objectivos traçados. Ambas estão

sujeitas à pressão e ao incómodo derivado do insucesso, simplesmente causas

iguais poderão ter efeitos muito diferenciados. O rendimento, no sentido mais

generalizado do termo, ou desempenho, apresenta sensibilidade às condições

iniciais. Os resultados actuarão de forma diversa na reestruturação e no

alinhamento das estratégias competitivas definidas face ao enquadramento das

exigências de rendimento a que cada equipa se desafia.

A noção de rendimento superior, aquela que aqui importa destacar,

somente se identifica como superior, na medida em que o objectivo decorre da

determinação consciente de atingir o máximo em todas as competições. Se o

objectivo é ser campeão das variadas provas, somente a vitória é satisfatória

às pretensões do grupo, o que implica que se jogue sempre para ganhar. Daqui

emerge a necessidade de o treino ser sustentado em critérios de excelência,

que possibilitem atingir a eficiência e a eficácia desejada. Tudo deve ser



86

desenvolvido visando o pressuposto ganhar, que significa, face à sensibilidade

do jogo, que nada é demasiadamente pouco importante para não ser pensado

e determinado, pelo que deve ser reflectido no treino.

Disse-lhes ( ) que não havia imbatíveis e que algum dia teríamos de

perder, refere Lourenço (2003, 150) citando José Mourinho. A derrota, no

enquadramento conceptometodológico de rendimento superior, cria mau estar

no grupo de trabalho. Significa muitas vezes o comprometimento dos objectivos

traçados, devendo ser interpretada como um potente estímulo na elevação da

vigília e concentração dos jogadores e da reflexão e avaliação dos processos

pelos treinadores. Concordamos todos que frequentemente as vitórias têm um

efeito laxante. O sucesso da equipa desenvolve-se na tentativa de não se

deixar narcotizar pelas vitórias, mantendo uma atitude de permanente

superação e elevação. Perante a primeira derrota da equipa de Mourinho, o

treinador partilha esse momento referindo: apreciei a tristeza de quem não

gosta de perder mas, ao mesmo tempo, queria que eles tivessem a

tranquilidade e a força de pensar que iríamos ganhar o próximo jogo (Lourenço,

2003, 151).

Como atrás vimos, para a equipa que se revê no rendimento superior as

derrotas criam mau estar no seio do grupo de trabalho, incluindo as derrotas

em jogos de pré-temporada. Frequentemente registamos o desrespeito pelos

jogos de preparação que se realizam no período de pré-temporada, através da

massificação dos processos de treino e saturação das estruturas dos jogadores

e da equipa, em desconsideração pela natureza do desempenho desportivo.

As equipas de Mourinho [Porto e Chelsea] estão sujeitas a uma elevada

densidade competitiva que caracteriza qualquer equipa que figure em

patamares de rendimento superior. Uma equipa do circunscrito grupo compete

simultaneamente interna e externamente, ou seja, no campeonato, na taça ou

taças do respectivo país de origem e numa competição europeia.

Independentemente da competição em questão e respectivos jogos, a margem

para o erro é diminuta, o que exige que a equipa se apresente sempre nas

mais elevadas condições, e assim possibilite atingir os desempenhos

desportivos congruentes com nível de exigência desportiva propostos.
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Considere-se que a necessidade da equipa se revelar nas máximas qualidades

e capacidades, nem sempre significa fazer alinhar os jogadores mais

recuperados, sendo aliás este, na via da prioridade e exclusividade, um

pensamento altamente pernicioso. O rendimento superior traz-nos problemas

na fronteira dos limites. As expressões das superiores manifestações

comportamentais revelam-se difíceis de perpetuar no tempo. O problema único

não se coloca na aquisição dos pressupostos desportivos mas também na sua

estabilização. Frequentemente observamos desempenhos irregulares sendo

também muito usual, as denominadas quebras da performance desportiva. O

problema não é físico como frequentemente o escamoteiam. A sua explicação

é bem mais profunda e complexa, derivando de um emaranhado de causas,

colectivas e individuais, internas e externas.

A questão da estabilidade é vital para o enredo desportivo. Para as

equipas de Mourinho, em rendimento superior, ganhar em todas as frentes

competitivas é uma obrigação, o que determina que o primeiro jogo seja tão

importante como o último. Carece portanto de uma regularidade (irregular),

uma invariância (variável) que percorra as labirínticas dimensões envolvidas no

desempenho desportivo. Constância (inconstante) táctica, psicológica,

emocional, técnica, física, exibicional, entre muitas e muitas outras

componentes. Querer ganhar sempre implica uma permanente postura, um

hábito que se adquire na acção. Exige por isso uma atitude competitiva, um

jogar e um treinar em estreita harmonia. As semanas em regime de jornada

dupla são habituais, o que levanta desde cedo o problema da recuperação.

Treino e recuperação são variáveis essenciais, cuja sensível afinação é

determinante na consecução dos mais elevados resultados desportivos. Implica

por isto, uma concentração no essencial durante o processo de treinabilidade,

suprimindo o que está a mais, o supérfluo. Se a afinação entre os esforços e as

recuperações não for a mais adequada, a organização entra em falência e

entra em dissolução. Como Mourinho concorda, é impossível um ser humano

realizar o número de jogos que fizemos durante a temporada [2002/2003]  e

foram acima de cinquenta  ao ritmo que nós [Futebol Clube do Porto]

jogamos. Tem de haver paragens para descanso (Lourenço, 2003, 142).
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Impera desta forma, a adopção de uma estratégia de máxima rentabilização de

todos os elementos que constituem o plantel.

Mourinho confessa-nos em seu livro que sem a rotatividade, não havia

condições para dar continuidade ao sucesso que vínhamos tendo nas três

competições (Lourenço, 2003, 143). A rotatividade é uma imprescindibilidade

em rendimento superior. Continua alegando, enquanto anteriormente a

rotatividade era feita por uma questão de gestão, a partir daqui [após o jogo

com o Paços de Ferreira] ela passou a ser uma questão de necessidade

(Lourenço, 2003, 143).

O treinador confessa-nos que, sem a rotatividade, não havia condições

para dar continuidade ao sucesso que vínhamos tendo nas três competições

(Lourenço, 2003, 143). Mas esta rotatividade só faz sentido se na prática

possibilitar o alcance de resultados positivos, que significa a manutenção do

ciclo de vitórias sustentado na coerência de jogo. A profanação deste último

elemento hipoteca as possibilidades de manutenção do ciclo vitorioso, pois é a

coerência de jogo que assegura uma certa previsibilidade e domínio do jogo,

que se converte na capacidade de prolongar os efeitos vitoriosos.

Uma equipa identificada com os problemas acima referidos, deve

preparar a inexorabilidade de falência da equipa, desde início da temporada.

Tudo começa com a criação de um plantel equilibrado, quer em posições quer

em funções, que não se prende necessariamente com a redundância mas

antes num sensível equilíbrio entre diversidade (polivalência) e unidade

(especialização) funcional e estrutural dos jogadores. Depois, ceder à tentação

de centrar excessivamente a atenção no grupo que regularmente joga, pois

compreenderemos facilmente que conduzimos os restantes jogadores a ciclos

viciosos de empobrecimento, que em nada mais contribuem do que à redução

das suas já ténues possibilidades de jogar podendo ditar mesmo a definitiva

exclusão do grupo. Todos os jogadores são importantes neste processo,

quanto mais não seja pela possibilidade, ainda que redutora, de actuarem

competitivamente contra os jogadores titulares nos treinos e de lhes

apresentarem desafios congruentes com os objectivos que ambicionam

alcançar. Nesta lógica, como José Mourinho afirma: todos perceberam que
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jogar hoje não significa titularidade amanhã. Pelo contrário, jogar hoje até pode

não dar convocação amanhã. Todas as situações começaram a ser encaradas

com a máxima normalidade (Lourenço, 2003, 149).

IV.3. O futuro não é uma realidade inteiramente indeterminada. A
produção em função do propósito e do privilégio. Desafio

primeiro: definição de um paradigma de jogo .

«O futuro, em grande parte, é livre, fluido».

René Thom; cit. Frade, 1985

A teoria do caos responde de forma diferente às questões que se

colocam quanto à indefinição do futuro apesar da turbulência detectada, que

aparece como principal aspecto da realidade. Os inúmeros sistemas dinâmicos

não-lineares que povoam o nosso mundo caracterizam-se pela sua evolução

temporal imponderável e imprevisível (Clarke, 1999). Contudo, encontraram-se

também traços de regularidade e mesmo de universalidade no seu

comportamento (Stacey, 1995).

Diariamente actuamos sobre o presente invocando experiências do

passado e orientados por visões do futuro. O ser humano concebido como

sujeito activo, impõe a sua evolução, que nos seus diversos níveis sabe-se que

resulta de um vasto número de factores que deriva do homem pensar e sentir.

Esta característica torna-o apto a construir na tensão de que poderá ser

também alvo de construção. O futebol, porque é do homem, é cultural. Resulta

de uma construção e por isso, o futuro, é uma visão muito subjectiva e pessoal.

O homem não age apenas tendo em conta o meio que o envolve mas tendo em

conta o futuro tal como o pode conceber (Spire, 1999). A imagem torna-se

causa activa na modelação. Podemos então adiantar que o futuro não é pura e

simplesmente aquilo que actualmente desconhecemos, mas aquilo que é

fundamentalmente desconhecido e que por meio de auto-organização poderá

ser possível conhecer.

«Onde situar o potencial do que em nós, seres humanos, podemos criar,

gerando um futuro que, pelo menos em parte, seja o reflexo do que criamos em
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nossas mentes a partir de um número infinito de possibilidades existentes no

universo?» (Oscar Motomura; cit. Capra, 1996, 15).

Nenhum conjunto de previsões ou visões pode conter, no seu pormenor

operacional, informação suficiente sobre as acções a realizar no presente, mas

poderá ter algo a dizer nos traços mais gerais. Apesar de toda a ambiguidade

do jogo, é possível identificar ligações probabilísticas e inflectir sobre o futuro –

como nos consciencializam as redescobertas teorias do caos e da

termodinâmica – e legitima a necessidade de uma concepção de jogo e

consequente de um modelo de jogo.

Também a teoria da prática deliberada corrobora a ideia aqui defendida,

alegando a possibilidade de prossecução de um objectivo através de uma

«prática altamente estruturada com o desejo expresso de progredir e melhorar

o desempenho» (Costa, 2005, 29) num dado domínio.

O Jogo10 não é um fenómeno natural, é um fenómeno construído e em

10 Para o correcto entendimento das ideias que pretendemos transmitir, uma correcta

definição do nosso objecto de estudo parece-nos altamente pertinente, pois sem salvaguardar

a correcta sintonização, incorremos no perigo de dialogar sobre assuntos diferentes, e invés de

assentar poeira, contribuiremos para levantá-la ainda mais. Todas as categorias e conceitos

que se revelarem insuficientes ou castradores não servem os nossos propósitos pelo me

sustentarei em diferentes proposições para a sua definição.

O objecto de estudo no futebol é, a um nível mais abrangente, “o Jogo, e a um nível

mais específico, “o jogar”.

Jogo, é um conceito abstracto, num campo fenomenal multiscópico. Marcado

sobretudo pelas suas regularidades, expulsa o carácter único que no jogar é pedra angular.

Nas palavras de Vítor Frade (2004, 2) o jogo «é uma coisa que existe, independentemente da

ideia que nós temos dele». O jogo é uma sequência de sequências, semelhantes entre si, e só

pode ser jogado «enquanto retiver alguns elementos criativos e inesperados. Se a sequência

for totalmente conhecida, trata-se de um ritual (…)» (Bateson, 1987, 124; cit. Cunha e Silva,

1995, 159). O jogo é um tempo que se funda no cruzamento de vários tempos, e de ilimitadas

polaridades, que fecunda uma complexidade inimaginável. Mas, jogo não existe, mas sim

jogos, pois a sua natureza complexa impõe imprevisibilidade aos factos de jogo, sendo no seu

pormenor sempre diferente dos anteriores. O jogo, numa analogia com as ciências da

matemática, o que denominam de um espaço de fase, o limite é o inimaginável.

Mas o Jogo é uma abstracção. O jogar consubstancia uma forma muito específica de o

fazer, e está intimamente influenciado pela presença de géneros humanos singulares. O jogar
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construção (Frade, 1985). Na sua essência é a uma manifestação táctica, que

se revela numa organização, com determinada densidade de coisas, com

determinadas regularidades que fazem com que, tanto a defender como a

atacar, se verifique a sinergia colectiva.

Sendo o jogar, um objecto passível de configuração, «é fundamental que

nos leve a questionar o que é que nele é essencial, o que nele exprime a sua

verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza é o jogar; e o jogar, dado que

resulta da necessidade de existência de um processo, com mais ou menos

tempo, é uma emergência» (Frade, 2004, 3). Sendo emergente, resulta de uma

adaptabilidade, revela-se como regularidade; e é tanto mais emergente quanto

mais cedo se começar no caminho que possibilite atingir o ponto desejado.

A representação é uma necessidade para o futebol. A constatação,

parafraseando o Professor Vítor Frade, que «nada mais intervêm no futuro que

o próprio futuro». O futuro enquanto elemento causal de comportamento.

Tomando uma postura essencialmente behaviorista, eles argumentaram que o

comportamento de qualquer máquina ou organismo que envolva auto-

regulação por meio de feedback poderia ser chamado de propositado ou

intencional, pois é comportamento direccionado para um objectivo (Capra,

1996, 61). Importa uma clarividência que actua assim como reforço

extremamente benéfico no desenvolvimento desportivo.

Aquilo que nos acontece enquanto jogadores ou enquanto equipa é o

coloca a tónica no ser humano, na sua dimensão indivisa e social, pois admite que este

influencia de forma determinante e singular o seu desenrolar. Se o ser humano é uma entidade

que se altera e modifica, reconhece-se que o Jogo é uma coisa que também se metamorfoseia.

O futebol é assim uma construção. O jogar é determinístico pois é-lhe reconhecido uma ordem

oculta que foi trabalhada, expressando a identidade de uma equipa, o todo, com todas as

particularidades que lhe estão inerentes, nas suas ínfimas partes. Em suma, o jogar revela

“sensibilidade às condições humanas”.

Pretende-se que o jogo seja um reflexo do jogar. Este, por sua vez, pretende ser uma

evidenciação, ainda que salvaguardemos a possibilidade de o mesmo não emergir face às

características do fenómeno desportivo em questão, o futebol. O primado do treinar deve ser

por isso o jogar, pois ele é essência do competir.
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resultado das nossas próprias intenções e esforços, combinado com

acontecimentos casuais. Esta evidência legitima os investimentos que uma

equipa de futebol faz diariamente, sendo o treino a face mais visível. «Se não

houvesse qualquer coisa que ligasse o jogo a um território de possíveis

previsíveis, deixaria de fazer sentido insistir-se e investir-se no futuro, na

preparação de uma equipa» (Cunha e Silva, 1999, 160).

A aprendizagem organizacional diz-nos que a necessidade de invocar

um modelo de jogo é assente em três acepções: a primeira, porque é

impossível agir de forma coerente se não existir um objectivo num futuro

distante; em segundo, porque o futuro na realidade existe, só que visto do aqui

e agora, ele apresenta-se impreciso e obscuro, sendo que à medida que nos

aproximamos, os seus contornos tornam-se mais nítidos, permitindo-nos traçar

com rigor a direcção que nos conduz a esse mesmo futuro; e a terceira

justificação, porque permite que os jogadores aprendam com antecedência

antes de serem obrigados a agir, sustentadas em poucos dados sobre o

objectivo final, possuindo um efeito aglutinador sobre a soma de jogadores a

desenvolver a sua actividade em equipa, constituindo-se fonte primária de

estimulação e motivação.

Os principais livros que invocam as metodologias não referem a

necessidade de uma representação do futuro. Matvéiev desenvolve extensos

discursos sobre exercícios, meios, objectivos, formas, entre muitas outras, que

demarcam indirectamente uma intencionalidade mas desviada para o físico e

portanto inadequada para as nossas intenções.

A construtividade defendida nas metodologias convencionais, exerce-se

num acto de edificação do tipo “construção civil”, que nada tem a ver com o

enquadramento conceptual que se pretende evidenciar. Na “Periodização

Táctica” o que determina o processo é o futuro, e o futuro é a ideia de jogo do

treinador, pelo que, não há nada que mais interfira no futuro, do que o próprio

futuro (Frade, 2004). O enquadramento conceptual que se propõe e que

possibilita desenvolver a Periodização Táctica rompe com muito do que vem

vigorando das últimas décadas, e que temos vindo a laminar nos diferentes

capítulos deste trabalho.
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A singularidade do processo expressa na dependência das

individualidades que constituem o corpo-equipa, isto é, treinador, diferentes

jogadores, entre outros, configura o que Oliveira (2004) denomina de

“Interacção Específica”. «A formação deste processo não está centrada no jogo

de futebol, mas sim num projecto colectivo individualizado, em que todos os

comportamentos desejados, para a equipa e para os diferentes jogadores,

tenham um contexto e um sentido específico, aquilo que Frade (1989)

denomina de “articulação de sentido”» (Oliveira, 2004, 4).

Falar de uma ideia é falar de uma inibição. Um privilégio é no seu estado

puro, simultaneamente uma inibição. A forma de jogar funciona como um

atractor estranho que impele as dinâmicas colectivas e individuais para um

dado intervalo de acções, determinado por regularidades de acontecimentos a

atacar, a defender, expressa em probabilidades, e que se constitui como fonte

de viabilidade das intenções e interesses da equipa.

O sucesso de uma equipa é frequentemente expresso em resultados.

Um problema profundo e de difícil desenraizamento surge quando a ideia é

fruto desse mesmo insucesso. O treinador Rui Faria (2003, LXXXII; cit.

Fernandes, 2003) expressa a sua convicção referindo: «se o treinador acredita

na sua forma de jogar e que com aquilo vai atingir os seus objectivos não deve

a meio alterar só porque os resultados não aparecem. Pode, eventualmente,

alterar alguns aspectos desde que isso não perturbe a complexidade da

organização».

No seguimento do nosso raciocínio, o treinador Carlos Carvalhal, refere

que um trabalho válido somente é atingível através da adopção de uma

filosofia, de uma identidade bem marcada daquilo que enquanto equipa se

pretende (Fernandes, 2003). Constitui-se este, o primeiro desafio com que

Mourinho se depara. Mas não basta ter uma ideia. A sua vitalidade expressa-se

num estado de materialização, ou seja, na operacionalização, da qual

emergem questões igualmente profundas e complexas, adiante discutidas.

Em síntese, impera a emergência de um futuro futebolístico desejado,

uma intencionalidade presente em todas as acções. O passado, presente e o

futuro interagem de forma simultânea e constante, desempenhando um papel



94

significativo na activa construção da imagem ou representação. Não se

pretende um futuro esquizo-paranóico que nos conduz à desintegração mental.

Nem a um caminhar só a pensar naquilo de que se afasta, e não se

preocupando com aquilo de que se aproxima, pois é também esta a forma mais

prática para chegar onde não se deseja. Nem tanto, a uma despreocupação

causal, a de viver o presente pelo presente que conduz a comportamentos

repetitivos e rígidos. Antes, um futuro desejado que se edifica sobre referências

do passado mas sobretudo na intenção do futuro rico para construir um

presente frutuoso. É o caminhante que ao caminhar o caminho já caminhado,

se faz a si próprio e ao caminho.

IV.3.1. A importância da possível caracterização de um modelo de
referência enquanto necessidade de construção do
presente em função do futuro, em vez de o considerar como

uma secreção do passado, que se sustente na forma
específica do jogar, o fio de Ariane do futebol.

«O modelo é tanto mais rico, quanto mais criar

possibilidades aos indivíduos para poder acrescentar

qualquer coisa às suas funções, mas nunca à revelia das

suas funções».

Frade, 2003

Concluímos linhas atrás que o futuro não é uma realidade inteiramente

indeterminada. Justifica-se a necessidade de investirmos numa estratégia de

arquitectura e construção para a acção. A realização de estratégias de

comportamentos é, como arte de agir em condições aleatórias e adversas

(Frade, 1985), no futebol, uma imprescindibilidade. Desta forma, Frade (1985)

refere que o “Modelo de Jogo” é o elemento causal de todos os

comportamentos.

Um modelo pode ser considerado como uma representação simplificada

da realidade e está relacionado com processos construtivos, que estão ligados

a concepções de conhecimento de determinado fenómeno ou realidade (Le

Moigne, 1990).
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Le Moigne (1990) considera que os modelos são criações antecipativas

que se fundamentam em interpretações da realidade por parte de quem cria

esses modelos. Desta forma, a criação de um modelo implica a organização de

um conjunto de conhecimentos/imagens mentais que se tem de determinada

realidade (Oliveira, 2004). “Concepção” é o nome que Le Moigne (1990) atribui

a essa criação.

Assim, poder-se-á dizer que a concepção relaciona-se com o plano de

organização das ideias, enquanto que o modelo possibilita a operacionalização

dessa concepção (Oliveira, 2004).

* * *

A aparente autonomia dos sistemas vivos em relação ao seu

envolvimento está circunscrita a uma lógica de organização (Frade, 1985).

A interacção dos jogadores em condições longe do equilíbrio prende-se

com o fenómeno de auto-organização, um processo que, segundo Stacey

(1995), os componentes comunicam espontaneamente entre si e cooperam

subitamente num comportamento comum, coordenado, concertado.

Um sistema auto-organizador tendo por objectivo um modelo a assimilar,

isto é, padrões de comportamento futebolísticos, esquemas directores que

quem aprende reconhece como inadequação parcial, modifica e integra nos

seus próprios esquemas (Frade, 1985).

O modelo de jogo é a atracção pela organização, mas não uma

qualquer. Desenha imagens de futuro, padrões de comportamento futebolístico

como programas (conteúdos) de acção (Frade, 1985). O postular de uma lógica

psicomotriz em que as condições nas quais o efeito do ruído sobre um sistema

em comunicação não consistirá unicamente a baralhar a comunicação mas

sobretudo, em certas condições, a modificar os desempenhos do sistema pelo

facto de concretizar uma reorganização (Frade, 1985).

Conceber um modelo é possibilitar conceber a inteligibilidade da

complexidade. Se conceber é organizar, fazemos da organização o conceito

nuclear da complexidade (Faria, 1999). Conceber é organizar, uma concepção
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é uma organização, organizada e organizante e um modelo não se pode

resumir a um esquema organizado, por maior que seja a sua qualidade

(Moigne 1994; cit. Faria, 1999). Necessitamos construí-lo e lê-lo na sua

potencialidade organizadora: ele tem de ser organizante se pretende dar conta

da complexidade apercebida do fenómeno modelado.

O modelo é a articulação de tudo, do consciente e do subconsciente. Ele

proporciona uma base racional que permite canalizar a tomada de consciência,

por parte de todos os jogadores, sobre os seus direitos e deveres,

fundamentalmente no que diz respeito às suas funções e limites. Por outras

palavras, subordinar as acções individuais às colectivas, através de uma

distribuição coerente dos seus comportamentos, de forma a assegurar a

coordenação e cooperação destes, que consubstancia o aumento da

rentabilidade e da eficiência da equipa.

O modelo não só descreve de forma metódica e sistemática o sistema

de relações (colectivo) que se estabelecem entre os diferentes elementos

(individual) de uma dada situação de jogo. É fundamentalmente um potencial

de acção, uma bacia de atracção11 que circunscreve situações, acções e

comportamentos, atribuindo posições, tarefas e funções, designando

competências, que possibilita a aquisição de uma inteligência associativa e

cooperativa através da emergência e dominância selectiva e contextual de

atractores estranhos dinâmicos (princípios e subprincípios de jogo).

Com o desenrolar do jogo, apercebemo-nos da existência de um grau de

constância comportamental, ou seja, a equipa revela padrões de

comportamentos que se repetem de forma mais ou menos semelhante. Esta

bacia de atracção é resultado da evidenciação de determinados princípios de

jogo que se expressam mais que outros e constituem a base da organização

11 Relembremos, a “bacia de atracção” é uma região do espaço de fase, que marca a

preferência do ponto por um dado atractor, o que pressupõe a possibilidade de um sistema se

equilibrar. Um “espaço de fase” é um espaço abstracto, não topológico, conjectural,

multidimensional, que pode assumir tantas dimensões quantas as variáveis que caracterizam o

comportamento do sistema, que expressa todas as possibilidades comportamentais, e que por

isso, é capaz de representar num único ponto todas as características do sistema.
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da equipa, ou seja uma cultura de equipa, em sua grande parte de emergência

subconsciente.

Pretende-se um modelo que recorra a noções probabilísticas que se

aplica a muitas circunstâncias específicas de carácter semelhante, devendo ser

específico e suficientemente flexível. Isto possibilita que o modelo, não careça

de ser mudando constantemente com a mudança. Que contemple uma

harmonia entre ordem e desordem, assegurando que probabilisticamente a

equipa adopta uma regularidade de comportamentos, mas conservando um

espaço à ruptura, ao inesperado e inusitado.

Segundo Frade (2003) a evolução e elevação da dimensão táctica

decorre da identificação e entendimento que os jogadores fazem do modelo de

jogo. Por isto, o modelo não pode ser uma estrutura rígida, impondo

unicamente comportamentos mecanicistas repetitivos. Constatamos em

capítulos anteriores que os sistemas bem sucedidos funcionam em estados

longe do equilíbrio, ou seja, apresentam a flexibilidade suficiente para

comportar mudança e gerir os comportamentos desviantes. O modelo deve

permitir por isso a criatividade, possibilitando o aparecimento do inusitado. No

entanto, tais comportamentos jamais devem aparecer à turbulência das

premissas que o modelo canoniza. Exige-se portanto, uma atitude de

permanente concentração que gere auto-organização e possibilite assim que o

detalhe, as irregularidades sejam compensadas pelas regularidades dos

restantes jogadores que suportam a organização colectiva. Em síntese, o

modelo será tanto mais rico quanto mais permitir que se gere desordem mas

apoiada em ordem. A desordem auto-ordenada.

A ordem pretendida, o carácter proibitivo não significa que cada jogador

não encontre dentro de uma concepção de organização, o espaço necessário

para reflectir a sua própria personalidade, improvisação e criatividade, pois este

é um pressuposto integrante do jogar e fundamental no equilíbrio adaptativo da

equipa de sucesso.

Portanto, um modelo que apresenta duas facetas evidentes. É

claramente um instrumento amortecedor, na medida em que obriga

continuamente a equipa e os jogadores a retomarem e a obedecerem ao
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percurso planeado, aos equilíbrios definidos. E um instrumento amplificador,

em que pequenas acções ou sequências de acções permitem projectar

colectiva ou individualmente o grupo para outras acções e sequências

imprevisíveis, inovadoras e criativas. São mecanismos não-lineares de

feedback, que obrigam as equipas a funcionarem distantes dos estados de

equilíbrio estáveis. As equipas não se limitam a adaptar ao jogo. Em vez disso,

elas interagem criativamente.

Por outro lado, «o modelo é uma coisa que está, não diria em

permanente construção, mas nunca está acabado, porque o modelo nasce,

enquanto modelo, é de uma conjectura, é uma ideia, uma ideia em relação a

algo, em relação ao jogar» (Frade, 2003, II). A este processo denominamos de

“Fenomenotécnica”. «É uma fenomenologia que implica uma preocupação que

é levar alguém a treinar, no sentido de registar evolução qualitativa, portanto, a

aproximação a essa ideia que se tem, mas que o próprio processo, em si, é

revelador de muita coisa inesperada. Portanto, o modelo é, qualquer coisa que

não existe, mas que todavia se pretende encontrar» (Frade, 2003, III). A

fenomenotécnica é uma fenomenologia da responsabilidade técnica de quem

está a gerir (Frade, 2003).

Se verificamos a necessidade da existência de uma perspectiva, uma

articulação de sentido, um alinhamento, um horizonte, para que se possa fazer

construção rica, senão tal como se agregou pode-se desagregar, caso as

condições assim o favorecerem. Ao modelo cabe suprimir essa exigência. Mas

não um modelo balofo, pois ele deve derivar de uma crença, uma intenção

prévia12. Mourinho realiza uma “modelação projectiva” pois é orientada para um

dado futuro, isto é, baliza as acções individuais dentro de uma lógica grupal,

que possibilita perante determinada situação, que todos os jogadores pensem

da mesma maneira (Resende et al., 2006, 37).

No modelo de jogo, os princípios de jogo são atractores e ganham

preponderância consoante o que a situação percebida exigir da equipa,

invocando a emergência para uma organização. Mas este não é um acto

12 Relembre-se o papel consciente das intenções prévias. Só é educativo o movimento

intencional.
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inteiramente passivo. A equipa deve subverter esta lógica. Desenvolver a sua

organização, que será o mesmo que dizer assumir a sua forma de jogar, impor

os seus atractores sempre que possível.

A organização não exige que se introduza um grande volume de

informação, até porque isso é impossível humanamente. Agora é certo que

poderemos inflectir uma dada direcção na nossa organização, quer no ataque

quer na defesa, promovendo a aquisição de princípios, geradores de auto-

organização.

O princípio é um fractal e é a observância de uma dada lógica (Cunha e

Silva, 2002). A organização específica e adaptada à situação para a qual a

impele, pode ser desenvolvida partindo de um reduzido número de estímulos,

sem que se percepcione completamente o envolvimento. Centra-se no que é

estrutural e básico no comportamento, e deixa em aberto na construção do

mesmo, o seu pormenor à actividade criadora e criativa do homem. Daqui se

entender que o princípio é fundamental quando se fala de referências auto-eco-

organizáveis aplicáveis a sistemas longe do equilíbrio.

A definição de princípios pressupõe a definição de gatilhos de acção,

isto é, a eliminação de ruídos e redundâncias e a selecção de estímulos

sinalizadores de necessidade de geração de organização específica, por auto-

organização.

O princípio é uma probabilidade e induz a uma organização específica

que visa sobretudo mediar a fluidez, conexidade e diversidade. Assim, um

modelo de jogo, ao definir princípios e subprincípios, deve partir do

pressuposto que nem sempre será possível a sua aplicação. O pensamento

que está subjacente nas interacções dos vários jogadores da equipa é

suportado nestes conceitos.

O modelo de jogo é uma necessidade que se justifica, como vimos atrás,

pelas singulares características do jogo de futebol e de uma equipa. Ele é o

factor aglutinador que permite aos diferentes intervenientes actuarem de forma

sincronizada e direccionada a objectivos colectivos. É a unidade da

diversidade.
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* * *

O mais importante numa equipa é ter um determinado modelo,

determinados princípios, conhecê-los bem, interpretá-los bem,

independentemente de ser utilizado este ou aquele jogador. No fundo, é aquilo

que eu chamo organização de jogo. Podemos alterar um ou outro jogador em

função das características que o encontro deve assumir, mas de uma forma

geral partimos para cada jogo sempre motivados para jogarmos bem e de

acordo com aquilo que é a nossa filosofia e o nosso modelo. Isso é o mais

importante, revela o treinador convicto.

Mourinho sintetiza de forma curta e clara o que se lhe afigura como

prioritário no processo de treinabilidade de uma equipa. O modelo de jogo

configura uma paisagem mental na cabeça do treinador que através de

variadas ferramentas pretende criar na cabeça dos jogadores. Desde o

primeiro dia subordina todo o processo de treino ao jogar que pretende: cada

dia de trabalho é um dia com um conteúdo táctico importante (Resende et al.,

2006, 38).

O importante é que os seus jogadores joguem de uma determinada

forma. Para que eles o façam, sustentam-se num referencial, que é o modelo, e

mais especificamente nos seus princípios de jogo, partes do todo do jogar. O

seu jogo crescerá tanto mais, quanto mais a capacidade individual for capaz de

interferir no colectivo, mas sem ser à revelia das regras gerais, preconizadas

pelo conjunto de referências colectivas e individuais de acção. Como os

parâmetros físicos, técnicos e psicológicos são de difícil quantificação, apenas

se preocupa com a avaliação do desempenho da equipa e dos jogadores da

equipa, isto é, no expressar de regularidades compatíveis com o plano prévio

do seu jogar. Isso exige-lhe que trabalhe de forma simultânea, que é o mesmo

que dizer, com as dimensões em permanente reciprocidade e interligação de

todos os factores, estando mais preocupado como os princípios atacantes e

defensivos se ligam entre si do que na expressão e desenvolvimento unitário e

descontextualizado de cada um, visto que um só faz sentido na medida em que

se revê no outro.
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Este modelo, o de Mourinho é um modelo fractal. A forma como o

concebe fica bem explícito a sensibilidade da articulação de uns princípios com

os outros. Cada princípio funda-se no respeito pela dinâmica global. A fractura

do modelo de jogo em princípios e subprincípios decorre da necessidade de

promover uma acentuação de determinados aspectos relativamente a outros.

Apesar disso, este afastamento, constitui-se como factor de evolução porque

não perde o sentido do jogar e considera a natureza sinergética de todos os

elementos que fazem parte do modelo. Ao analisarmos os princípios, eles

mantêm uma relação de auto-semelhança com a forma de jogar que Mourinho

pretende.

Cada princípio apresenta um grau constante de irregularidade. Ao

desenvolver um processo algorítmico de acção, evidenciando sinais que

controlam o percurso da acção, está aberto ao desvio, ao inusitado, ao

inesperado, ao criativo. Num plano mais geral, respeita as linhas mestras mas

o pormenor configura o carácter adaptativo e flexível do jogo de Mourinho.

Tanto mais será a equipa bem sucedida, quando mais os seus jogadores forem

capazes de simultaneamente potenciarem o lado do pormenor no respeito

pelas directrizes mais gerais.

Para melhor compreendermos em que medida o modelo de jogo

preconizado por Mourinho é de facto um instrumento de excelência, uma

verdadeira imprescindibilidade e que demarca a diferença dos demais, dever-

se-á ler as páginas seguintes.

IV.3.2. Desafio segundo: modelizar o jogar  com um dado
sentido, com propriedades sistémicas. A observância de
uma dada lógica, uma fractalidade, baseada na hegemonia
articulada de princípios de jogo que segregam um futebol

de qualidade superior.

Pretendemos neste capítulo evidenciar o modelo de jogo de Mourinho.

Modelo este que invoca a emergência selectiva e contextual de atractores

estranhos dinâmicos, e possibilita a aquisição de uma inteligência associativa e

cooperativa, aglutinadora, auto-organizadora e auto-engendrativa.
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A tarefa de criar um modelo de jogo, isto é, de sistematizar a ideia de

jogo, torná-la coerente e prática, é talvez o segundo grande desafio com que

qualquer grande treinador se depara. Como vimos, nunca se completa esta

tarefa uma vez que o modelo cria e recria-se, visto que ninguém sente

necessidade daquilo que desconhece. Os panoramas alteram-se e

naturalmente exigem modelos diversificados, caso o treinador entenda que

assim é o melhor. O ter uma concepção de jogo e consequentemente um

modelo faz parte do conceito de liderança. Só é líder quem é visionário, e o

papel de treinador alicerça-se neste fundamento e na processologia que

permite construir o fundamento intencional.

O jogar é uma emergência. Tem um tempo de incubação e de

amadurecimento próprio. Aquilo que se afigura como mais importante salientar

é que as coisas não se geram por geração espontânea. É uma construção. A

organização, a ordem, tal como nos corrobora a teoria do caos, exige muita

energia, trabalho e dedicação pois a desordem e o anarquismo são naturais.

Pretende-se modelizar um fenómeno, evidenciar um jogar singular que

se manifeste com regularidade. A regularidade de jogo é um aspecto que o

treinador deve procurar como futuro para a sua equipa. Este futuro é tanto mais

importante, quanto melhor se imaginar esse futuro. Isto implica que antes já se

conheça o futuro a que se aspira, independentemente de este ser aquele futuro

que se alcançou. É fundamental que o treinador saiba que jogo quer para a sua

equipa.

Portanto, se não for definido um determinado padrão de jogo com linhas

orientadoras de todo o processo, a criação de hábitos de jogo, a adaptabilidade

para a especificidade de uma determinada forma de jogar – aspectos que

sobressaem do início desta discussão – parecem ficar comprometidos.

Sendo assim, o que pretende Mourinho para as suas equipas?

* * *

A minha preocupação quando vou para um clube é encontrar, mais do

que um sistema táctico, um modelo e uma filosofia de jogo. Tem a ver com um
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futebol fundamentalmente ofensivo, onde o passe e a qualidade são

fundamentais.

Mourinho considera que ter um modelo de jogo perfeitamente definido e

não fugir dele, acreditar nele, é um aspecto marcante das suas equipas. Como

o próprio refere é fundamental que assim aconteça. Por isto, pretende assumir

sempre os jogos, não se descaracterizarem perante os adversários.

Independentemente de ser treinador do União de Leiria ou do Chelsea. Como

nos salienta, o mais importante é sempre a nossa própria equipa e não o

adversário. Se o seu jogar é uma realidade modelável, só é passível de ser

construído o que for intrínseco ao sistema, ou seja, os seus jogadores. Tal

acepção induz com que a equipa não mude de sistema de jogo em posse de

bola, ao passo que, quando não se tem a bola, a capacidade de leitura do

adversário e face à condicionante de pressionar o adversário, poderá provocar

ligeiras adaptações. Ainda assim, não significa isto, que as suas equipas se

encaixem no adversário.

Para si, a força de uma equipa passa por serem capazes de jogarem

como equipa. Como o próprio advoga, a melhor equipa não é a que tem os

melhores jogadores, mas aquela que joga como equipa. E continua, jogar como

uma equipa é ter organização, ter determinadas regularidades que fazem com

que, nos quatro momentos do jogo, todos os jogadores pensem em função da

mesma coisa ao mesmo tempo.

Esta organização de jogo não é dedutível numa excelente organização

defensiva ou atacante, pois o mesmo não as concebe de forma separada.

Quando preparo a minha equipa para qualquer jogo, prepara-o com a intenção

de o ganhar, treinando de igual forma a sua organização defensiva e ofensiva.

Desta forma, todos os jogadores desenvolvem tarefas ofensivas e defensivas

em todos os jogos, mesmo o guarda-redes, como o próprio afirma: numa

equipa que se quer de topo, todos os jogadores têm de participar nos quatro

momentos  guarda-redes incluído. Visto que, a equipa é um todo e o seu

funcionamento é feito num todo também, considera que esta interligação

impede que ele faça uma separação aquando da preparação dos jogos, isto é,

no treino.
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No que concerne aos aspectos ofensivos, para Mourinho é claro quem

quer assumir jogos, ter a bola é imperativo. Ter a bola e saber usa-la é a sua

ideia táctica principal.

Define como um princípio atacante a circulação de bola, sendo inerente

um bom jogo posicional que constitui um subprincípio, entre outros descritos.

Consiste no conhecimento relativo à matriz estrutural de posições face a

determinados referenciais, bola ou jogador com bola, que lhes possibilita o

antecipar da acção. A configuração geométrica configurada, determina que a

atacar os jogadores realizam “campo grande”, isto é, adoptem um

posicionamento geométrico que permita que o espaço útil de circulação seja o

maior possível garantindo um aumento das probabilidades de posse e

circulação eficaz e em contraponto, reduzindo as possibilidades de perda e

consequente recuperação pelo adversário. Esta estrutura conjuga elementos

fixos e móveis devidamente articulados, garantindo assim por um lado o

equilíbrio posicional e por outro dinâmica e mobilidade que potenciem o

momento atacante. Os jogadores são preparados para jogar na ambivalência

de não perderem a ambição de ganhar os jogos, procurando activamente o

golo, mas também não perder tranquilidade e o seu equilíbrio posicional. Para

que tudo isto aconteça, ter qualidade individual é um aspecto crucial.

Aliado a isto, defender bem é uma preocupação de igual forma

importante. Neste capítulo, o defensivo, o princípio que melhor se identifica nas

suas equipa é o pressing alto zonal. Como o próprio refere, o pressing não é

mais do que um meio para se recuperar a posse de bola e só faz sentido se

depois a equipa souber fazer uso dessa posse. Um meio para e não uma

finalidade em si, atestam a atitude positiva que o treinador tem perante o jogo

que pretende fazer. Do ponto de vista do posicionamento, os conceitos de

“campo pequeno” e reacção forte à perda da bola são dominadores. As linhas

juntas garantem o estabelecimento de um bloco coeso, mas sem aglomeração

excessiva dos jogadores, e o mais afastado possível da sua baliza. Quanto

mais isso acontecer, mais próximo estará da baliza adversário quando

recuperar a bola. Para si, “defender bem” significa defender durante pouco

tempo, obter a bola o mais rapidamente possível, possibilitando estar a maior
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parte do tempo com a iniciativa de jogo, o que contraria os conceitos

maioritários que privilegiam o estabelecimento de estruturas compactas, com

todos os jogadores atrás da linha da bola, retirando espaços aos adversários,

porventura anulando os mais influentes através de marcações individuais

asfixiantes. Defender bem é uma mistura de pouco , em termos de quantidade

de tempo, com o momento da perda da posse de bola. Outro aspecto marcante

como próprio afirma, os onze jogadores têm de saber o que fazer em posse de

bola e os onze jogadores têm de saber o que fazer quando o adversário tem a

posse de bola.

Voltando ao pressing alto zonal, aspecto capital na organização

defensiva, torne-se mais claro que para Mourinho, defender zonalmente e

pressing zonal são coisas diferentes. Enquanto que defender zonalmente,

através da adaptação posicional de todos os jogadores em função da posição

da bola, tem-se como objectivo encurtar espaços, criar dificuldades e esperar

pelo erro. Defender zonalmente, mas de forma pressionante, significa, da

mesma forma, um bom jogo posicional, mas com uma iniciativa no sentido de

intensificar ao máximo as dificuldades do adversário e de tentar recuperar a

bola o mais rapidamente possível. Esta pressão acontece com seis linhas, que

é o mesmo que dizer, uma pressão em profundidade. A zona alta nem sempre

é levada a efeito. Naturalmente está dependente dos argumentos da equipa

adversária. Quanto assim se verifica, por dificuldade ou fadiga, baixar o bloco

pode ser uma solução.

As transições sejam elas ataque-defesa ou defesa-ataque, influenciam o

tipo de jogo que se sucede. Como se pretende uma boa posse de bola,

defender à zona é imperativo visto que é fundamental conservar um

posicionamento que sustente essa mesma posse13. Mourinho admite que

relativamente a este ponto, algumas preocupações lhe merecem cuidado

regular em termos de treinabilidade. A saída após a recuperação da posse de

bola, isto é, ter a capacidade de jogar de uma forma a defender e, depois em

posse de bola, modificar aquilo que é fundamental: a recuperação das posições

13 Atente-se à relação sinergética dos vários momentos do jogar de Mourinho.
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em campo, o tirar a bola da zona de pressão, etc.

A todo o momento tomam-se decisões críticas ao desenvolvimento de

jogo que são alvo de atenção no treino. Tratando-se de um jogar altamente

desgastante, a equipa tem de recorrentemente avaliar se corre o risco de

atacar assim que se recupera a posse da bola, ou se opta pela circulação por

considerar que não se reúnem as condições de sucesso para atingir o

objectivo. A forma tradicional de descanso acontece sem bola, recuando e

defendendo. Mourinho pretende que a equipa descanse com bola, circulando-

a.

Eis alguns traços da forma de jogar das suas equipas que nos ajudam a

compreender o porquê da diferença. Para tal basta comparar com o que a

maioria dos treinadores pensa e realiza.

IV.3.2.1. Interpretar o comportamento motor e atribuir-lhe um

sentido num contexto mais elevado, o da partilha
colectiva, o da compreensão associativa do todo. O
futebol quer-se mais dialogado que em monólogo. A
interacção colectiva.

«Pep (Guardiola) entende a equipa como um cérebro

colectivo. As capas geológicas do futebol de Pep são três:

a sua natureza, os geniais conselhos de Cruyff e o método

de Van Gall, por essa ordem de importância».

 Jorge Valdano, 2001, 111

Para o desenvolvimento colectivo, o foco é colocado na equipa, através

da qual os jogadores, treinadores, dirigentes, …, trabalham uns com os outros

para desempenhar tarefas particulares. As partes não existem

independentemente umas das outras para serem montadas de modo coerente,

sendo antes o produto das interacções consigo mesmo e com o meio em que

se inserem, numa regulação de retorno espiralizado entre estados de quase-

equilíbrio, pois só assim se torna, uma equipa, adaptativa, atraída por pontos

de convergência, atractores estranhos, e que se constituem referências de

dinâmica não-linear de auto-organização colectiva de que é exemplo o modelo
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de jogo.

No Futebol, ao organizarmo-nos em equipa, colocamo-nos em melhor

posição para nos comportarmos coerentemente quando temos de nos

confrontar com o totalmente inesperado. A essência do grupo forma-se

simultaneamente à definição dos objectivos, fruto das contribuições recíprocas

que se esperam e dos meios com vista a atingir os fins. A eficácia do grupo

será tanto maior quanto mais o comportamento dos seus jogadores for

coerente nos meios e nos fins.

As teorias sistémicas dizem-nos que a mudança da parte para o todo

também pode ser vista como uma mudança de objectos para relações (Capra,

1996). A relação é a possibilidade de comunicação entre as partes. «Uma

interacção é o que faz com que um fragmento de matéria não seja insensível à

presença de outro» (Frade, 1985). A interacção é já comunicação. Fazendo a

analogia, uma equipa é comparável a uma rede de relações na qual os

jogadores interagem de forma dinâmica adaptativa, não só entre eles, mas

também com outras variáveis, internas e externas, globais ou particulares.

Essa interacção reflecte um padrão de funcionamento e organização, em

diferentes níveis de observação.

A complexidade do jogo advém não só do número de cruzamentos

possíveis entre as partes, mas sobretudo da qualidade da comunicação que se

estabelece entre os vários jogadores, que tal como vimos origina a emergência

de propriedades que são do todo e que as partes, isoladamente não possuem.

Daí que, uma equipa de jogadores extremamente valiosos individualmente não

seja garantia de sucesso, pois o todo é maior que a soma das suas partes. A

ordem ou organização de um todo, ou sistema14, transcende aquilo que pode

ser oferecido pelo “conjunto” das suas partes quando estas são consideradas

isoladas umas das outras (Frade, 1985). Desta forma, os jogadores deverão

estar mais preocupados com o bem de toda a equipa do que apenas com o

prazer e satisfação individual, pois um bom colectivo será frequentemente

melhor que um bom conjunto de individualidades.

14 Este conceito de “sistema” vai para além da noção de “sistema de jogo”. Enquadra-

se antes com a definição dada na Revisão Bibliográfica.
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Se um dos componentes é deficiente, incapaz de interagir correctamente

com os outros, não preenchendo a sua função específica, o sistema todo é

afectado. Todas as partes têm um papel a desempenhar. Mesmo alterar

apenas um dos elementos pode, às vezes, ter consequências completamente

inesperadas (Frade, 1985). Assim, quando o primado está na equipa, o

sobressair do individual é menos manifesto, para o bom e para o mau.

Uma equipa não é totalmente caracterizável através do conhecimento

individualizado dos seus jogadores. O jogo decorre na constante interacção

das suas individualidades e a equipa será tanto mais forte quanto mais se

encontrar diversidade individual canalizada para a unidade, para a equipa.

Não chega planear estruturas. É preciso antes pensar em funções, em

que os jogadores deverão possuir percepções globais das funções do todo. Os

jogadores têm de se preocupar com a integração e a sinergia, com a eficácia

do funcionamento conjunto das partes.

Tal como abona Mourinho, a minha grande preocupação é a equipa, o

desempenho colectivo. O treino deve visar provocar na equipa e não nos

jogadores individualmente uma determinada alteração ou transformação, que

implica uma organização colectiva desses jogadores. Pensar em jogadores

isolados não basta. Deve reflectir um sensível equilíbrio entre o que cada um

pode oferecer individualmente, entre as interacções dos jogadores numa lógica

de complementaridade na unidade e da identidade colectiva. «As

individualidade só têm lugar dentro de um esquema onde possam mostrar

todas as potencialidades (Arrigo Sachi, in jornal “Público”, 20/03/95; cit.

Carvalhal, 2002, 56)».

A evidenciação da importância da premissa colectiva na filosofia de

Mourinho está bem patente no seu modelo de jogo. Ao exacerbar uma alta

circulação de bola, é-lhe inerente um princípio de interacção colectiva. Todos

nós facilmente verificamos que, após uma observação não muito cuidada, as

suas equipas assentam este princípio ofensivo num jogo de passes, o que se

traduz numa percentagem de posse de bola geralmente superior ao adversário.

Esta matriz, a dos passes, pressupõe um sistema de comunicação e

colaboração sem o qual não era possível a manifestação do princípio ofensivo.
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Defender em bloco e pressing zonal é também uma exigência colectiva.

Mourinho chega a referir o facto de que a equipa deve ser um todo, e ao

próprio guarda-redes é atribuída uma função ofensiva.

O treinar do treinador português tem em conta a alteração individual

(descoberta guiada, p.e.), mas é a auto-modificação (alterações no indivíduo)

que acontece por sobre-condicionamento da hetero-modificação (dos

jogadores para a equipa). Ou seja, a individualização, aquilo que se repercute

no indivíduo como mudança e adaptação, desenvolve-se na presença de

mecanismos de hetero-regulação (dos outros indivíduos), quer isto dizer, nas

órbitas mais próximas e mais afastadas dos diferentes sistemas e micro-

sistemas (equipa, adversários, …), segundo um comando exterior ao sistema

regulado, o treinador (Frade, 2003).

Portanto, justifica-se que as equipas só devam ser percebidas como

unidades em interacção com outros sistemas num espaço adaptativo. O treino

enquanto perseguição de uma concepção de jogo e que tem no jogo, pelas

suas inerências intrínsecas a principal ferramenta de treino. A adaptabilidade e

o controlo surgem da auto-organização enquanto mecanismo de evolução que

gera novas respostas em função das necessidades locais (referentes ao meio).

A evolução resulta então da selecção de soluções inovadoras coerentes que os

sistemas introduzem.

Mas após tudo isto, importa salientar que não significa que não se

perspective a individualidade no treino. Aliás não existe metodologia de

repercussões mais individualizantes que a Periodização Táctica como veremos

já a seguir.

IV.3.2.2. Porque o que os jogadores pensam também é futebol, a
convergência de ideias é uma imprescindibilidade.

É o carácter caótico, a sensibilidade às condições iniciais e o final de

natureza aberta, que implode o jogo numa infinidade de situações difíceis de

antecipar e caracterizar. O estado situacional é ambíguo e a resposta é

equívoca, em que a informação é sempre inadequada é condicionada pelo

modo como os componentes vivos do sistema (jogadores, treinadores,
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dirigentes e espectadores) a interpretam. As interpretações são condicionadas

pelo saber adquirido e por aquilo que as pessoas estão a tentar atingir em

termos pessoais ou de grupo, que influi, por sua vez, em nova variabilidade e

ubiquidade. Como refere Garganta & Cunha e Silva (2000, 5), «cada sujeito

percebe o jogo, as suas configurações, em função das aquisições anteriores e

do estado presente» e do futuro ambicionado. Perante a mesma situação,

jogadores diferentes não vêem nem interpretam as mesmas situações da

mesma forma, portanto, podem assumir comportamentos completamente

diferenciados. Ou seja, idênticas situações para jogadores diferentes podem

afigurar-se situações distintas.

Cada jogador é uma individualidade e a sua diversidade pode ser

simultaneamente um empecilho ou um factor de valoroso sucesso. O

reconhecimento desta particularidade tem um impacto substancial nos

processos de ensino-aprendizagem e de treino. Como refere Oliveira (2004) «a

consequência desta funcionalidade pode assumir duas vertentes: uma que vai

permitir o desenvolvimento do projecto colectivo, uma vez que a diferença de

conhecimentos específicos dos jogadores vai funcionar como catalisador

positivo de novos conhecimentos específicos, tanto colectivos como individuais;

outra que vai bloquear o desenvolvimento do projecto colectivo, uma vez que

as diferenças dos conhecimentos específicos dos jogadores funcionam como

catalisadores negativos, impedindo o desenvolvimento dos conhecimentos

específicos, tanto colectivos como individuais».

Segundo a teoria do caos, a opinião é semelhante, «o sentido do jogo é

simultaneamente a realização da teoria do jogo e a negação enquanto tal»

(Bourdieu, 1980; cit. Garganta & Cunha e Silva, 2000, 7). A realidade requer

divisão e integração; separação e sinergia; satisfação das aspirações

individuais e dos objectivos de grupo; recorrência a condições ordenadas e

desordenadas; consenso e discórdia na concepção; distribuição desigual de

poderes, funções e possibilidades. Ambos os estados de equilíbrio, a

desintegração e a ossificação são incapazes de lidar com necessidade de

mudança permanente do jogo. São por isso a morte organizacional e o

consequente falhanço da equipa. À medida que a equipa se aproxima da
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desintegração, da criatividade sem ordem e critério, a justaposição do

individual sobre o colectivo, torna-se difícil controlar as suas partes díspares e

colher alguns benefícios da sinergia.

Perante o jogar, cada jogador constrói uma “paisagem de observação”

(Garganta & Cunha e Silva, 2000), sustentada num conjunto de estímulos

organizados face ao ponto de vista individual, conferindo-lhe um sentido

próprio, pelo que, diferentes jogadores e diferentes treinadores desenvolvem

preferências diferentes sobre o sentido estratégico que o jogo deverá ter para o

aqui e agora. Simultaneamente, fazem o jogo e deixam que o jogo lhes faça a

si. Experimentam a casualidade e demandam causalidade.

* * *

Ao treinador de uma equipa de futebol compete definir uma ideia de jogo

e promover o adequado processo de assimilação dessa mesma condição

inicial. Os jogadores aos vivenciarem esse processo concretizam em jogo as

ideias decorrentes desse modelo de modo singular. A congruência entre

percepção, interpretação e a respectiva manifestação dessa ideia, nos planos

treinador/jogador e jogador/jogador, é um dos aspectos mais relevantes da

expressão da qualidade de jogo de uma equipa (Frade, 1985).

Toda a acção do jogo contém incerteza e apesar do jogador ser

confrontado com situações ambíguas e confusas, as mesmas têm de ser

resolvidas. Colateralmente, os sentidos dos jogadores são intoxicados de

informação proveniente do exterior, dificultando o processo de percepção e

decisão inerente ao acto de jogar. Neste momento a equipa encontra-se em

reacção, pois não impõe a sua cultura de jogo.

Dentro de um contexto de uma cultura táctica, o comportamento

futebolístico é um problema táctico antes mesmo de ser uma manifestação

comportamental, pelo que a origem dos comportamentos inadequados em

jogo, deve ser primariamente procurada nas operações que precedam a

resposta motora, o que implica, um reequacionar dos processos de

desenvolvimento das intenções prévias e em acto.
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Se admitimos que o jogar é obra do treinador e dos jogadores, tal

levanta a questão da operacionalização (terceiro desafio) dessa cultura

(segundo desafio). Este processo de treinabilidade, a Periodização Táctica,

expressa-se através da auto e hetero-dinâmica que o treinador pretende que

ocorra sempre que se verifiquem determinadas condições iniciais, actuando

como gatilho das intenções prévias, de espectro colectivo comummente

designado por entrosamento, ou como Valdano refere, quatro, cinco, seis

jogadores a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo. A organização da equipa

resulta da representatividade que se tem sobre o objecto (Frade, 2003).

Neste sentido parece ser importante levar a equipa a vivenciar o que se

pretende que ela faça. Ao visualizar a “paisagem do jogar”, possibilita-se a

construção de padrões neurais nos jogadores, Trata-se de um objecto

abstracto (o jogo do treinador) no mundo visível (o jogo), mas que terá que ser

concretizado no cérebro dos seus jogadores (o jogo dos jogadores). A

representação mental nos jogadores surge como premissa primária no

desenvolver do processo. A paisagem global deve ser uma preocupação,

primeiro mais global e depois mais pormenorizado e mais concretizado em

relação a determinados aspectos para que os exercícios passem a ter

significado coerente com os estímulos exercidos (Frade, 2003).

Através daquelas que se constituem como as descobertas mais recentes

do campo da neurobiologia, referidas na nossa revisão bibliográfica, levanta-se

uma importante questão de contornos marcantes para o futebol. Segundo

Jacob & Lafargue (2005) as acções e pensamentos derivam de processos que

decorrem em primeira instância ao nível subconsciente, ou seja, antes de se

decidir ou ter vontade de actuar, o cérebro já preparou e direccionou o caminho

dessas decisões e vontades, tendo em consideração experiências passadas,

conhecimento específico e as emoções que a elas estão associadas (Damásio,

2000). Se antes que os jogadores tenham percepção da programação da

acção, esses mecanismos já acontecem uns mseg. prévios, que influência

pode exercer o treinar15 sobre essas mesmas respostas? Se as respostas

15 O treinar concomitante com o jogar.
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derivam de uma matriz subconsciente como assegurar que as respostas dos

jogadores sejam compatíveis com as que o treinador pretende ver? «O imbricar

das ideias a nível subconsciente é por isto, determinante na probabilidade de

se possuir uma identidade colectiva que se revê na oportunidade de se ter

três/quatro jogadores a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo», refere

Oliveira (2004, 84).

Os processos inconscientes dimanantes da aquisição de hábitos

resultam num factor de economia do cérebro e prontidão para a resposta.

«Como a esfera fundamental do saber fazer é de domínio não consciente e o

hábito é um saber fazer que se adquire na acção, o treinar – a aprendizagem

pela repetição – é um processo de construção do ser capaz de jogar em que o

saber adquirido é dominantemente património do não consciente» (Resende et

al., 2006, 129). Uma repetição sistemática dos princípios organizadores de

jogo, em jogo ou situações que sejam da mesma família, que possibilitem a

emergência de padrões de jogo reconhecíveis pelos jogadores e que

promovam a transferência e organização do conhecimento em imagens

mentais adaptadas de foro não consciente.

O processo preconizado por Mourinho é a Periodização Táctica. A sua

significação coloca, ainda que paradoxalmente, a ênfase simultânea no

colectivo e na individualidade. A Periodização Táctica é a metodologia de

repercussões mais individualizantes e daí, a mais ajustada, na medida em que

respeita as considerações aqui tecidas. A sua influência na área do

comportamento futebolístico sublinha o desenvolvimento harmonioso da

individualidade num quadro de referências colectivas, do qual partilha Mourinho

ao referir, custa-me entender a evolução de um jogador à margem da evolução

da equipa.

Os autores (Resende et al., 2006, 153) do livro “Mourinho: Porquê tantas

vitórias?” respondem a esta questão da seguinte forma e a qual passamos a

transcrever: «a grande preocupação desta [a Periodização Táctica] é a

vivenciação aquisitiva dos princípios de jogo, o mesmo é dizer, a sua

operacionalização hierarquizada. E os princípios são levados a efeito por

quem? Pelos jogadores. Em determinadas posições e em determinadas
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funções. Portanto, se as funções diversas relativas a posições diversas,

embora complementares, o que se repercute em cada uma dessas

posições/funções é diverso das demais. É, por isso, individualizante. Porque o

modo como um dado princípio de jogo implica cada um dos jogadores é

diverso, singular».

IV.4. Desafio terceiro: um novo quadro conceptometodológico
pragmático que respeite a especificidade fenomenológica do
objecto jogar . O choque metodológico  de Mourinho.

Grande parte das acções que se efectuam no futebol, desenvolvem-se

sem que se entenda o que de facto está a acontecer. Grande parte deve-se à

ignorância, ou seja, ao desconhecimento e falta de domínio do objecto, o jogar,

que se está a tratar. Justifica-se por isso o esforço que muitos treinadores

investem em incorporar conhecimentos, que auxiliam as suas actividades

profissionais. No entanto e como nos diz Laing citado por Capra (1996, 34)

refere: «Tivemos de destruir o mundo em teoria antes que pudéssemos destrui-

lo na prática».

Frequentemente, a legitimidade que cada treinador confere à sua prática

advém dos resultados que obtém na disputa diária pelo sucesso. A nossa

abordagem pretende ir mais além, e não ignorando este indicador da

viabilidade da teoria da prática, pretendemos aqui mostrar que, face à natureza

intrínseca do jogo, aquele que tenta alcançar o sucesso, tanto mais próximo

estará quanto mais zelar pelo respeito do fenómeno, pelas suas

particularidades. Nem sempre mostrar o que está mal é suficiente para nos

ajudar a alterar comportamentos. Para se sair de uma dependência, primeiro

tem que se querer (Frade, 2004).

Mourinho é actualmente o treinador que melhor manipula este

fenómeno, o que lhe garante hipóteses aumentadas de triunfo relativamente

aos seus adversários. Mas melhor como? Em que medida? A ciência de ponta,

o que os maiores cientistas nos dizem, ajuda-nos a compreender as razões por

detrás desta forma tão particular de entender o jogo e o treino.
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* * *

A primeira acepção que tomamos funda-se na necessidade de

primariamente compreendermos profundamente o real para depois inflectirmos.

Não precisamos de, enquanto profissionais de desporto e após larga

divulgação nas faculdades de ciências de desporto, realizar estudo apurado

para constatarmos um profundo enraizamento das metodologias convencionais

no futebol. O livro ao qual serve base este documento coloca “a nu” de forma

muito clara e concreta esta realidade.

Verificamos uma instrumentalização e artificialização do jogo e do treino,

no qual se evidencia a soberania do princípio da fragmentação enquanto

princípio metodológico preferencial.

Nas periodizações convencionais, projecções do paradigma cartesiano,

funda-se a pretensa vontade de condicionar a realidade e de transformá-la

através do desenvolvimento individualizado e dividido das várias componentes

implicadas na obtenção do rendimento desportivo. Estabelece este paradigma

formas muito particulares de perspectivar o treino e a competição que aqui

rapidamente serão escalpelizadas.

Periodizar significa dividir em períodos. Reconhece-se nestas

periodizações convencionais, quando observadas numa temporalidade

alargada, a divisão em períodos determinados essencialmente pela presença

ou ausência de competição.

O período que antecede o início do campeonato oficial e após férias é

denominado comummente de “pré-época”. A pré-época é considerada como

essencial e estrutural por muitos treinadores para a sustentabilidade do

rendimento desportivo nos meses subsequentes. Uma boa pré-época funda e

constitui os alicerces sólidos para a obtenção dos mais elevados rendimentos

do exigente campeonato que se aproxima. A realização de um período

preparatório muito intenso fisicamente influenciará determinantemente na

obtenção de elevados rendimentos competitivos durante toda a época.

À medida que se aproxima o período que compreende as competições

oficiais, verifica-se uma revisão da dinâmica do processo de treinabilidade



116

ainda que os conceitos se mantenham relativamente estáveis. Significa a

intensificação de exercícios de dominância competitiva na relação de

complemento aos exercícios de índole física. A elevação das capacidades

físicas é preocupação prioritária, estando posteriormente apenas abafadas pela

competição que decorre neste segundo período, emergindo com veemência

sempre que se verifica oscilações negativas no desempenho desportivo.

De forma muito genérica as duas primeiras semanas os treinos podem

ser qualificados de autênticas sessões de atletismo, sendo que no extremo,

serão efectuadas nas praias, na mata, em rampas, onde se desenvolve de

forma geral a força, a velocidade, a resistência. O volume relativo destes

conteúdos apresenta-se numa percentagem muito elevada, o que significa que

se realizem sessões de treino longas de várias horas. Os exercícios são de

índole genérica, muitos deles distanciados da prática concreta do jogo. A

ênfase é colocada no volume em detrimento da intensidade do exercício. A

intensidade mantém-se elevada e não sofre variações, que significa que tudo

decorre de forma muito rápida, forte e violenta, à semelhança do lema olímpico

“Citius, Altius, Fortius”, numa clara exasperação das estruturas físicas e

locomotoras. O binómio esforço-recuperação encontra-se frequentemente

desequilibrado, com vantagem para o primeiro. Daqui resulta frequentemente

treinos de duração superior a noventa minutos16.

A temporalidade ou a duração do campeonato é frequentemente

considerado o principal desafio, muito mais que a competitividade do próprio

campeonato, após verificarmos a recorrência com que muitos dos treinadores

desculpam as quebras de desempenho das suas equipas, baseados na

extensão do campeonato, na acumulação dos jogos, na saturação física e

psicológica dos jogadores, … José Mourinho refere num programa da SIC e

relatado pelo jornal O Jogo (19-04-05): dá-me vontade de rir quando ouço

algumas pessoas falar em cansaço porque os meus jogadores [do Chelsea] já

fizeram 52 jogos oficiais nesta temporada [2005-2006]. Segundo as teorias

convencionais a manutenção da forma desportiva durante largos períodos de

16 Mourinho realiza treinos, regra geral, com a duração de noventa minutos e nunca

com mais tempo.
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tempo é uma tarefa inexoravelmente impossível de manter. Por este motivo, é

largamente conhecido o denominado recarregamento de baterias que muitas

das equipas são sujeitas durante as pausas no campeonato, baseados na

realização de treinos muito semelhantes aos das duas semanas iniciais da pré-

época, que visa compensar a gradual perda da forma desportiva por deficiente

adaptação e contraproducente realização dos exercícios especiais competitivos

durante largos períodos de tempo.

A impossibilidade de manutenção da forma desportiva durante um largo

período de tempo informa os treinadores da necessidade de induzir picos de

forma, que se seguem após momentos de elevada preparação física. O

conceito de estabilidade é chave no futebol como veremos adiante.

A exacerbação da fisicalidade é também constatável pela pretensa

necessidade e utilidade na realização de testes físicos. Frequentemente muitas

equipas sujeitam os seus jogadores a realizarem variadíssimos testes como

por exemplo, o do Yô-Yô, tão subjamente conhecido pela maior parte dos

atletas, sprints em recta, curva e contracurva com controlo através de células

fotoeléctricas, medição de impulsão vertical, entre muitos outros. Se o clube

dispuser de sala de musculação, torna-se quase obrigatório a manutenção das

máquinas com uma excursão semanal do plantel. Também aqui, o jogador é

bombardeado de números que antes foram precedidos de testes e mais testes.

O recurso à estatística é igualmente frequente.

Actualmente, um bocado em todas as divisões, este panorama tem

vindo a alterar-se, mas ainda vive-se a febre da cópia. Copia-se demasiado,

sabendo que a cópia nunca atingirá a qualidade do original. A reprodução

integral de treinos e exercícios dos treinadores de top, nem sempre se revela

como a melhor solução. É preferível uma ideia pobre mas consistente e

coerente, a uma rica mas incoerente e descaracterizante.

 Impera uma humana necessidade de reformulação dos pressupostos

metodológicos da teoria matveieviana, que não ignore Matvéiev mas que o

transcenda (Frade, 1990).

* * *
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Mas o que é o jogo de Futebol?

No jogo, campo fenomenológico complexo, o indivíduo constrói a sua

estruturalidade espaço-temporal desportiva de forma muito peculiar que se

reflecte a todos os níveis. Quanto mais se fraccionar o acto edificante mais se

refracta a realidade inteira, adulterando a sua essência. Aquele que se

esperava ser um concerto nada mais vai provocar que desacerto.

O jogo de futebol evidencia uma lógica interna de funcionamento que

configura um processo na aparência simples mas de contornos extremamente

complexos. Ainda que o jogo apresente mudanças qualitativamente diferentes,

não necessariamente abertas, o predomínio acontece num funcionamento

dinâmico não-linear. A relação entre o que se faz e o que se obtém não é

directa, pois o desempenho desportivo deriva da diversidade e natureza das

componentes, que fazem do jogo de futebol uma estrutura multifactorial de

grande complexidade (Dufor, 1991; cit. Faria, 1999), que deve congregar uma

recíproca harmonia entre os sistemas dimensionais que o constitui.

Segundo Frade (2003), o jogo de qualidade tem demasiado jogo para

ser ciência mas, por outro lado, é excessivamente científico para ser só jogo,

ou seja, o jogo é qualquer coisa que não se controla e que é tanto mais rica

quanto a individualidade aparecer, a contingência, o detalhe do craque, em

função das suas características, mas assente num plano de jogo. Cada jogador

é fonte de subjectividade pois interpreta o jogo de forma singular influenciado

pelo saber adquirido e por aquilo que está a tentar atingir em termos pessoais

ou de grupo. Cada jogador experimenta a casualidade e demanda causalidade.

O jogar determina a direcção dos comportamentos a adoptar pelos jogadores

mas também é determinado, pelo que se trata de um meio humano repleto de

reflexão, de decisão e de antecipação táctica.

Tal natureza, encerra no jogar elementos inesperados pelo que, ao

admitir ser olhado a partir de uma multiplicidade de lugares, podemos, com a

devida exiguidade, considerá-lo um objecto sem escala, por outras palavras,

um objecto fractal.

Qualquer objecto carece de um processo de objectivação, a qual se



119

deve fazer na aproximação do sujeito ao objecto (isto em termos científicos) e

não na distanciação. Ora, o que é que isto quer dizer? Que não é na

distanciação do sujeito ao objecto que se há-de encontrar a objectividade, mas

no comprometimento do cognitivo com a situação, e a situação é o terreno…, é

o processo todo, na sua plenitude. Só assim é que a objectividade se alcança.

A isto, Frade (2004) chama de configuração fenomenológica. Desta forma, o

objecto deve levar-nos a questionar o que é que nele é essencial. O que é que

nele exprime a sua verdadeira natureza?

* * *

A sua natureza indivisível e táctica. Respeitá-lo é tratá-lo na sua

globalidade – “Periodização Táctica”.

Na Periodização Táctica não existem divisões do objecto. Mais que uma

“teoria de divisões” é uma “teoria de sinergias” pois é na articulação dos seus

componentes, que lhe confere complexidade, enriquecimento mas sobretudo

viabilidade, por ser coerente, específica, face ao objecto que metamorfoseia.

Bondarchuk (1988; cit. Martins, 2003, 29) afirma que «a noção de

sinergia é um aspecto importantíssimo a reter no que concerne ao processo de

treino, isto é, a interligação entre as componentes do rendimento (condicionais,

táctico-técnicas, psíquicas)».

O jogo de futebol é algo mais do que a acção conjunta das dimensões,

pelo que é incorrecto compartimentá-las, mas tão só reduzi-las sem

empobrecer, respeitando-o como um todo, para melhor o articular e fortalecer.

A “não-separabilidade” das componentes do jogo resultará assim, como

princípio e via fundamental da metodologia do treino.

O conceito de modelação sistémica, como refere Le Moigne (1994),

surge como uma forma de entender, perceber e tratar um fenómeno complexo,

sem haver a necessidade de o decompor analiticamente. Quer isto dizer, que

se entendermos o conceito de modelação sistémica como um conceito de

Periodização Táctica, este aparece como forma de interpretação,

conhecimento e modelação do jogo, sem que para isso seja necessário a sua
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redução em aspectos de ordem táctica, psicológica, técnica, ou física. É

necessário que uma modelação ou periodização revele suficientemente o

entendimento do fenómeno, permitindo uma deliberação raciocinada, a

invenção e avaliação dos seus projectos de acção (Faria, 1999).

«A Periodização Táctica põe ênfase na assimilação e na apropriação de

uma determinada forma de jogar, onde os seus princípios estão presentes nos

quatro momentos: organização do ataque; da defesa; e dos princípios

referentes ao modo como se transita de um momento para o outro» (Resende,

2002, 28). Em suma, a Periodização Táctica privilegia uma ordem particular de

jogar (modelo de jogo criado), consubstanciada por princípios e subprincípios

específicos, que se articulam de forma coerente nos diferentes momentos,

respeitando em toda a sua extensão o princípio da especificidade do sujeito

(sistema equipa/jogadores) e do objecto (fenómeno futebol/jogar).

Para Mourinho tem de existir um outro conceito que identifique a sua

forma de pensar o treino. Em nada é comparável às metodologias largamente

institucionalizadas. Para além das outras existe a minha forma de treinar, a que

podem chamar de Periodização Táctica.

Mourinho introduziu o que se pode denominar como um “choque

metodológico” no futebol. Esta mudança, quando um treinador opta

conscientemente em fazê-la, é duradoura porque introduz transformações

estruturais, sendo evidentes as modificações na filosofia de trabalho e no

modelo de jogo.

IV.4.1. A acção é uma preocupação táctica antes de ser uma
manifestação física. O músculo depois do cérebro.

«Não existe dentro do campo de jogo maior força que a

da inteligência».

Menotti, ex-treinador da Argentina

Segundo a nossa pesquisa efectuada, relembramos que vários estudos

(Damásio, 1994, 2000, 2003) corroboram o facto de que a acção é originária de

pressupostos subconcientes, ou seja, até que a acção, consciente ou não

consciente, se verifique, já o cérebro iniciou o processamento com vista à sua
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concretização.

Aprofundando, o cérebro cria imagens enquanto comportamento

reflexivo e podem assumir duas configurações: conscientes e não conscientes.

As conscientes são uma minoria das imagens criadas ao passo que as não

conscientes são maioritárias e embora assumam uma importância muito

grande na relação com o mundo, não se tem consciência delas ou quando se

tem é após a sua manifestação, isto é, o cérebro é capaz de despoletar

respostas sem que a consciência tenha qualquer interferência (Damásio,

1994).

A realidade quando atinge os sentidos, cria uma activação das

estruturas cerebrais que recebem, analisam e respondem ao exterior. Tal

funcionamento reflecte o carácter adaptativo do cérebro viabilizando uma

relação entrópica e homeostática entre sujeito e exterior.

Ficou comprovado na nossa revisão que mecanismos inconscientes

geram representações antecipativas, operações que preparam a acção a

realizar antes da respectiva concretização (Oliveira, 2004). Desta forma,

qualquer comportamento é antes um acto de percepção e decisão, isto é, um

problema cognitivo antes mesmo de ser uma manifestação comportamental,

pelo que os comportamentos se constituem como reflexo nas operações que

precederam à resposta motora.

Dois terços do tempo de reacção são para a decisão, isto é, em termos

neurofisiológicos devem-se à decisão; e somente um terço para a execução.

Se um entendimento muito mais que motor é cerebral daquilo que se

está a fazer e daquilo que está por trás do que se está a fazer, conclui-se desta

forma que, o órgão privilegiado da aprendizagem é muito antes do que o

músculo, o cérebro, pois o jogo antes de ser uma manifestação física, é uma

preocupação táctica, uma incidência perceptiva e decisional.

Portanto, visto que «a consciência não é uma coisa, mas um processo

activo» (Deus, 2003, 86), resultado do «comportamento de grandes conjuntos

de neurónios em interacção» (Crick & Koch, 2002; cit. Deus, 2003, 86), não

basta o estímulo do cérebro estático, inactivo, há que encontrar formas de

desenvolver o cérebro em acção, em processo decisional.
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Revela esta asserção a importância da familiarização com o objecto, o

jogar. Mais importante que executar o jogo é, primariamente, pensar o jogo

para depois o executar tal como o treinador o pretende.

A dominância do futebol vai para além do “córtex na cabeça dos dedos

dos pés” (Frade, 2005). Valdano (2002: 69), refere-se a Zinedine Zidane da

seguinte forma: «o seu corpo grande e potente faz com que os seus

movimentos sejam pausados, mas essa aparente lentidão não tira agilidade ao

seu jogo. O grande futebol depende da velocidade de pensamento, e Zidane

necessita de décimos de segundo para ver tudo (o movimento dos seus

atacantes, a intenção dos adversários, os espaços vazios que aparecem e

desaparecem...) e eleger a melhor opção. Quando o seu futebol baixa da

cabeça (aonde começa) aos pés (aonde termina), a bola obedece porque a sua

técnica é fina, precisa e simples» (Oliveira, 2004, 38). O futebol é sobretudo

inteligência (Frade, 2005).

Mas não uma inteligência qualquer. Porque estamos a falar de

futebolistas, refiro-nos à inteligência específica, à inteligência subjacente ao

jogar futebol, um saber fazer que se concretiza na acção.

Se o único órgão do pensamento é o cérebro, porque o jogo reclama

uma actividade cerebral, como todas as actividades do dia-a-dia, e se é antes

de ser uma preocupação física é uma inexorabilidade táctica, consciente ou

não, a sua transformação deve ser uma preocupação diária e permanente do

treinador. Antes de atingir o músculo deve preocupar-se com o cérebro.

Talvez empiricamente ou não, Mourinho sabe que a educação táctica

dos seus jogadores é o elemento mais importante para a sua equipa ter

sucesso. Tem as suas ideias sobre a forma como os jogadores devem evoluir

no terreno, mas é necessário que cada um saiba desempenhar as suas

funções e tarefas de “olhos fechados”, isto é, de forma não consciente, regular

e circunscrita numa dinâmica de grupo congruente. Após a aquisição destes

hábitos tudo é mais fácil!

Citando Venglos (2001; cit. Pacheco, 2005), o que separa os grandes

valores dos verdadeiros génios é a estatura intelectual, a capacidade de prever

o imprevisível, de tornar o músculo verdadeiro escravo do cérebro.
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IV.4.2. Dimensão Táctico-psicológica, Táctico-técnica, Táctico-

física e Táctico-estratégica.

Para Mourinho, o mais importante numa equipa é ter um modelo de jogo,

um conjunto de princípios que dêem organização à equipa. Por isso, a minha

atenção é para aí dirigida, desde o primeiro dia. As semanas preparatórias

incidem, de forma sistemática, na organização táctica, sempre com o objectivo

de estruturar e elevar o desempenho colectivo. As preocupações técnicas,

físicas e psicológicas (como a concentração, por exemplo) surgem por

arrastamento e como consequência da especificidade do nosso modelo de

operacionalização. ( ) [E continua,] ao trabalharmos a vertente táctica em

condições próximas das que desejamos para a competição, isto é, próximas

daquilo que pretendemos para o nosso jogo, estamos a desenvolver a vertente

física na especificidade que ela realmente tem. Por exemplo, em vez de

desenvolvermos a força  de uma forma isolada ou descontextualizada,

fazemo-la antes através de exercícios com determinadas características,

jogando com o espaço, o tempo, o número de jogadores e as regras que lhe

colocamos. Desta forma, estamos sem dúvida a desenvolver também algo

aparentado com força , mas num contexto muito mais específico. Um exercício

táctico-técnico em que existam ao mesmo tempo muitos saltos, muitas quedas,

muitas travagens e muitas mudanças de direcção, é muito mais importante do

que um outro onde se trabalha a força  de forma isolada ou

descontextualizada. Agora o difícil de tudo isto é conseguir operacionalizar o

que queremos, é conseguir criar exercícios onde se consigam englobar todas

as vertentes, sem nunca nos esquecermos da nossa primeira preocupação:

potenciar um dado princípio de jogo.

Para que nos apercebamos da profundidade e importância destas

palavras, recuperemos alguns excertos da revisão bibliográfica relativamente à

natureza complexa dos fenómenos.

O todo não é nada sem as partes, como as partes não são nada fora do

todo. Denomina-se por isto, princípio hologramático ou holográfico (Morin,

2001). Significa que não é suficiente que as partes estejam contidas no todo, é

fundamental também que o todo esteja contido na parte.
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Segundo a visão sistémica, embora possamos discernir partes

individuais em qualquer sistema, essas partes não são isoladas, e a natureza

do todo é sempre diferente da mera soma das suas partes. O todo não é igual

à soma das suas partes (Morin, 2001; Capra, 1996), apresentando

propriedades fruto das interacções e das relações entre as suas partes e na

relação com o contexto (Capra, 1996), pois é desta interacção que do sistema

emergem novas propriedades que isoladamente nunca manifestariam. O

mesmo autor (1996) refere ainda que essas propriedades são destruídas

quando o sistema é dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados.

Tais propriedades são propriedades intrínsecas, mas podem ser entendidas

dentro do contexto do todo mais amplo (Capra, 1996). Em suma, o pensamento

sistémico reflecte um modo de pensar que assenta em conceitos de

conexidade, de relações, de contexto.

Da mesma forma vimos que na física quântica, o “princípio da não-

separabilidade”, da “não-localização” das propriedades de cada partícula

(Clarke, 1999) reflecte a interdependência entre duas partículas. Ou seja, duas

partículas nascidas de um mesmo átomo influenciam instantaneamente a

outra, mesmo que ela se situe num ponto muito afastado (Clarke, 1999). As

duas partículas, mesmo muito afastadas entre si, não podem, de facto, ser

consideradas individualmente, e logo não podem ser caracterizadas

separadamente.

Traduzido para o futebol, a evidenciação de uma parte deve acontecer à

semelhança de como ela acontece no todo, embora isolada mas

contextualizada. Em termos de treinabilidade, isto não se converte num treino

físico, técnico ou psicológico. Impera isso sim, a adopção de uma concepção,

uma lógica de treinabilidade que contemple sistematicamente o todo e as

partes, mas as partes de um todo. Quando levamos a efeito uma parte, seja ela

uma jogada, um subprincípio, um jogador, visa potencializar e exponencializar

uma organização, um princípio, uma equipa, que se privilegia enquanto todo.

Não existe uma barreira onde se pode fazer a distinção entre trabalho

físico, trabalho técnico, trabalho táctico e psicológico, dado que todas estão

ligadas. O trabalho que é feito numa área está sempre relacionado com a outra
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e em função das exigências de cada tipo de jogo. Importa unir um tipo de

compreensão sinergética e simbiótica entre táctica, psicológica, técnica, e

física.

A táctica como premissa geradora de auto-organização e auto-

engendração17, em que mais importante que as partes é o todo, o respeito pelo

colectivo, mas sobretudo pela causalidade e intencionalidade táctica com que

se desenvolvem as interacções e acções. Quer isto dizer que o trabalho

efectuado surge em função do que o regula e lhe atribui sentido, neste caso a

táctica. A equipa como parâmetro dominante desde o primeiro treino. A

preocupação é portanto o jogar, pois só ele contempla a inter-relação das

dimensões, considerando desta forma a complexidade da modalidade no

treino, afirmando-se como um todo indivisível, cuja intervenção numa dimensão

se repercute em todas as outras que a contêm. A manifestação de jogo de

elevada qualidade resulta da necessidade de perceber que a essência do

futebol está na interacção que se venha a verificar entre as suas várias

componentes. A tarefa essencial do treino desta prática é a de que todas as

suas dimensões sejam formadas e aperfeiçoadas em conjunto, que contemple

a interacção de todas as dimensões. Desintegrá-las seria descontextualiza-las

como Morin diria caso fosse treinador de futebol.

Como refere Cunha e Silva (1995), a teoria do sistema e a perspectiva

global preconizada pelos psicólogos do Gestaltismo (McCrone, 2002)

salientam, também eles, a necessidade de perspectivar o todo como algo mais

que a soma das suas partes, quer dizer o mesmo que, somente faz sentido

uma expressão física, técnica ou psicológica subordinada à intenção táctica

subjacente ao acto de jogar um jogo particular e específico. No caso do futebol,

estes conceitos alertam para o perigo de separar aquilo que assim deixa de

existir ao esfacelá-lo, perdendo o feitio (Frade, 2005).

Mas quando falamos em táctica e naturalmente em táctico-técnica,

táctico-física e eventualmente em táctico-psicológica, fique bem evidente que

17 A criatividade como possibilidade de adaptação, isto é, a geração de novas

respostas, que garante a auto-organização da equipa, e portanto auto-criação ou auto-

engendração.
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nos referimos a algo muito concreto e objectivo. E porque se trata de um jogar,

resultante do sobrecondicionamento a várias dimensões, manifesta

propriedades emergentes da actividade cognitiva que requisita que de outra

forma não aconteceria.

Visto isto, o que é táctica para Mourinho?

Tal como salienta Mourinho, a táctica deverá ser o fio condutor de todo o

processo evolutivo da periodização. Neste sentido, esta “táctica” não se afigura

como algo abstracto ou geral que se deve trabalhar individualmente nos

jogadores, mas deve ser entendida como algo concreto e definidor de um

pensamento colectivo de jogo subjacente a uma forma de jogar. A incidência

na organização táctica possibilita a obtenção de um pensamento colectivo que

por sua vez estrutura e automatiza os pressupostos que possibilitam o elevado

desempenho colectivo (Resende et al., 2006). Portanto, singular é o

pensamento, que permite que seis ou sete jogadores pensem a mesma coisa

ao mesmo tempo (Valdano; cit. Frade, 2005), isto é, que estabeleçam um

subconsciente gregário. Como Frade (2003) refere, o que acontece

individualmente é sobrecondicionado pelo colectivo (específico de cada

treinador e de cada modelo). Portanto é um auto ligado ao hetero (Frade,

2004), entendido como modelo e como cultura.

A sua táctica tem uma significância técnica, física e psicológica, logo é

concreta. Reflecte o conjunto de comportamentos que pretende que a equipa

expresse com regularidade no acto de competir. Traduzem-se no conjunto de

princípios de jogo, muito concretos, que na sua interdependência e

reciprocidade formam o seu modelo de jogo. É o estabelecimento de uma

cultura organizacional ou melhor, cultura de jogo, que actua como regulador

poderoso do modo como o grupo procede.

Rui Faria, treinador adjunto de Mourinho, advoga que o futebol é táctico.

«Mas não um táctico qualquer. É táctico modelo, táctico cultura, é táctico como

entendimento colectivo de uma forma de jogar e de uma filosofia de jogo,

definida claramente pelo treinador e que tem que ser a relação entre cada um

dos elementos da equipa e sob a qual todos se devem orientar. Portanto,

táctico sim, mas como modelo, como linha de orientação em termos de
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organização» (Fernandes, 2003).

Nesta linha de pensamento refere sobre o treino: defendo a globalização

do trabalho, a não separação das componentes físicas, técnicas, tácticas e

psicológicas. ( ) Não sei onde começa o físico e acaba o psicológico e o

táctico. Para mim, o futebol é globalidade, o jogador também, e não consigo

fazer a divisão. [E argumenta,] se o jogador é um todo, tem características

físicas, técnicas e psicológicas, tenho que o desenvolver como um todo.

É na interacção de todas as dimensões que sobressai o princípio da sua

especificidade, como veremos adiante.

Conclui-se assim que a táctica é uma supradimensão, um imperativo

categórico, o referencial que aparece da existência do processo, uma

emergência intencional. Mas para que funcione como guia de reflexão e acção,

elemento vertebrador, e não como resíduo ou subproduto do rendimento, exige

um alicerce metodológico que não o desvirtua e que respeite as

especificidades competitivas.

* * *

Falemos agora rapidamente da dimensão estratégica.

Como vimos em capítulo anterior, Mourinho afirma que as suas equipas

não se encaixem no adversário. O mais importante é sempre a nossa própria

equipa e não o adversário. O lado estratégico determina que se possam

realizar ligeiras adaptações ao sistema de jogo que o adversário possa

apresentar, sendo que em posse, o seu sistema de jogo vigora. Sabendo ou

não em que sistema de jogo o adversário vai jogar, a equipa sabe como

comportar-se contra qualquer disposição adversária.

A estratégia visa um melhor aproveitamento e rentabilização da táctica

referenciada ao corpo-equipa, cujo espectro se estende à vertente colectiva e

individual.

A estratégia não designa apenas um programa pré-determinado que

basta aplicar no tempo. A estratégia identifica-se com um processo de carácter

prospectivo que define os contornos de actuação táctica da equipa. Esta
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permite, a partir de uma decisão inicial, encarar um certo número de

possibilidades para a acção, colaborando na necessidade de adaptação e

alteração de comportamento que Mourinho refere.

O lado estratégico não pode ser uma obsessão pelo palpite. É somente

uma aposta. Como tal, o desgaste que a situação estratégica implica deve ser

equacionado face à sua exequibilidade para o jogo. Por isso o lado estratégico

não está subordinado à repetição sistemática na mesma medida que o lado

táctico. Em termos de modelo de jogo, a vertente táctica está orientada para a

aquisição dos princípios e subprincípios. Os sub dos subprincípios promovem a

articulação e complementaridade do lado estratégico (Frade, 2005).

Tal é justificável se compreendermos que os sub dos subprincípios são

híbridos, pois têm uma capacidade de solidificação reduzida. Primeiro, porque

vêm após os princípios e os sub-princípios e, em segundo, porque o nível

particular é incalculável pelo que se devem dirigir à dimensão estratégica

flexível e pontual.

Apesar disto, Mourinho não descura este plano. Ninguém compete

sozinho. No treino procura que os jogadores ultrapassem o superficial contacto

visual-auditivo e o vivenciem numa dimensão espaço-temporal. Este

conhecimento prévio revela-se particularmente benéfico, promovendo a

capacidade de antecipação e auto-organização/adaptação aos cenários com

que se deparam ou aos que poderão surgir.

Como operacionalizá-lo? Se admitimos que o plano estratégico não

pode ser dominante face ao plano táctico específico, também não pode ser

predominante numa sessão de treino, como por exemplo, a sexta-feira ou

sábado, véspera de jogo, dedicada à estratégia como fazem as periodizações

convencionais. Para Mourinho, este lado da aposta, do esperado, é antes uma

preocupação diária mas em percentagens reduzidas, na medida em que a

auto-organização da sua equipa também é efeito da capacidade de adaptação,

pela inseparabilidade da condição de se ter que defrontar um adversário.

André Vilas-Boas, Técnico de Análise do Jogo do Chelsea (Moreira,

2005; cit. Pacheco, 2005, 53), «para a análise de um adversário, necessitamos

de quatro ou cinco jogos de observação, para percebermos se aquilo que
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acontece é por acaso ou se se trata de movimentos padrão. Para além da

análise colectiva, faço relatórios individuais de cada jogador, que com ajuda

das imagens trabalhadas e compactadas em vídeo, servem como base de

apoio ao treinador José Mourinho na preparação dos treinos e dos jogos».

Como o próprio refere, faço um estudo detalhado do adversário. É

imprescindível saber como o treinador adversário reage, o tipo de substituições

que faz, os comportamentos-padrão da equipa adversária ( ). Não significa

que isto seja uma visão defensiva das coisas. Por exemplo, eu sei que o nosso

próximo adversário joga em fora de jogo, sei que joga com os extremos

cruzados e que, consequentemente, não saem cruzamentos e que o que

querem é chutar por dentro e, portanto, vou preparar a minha equipa para isso.

Mas isto são adaptações positivas.

Esta discussão remete-nos para a compreensão do que é essencial ou

acessório. Se o esforço de Mourinho se direcciona para o estabelecimento de

um modelo de jogo que se reflecte através do comportamento padronizado

auto-semelhante colectivo e individual, isto é, no desenvolvimento e criação de

processos cognitivos reguladores da acção, sejam eles conscientes ou não-

conscientes e que possibilitam aos jogadores desprenderem-se de elementos

básicos e concentrarem-se nos elementos que determinam a acção bem

sucedida, a estratégia enquanto factor de maior adaptabilidade, constitui uma

perturbação aos tais processos cognitivos de acção, maioritariamente,

subconscientes, que não deve interferir na dinâmica sustentada e regular já

evidenciada pela equipa. A nuanciação trazida pela dimensão estratégica

constitui-se como potenciador e complemento, e como tal condicionada à

identidade da equipa.

A fabricação de um jogar ou “retrato de fase”, determinado pela acção

do modelo de jogo, o atractor estranho, impele a equipa para uma regularidade

acontecimental. Valorizar excessivamente a dimensão estratégica, um atractor

dentro de outro, expresso pela modificação dos elementos, das regras de

acção, das disposições ou eventualmente das estruturas, manifestar-se-ia de

forma contraproducente na dinâmica funcional da equipa, uma vez que este

processo não decorre de forma instantânea. Atrair a equipa para uma dada
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realidade de fase, exige tempo e dispêndio energético. Como vimos, por muito

interferente que o plano estratégico possa ser, nunca se deve constituir como

atractor fundamental. Se assim fosse, a modificação regular, destruiria

qualquer esforço no estabelecimento de uma regularidade comportamental,

pela modificação constante dos hábitos, automatismos, referências, imagens

mentais, processos cognitivos, esquemas de acção, comunicação entre partes,

princípios reguladores, marcadores somáticos, indispensáveis à fixação e

exibição de uma cultura de jogo.

Para que se aproprie de forma benéfica o atractor estratégico, para que

a “estranheza” introduzida não desenvolva efeitos antagonistas, como nos

confessa o treinador, a modificação de comportamento só deverá acontecer

com treino. Rectifique-se, com treinos.

IV.4.3. A preocupação da Periodização Táctica/Modelador

Sistémico é a criação do futuro. A Periodização Táctica,
uma estratégia de arquitectura e construção para a acção,
como arte de agir em condições aleatórias e adversas.

O professor Jorge Olímpio Bento não raras vezes costuma afirmar que,

na realidade desportiva mais especificamente dos treinadores de futebol, para

aqueles que só têm um martelo todos os problemas são pregos. Pois bem…

Entre martelos e pregos existe uma clara relação de reciprocidade. Um martelo

apenas é útil em função da existência de pregos, da mesma forma que um

bisturi existe para o corte fino, delicado e preciso dos tecidos do corpo humano.

Mas por muito fino, delicado e preciso que seja o seu corte, ao machado não

se lhe merece demérito. Porquê? Porque as realidades sobre as quais eles

actuam têm particularidades muito específicas que as configuram como ideais

à necessária modelação. Por isto, as ferramentas nunca são poderosas,

apenas adaptáveis ou não. Para cada fenómeno e em cada momento o sujeito

tem de saber escolher a ferramenta que melhor se adequa à sua

transformação, mediante as suas especificidades, os objectivos que estão

implicados, as relações que se estabelecem com os elementos que orbitam e

influenciam o elemento a modelar, …



131

O que pretendemos evidenciar nesta introdução é o seguinte: o futebol

pela sua natureza intrínseca, as suas dimensões, a sua dinâmica, os

elementos que congrega, os objectivos que se intentam, entre outros, requer

um alicerce metodológico que não o desvirtua e que respeite as suas

especificidades competitivas.

Existem muitas respostas verdadeiras, … mas umas mais que outras.

Mourinho explica: existe o treino tradicional, analítico; existe o treino integrado,

que é o tal treino com bola, mas onde as preocupações fundamentais não são

muito diferentes das do treino tradicional; e existe a minha forma de treinar, a

que podem chamar de Periodização Táctica, que não tem nada a ver com as

outras duas  embora muitos pensem que sim.

A única diferença entre o treino tradicional e o treino integrado é que, no

segundo, engana-se  mentalmente os jogadores dando-lhes a bola. Mas as

consequências do treino são exactamente as mesmas que as do treino

tradicional. Daí que a vossa opção [refere-se aos autores do livro “Mourinho:

Porquê tantas vitórias?”] por falar apenas na norma do treinar , em contraste

com a minha metodologia, tenha a sua lógica. A única influencia positiva que o

treino integrado poderá ter é que no jogador que nunca conheceu o verdadeiro

integrado , a Periodização Táctica . Porque, lá está, uma pessoa só sente

necessidade daquilo que conhece. Se um jogador nunca conheceu a

Periodização Táctica e trabalhou toda a vida de forma tradicional, não sente

falta daquilo que desconhece  dão-lhe o dito integrado, e ele gosta! Porque,

em vez de fazer 100 metros sem bola, faz 100 metros dois a dois com uma

bola ou 10 minutos 5x5, e é mais agradável de fazer. Em vez de fazer sei lá o

quê. Passa a um jogador que vai cruzar e depois faz 50 metros e aparece lá

para cabecear  Portanto, as consequências do integrado, são quase as

mesmas do treino tradicional. Só que, sob o ponto de vista mental, engana-se

quem não sente necessidade daquilo que nunca conheceu.

Agora o dito treino integrado e a minha metodologia de treino não têm a

mínima relação, a não ser a presença da bola! Por isso, acho que deve haver

outro conceito que identifique a minha forma de pensar o treino. Sobretudo

quando o treino integrado se está a defender e a esconder com o nome de
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integrado .

* * *

“Periodização Táctica”. Tanto o termo “periodização” como o termo

“táctica” têm já uma certa identificação. Então, em primeiro lugar, nem todos

temos a mesma noção relativamente a estes conceitos, o que nos pode trazer

uma certa discussão. O termo “táctica” é subjectivo, bem como o próprio termo

“periodização”, visto que o processo não é concretizado do mesmo modo por

todos os treinadores, também tem ambiguidade. Por outro lado permite, dado

que nunca esteve associado deste modo o termo “táctica” ao termo de

“periodização”, uma certa curiosidade ao verem incluídas as coisas de um

modo diverso (Frade, 2003).

Para Vítor Frade (2003) o conceito de táctica é cultura de jogo, um

entendimento de jogo e cultura relacionado com postura, com aquilo que os

jogadores fazem espontaneamente, ou melhor, memorizado no inconsciente. É

resultante de um processo que memoriza no inconsciente e possibilita que

mais tarde decorram de forma espontânea. O táctico é a aquisição de um

entendimento de jogo, face ao que o treinador deseja. Um subconsciente

gregário ou inconsciente colectivo que se aloja na equipa e se manifesta

comportamentalmente, regularmente.

O objectivo de uma periodização é a adaptação de um organismo a uma

lógica. Periodização, ou antes, periodizar significa dividir em períodos.

Segundo as concepções tradicionais, criar ciclos, dividir em fases, definir

períodos. Em suma, dividir para modelar, verificando-se em diferentes escalas

(exercício, treino, semana, mês, …). Reconhece-se nestas periodizações

convencionais, quando observadas numa temporalidade alargada, a divisão em

períodos determinados essencialmente pela presença ou ausência de

competição.

Face do exposto, sugere-nos o atrevimento de considerar a metodologia

que Mourinho realiza, a que melhor responde às exigências da competição.

Porque o que daqui para a frente se disser, Mourinho há muito compreende,
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domina e concretiza. Para tal, também recorremos daquele que é o criador

desta corrente metodológica, o professor Vítor Frade, e meter em confronto

com algum dos conhecimentos das áreas que nos acessoriam neste trabalho.

* * *

Uma diferença essencial. A Periodização Táctica é a primeira “Teoria da

Competição”, contrastando com as anteriores “Teorias do Treino”.

Primeiramente, se pretendemos participar na competição com as

características próprias dela, em termos de magnitude, longevidade, a um nível

satisfatório, temos de a considerar como parte integrante e altamente influente

no processo. A competição está contida no processo, em múltiplas vertentes,

revestida de inúmeras formas; e em segundo, porque o treino faz o jogo que o

treinador aspira. Esta última é sem dúvida a mais importante para o capítulo

em questão.

A Periodização Táctica não é um fim em si. A Periodização Táctica é a

uma periodização humana, endócrina, ou seja, tem uma justificação muito

humana. Não se deslinda unicamente nos efeitos que provoca. A sua essência

contempla um carácter perfeccionista e harmonioso dos meios, dos métodos,

dos processos que invoca na tarefa de construção da realidade humana.

O jogo de futebol não é um processo natural, é um fenómeno construído

e em construção, em que a dimensão táctica se assume como normativa

fundamental do projecto de construção do futuro (Frade, 1998).

O surgimento da Periodização Táctica é reflexo da importância atribuída

ao treino, enquanto processo que contribui para a obtenção dos resultados de

desportivos desejados. O termo treinar está absolutamente ou sobretudo,

condicionado aquilo a que se aspira, à ideia de jogo, e constrói-se jogando. Por

isto, é um processo de aprendizagem que carece de tempo, como refere

Mourinho.

Este jogar remete-se fundamentalmente à urgência de conduzir a

equipa, o mais cedo possível, a jogar em termos de ataque e em termos

defensivos. Portanto, é facultar uma determinada organização, uma
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determinada dinâmica ao grupo. O futebol é um problema de dinâmicas, é um

fenómeno de dinâmicas. Mas dinâmicas muito específicas que passam por se

realizarem num espaço determinado, não noutro, em que se pretende a

realização de um conjunto de comportamentos com propósitos muito

específicos, ou seja, que permitam a manifestação de princípios. Damásio

(2000; 179) valida esta posição pois os seus estudos demonstram que «o facto

de termos interagido com um objecto de modo a criar imagens deste, toma

mais fácil de conceber a ideia de que podemos actuar sobre esse objecto».

Faria (1999) complementa, a Periodização Táctica preconiza a

assimilação e apropriação de uma determinada forma de jogar, através da

operacionalização de um modelo de jogo adoptado e respectivos princípios.

A Periodização Táctica põe ênfase no indivíduo, mas inteiro, indiviso,

singular e não partido, pois o jogo é uma realidade intelectual que requisita ao

sujeito todas as suas dimensionalidades, em contraste com o que vêm

proclamando as concepções vigentes do treino.

Como reforça Frade (2004, 9), «a expressão do jogo é a táctica, é o

jogar. Tem a ver com a decisão e a decisão passa por ser melhor utilizada

quando é assente numa emoção, numa sentimentalidade, ou seja, num hábito

que se adquire na acção, um saber fazer, mas referenciado a um entendimento

da relação específica entre mente e hábito, ou seja, um entendimento do jogar,

no atacar, no defender, … Portanto como um saber sobre o saber fazer,  e

porque é uma cultura comportamental específica que requer aprendizagem,

para se instalar nas pessoas carece de tempo».

Ora, o modelo de jogo é a necessidade de em termos de modelação

conseguir que os diferentes jogadores tenham o mesmo sentimento, a mesma

afectividade, a mesma emotividade, e a mesma compreensão dos aspectos

essenciais, e por isto é considerado uma cultura de jogo. Funciona como

atractor, isto é, atrai as diferentes acções dos diferentes dos jogadores em

torno de uma ideia, de um centro por meio de auto-organização,

consubstanciada nesta tarefa pelas emoções que despoletam manifestações

somáticas que sinalizam a acção, estimulando e reforçando-a ou

enfraquecendo e inibindo-a.
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Na sua concretização e de acordo com a natureza multifactorial do

fenómeno, a Periodização Táctica concebe o “princípio da não-separabilidade”

que a Física Quântica introduziu. Segundo Vítor Frade (2005), a ênfase é

colocada no jogar, pressuposto fundamental da Periodização Táctica. «O jogar

é uma dinâmica colectiva sendo que se repercute a um nível individual em

alterações bioquímicas, musculares, físicas, mas consequência de um

propósito mais vasto, o de jogar de uma dada forma. É portanto um físico

supracondicionado ao táctico que se pretende ver instituído, ou seja, um

táctico-físico. Significa isto que o crescimento táctico, devidamente

consubstanciado à proposta de jogo a que se aspira, quando concretizado,

implicará alterações a nível físico positivas. São função do desenvolvimento

dos princípios e subprincípios inerentes a cada um dos momentos. Não

pressupõe um conhecimento alargado sobre um físico genérico, mas importa o

domínio sobre os aspectos inerentes ao físico em que a sua forma de jogar se

sustenta». No livro “Mourinho: Porquê tantas vitórias?” a alusão a esta ideia

pelo treinador é uma constante do início ao fim da leitura.

É necessário uma modelação que revele suficientemente a

inteligibilidade dos fenómenos para que possa permitir a deliberação

raciocinada, a invenção e a avaliação dos seus projectos de acção (Le Moigne,

1994). O conceito de modelação sistémica, como refere Le Moigne (1994),

surge como uma forma de entender, perceber e tratar um fenómeno complexo,

sem haver a necessidade de o decompor analiticamente. Segundo o mesmo

autor (1994), a modelação sistémica da complexidade apresenta-se como, um

modo de representação dos fenómenos que não se esgota, e que não mutila a

ambiguidade, a imprevisibilidade e por conseguinte, a complexidade dos

fenómenos. Quer isto dizer, que se entendermos o conceito de modelação

sistémica como um conceito de Periodização Táctica, esta aparece como forma

de interpretação, conhecimento e modelação do jogo, sem que para isso seja

necessário a sua redução em aspectos de ordem táctica, psicológica, técnica,

ou física.

A conceptualização, construção e desenvolvimento de qualquer modelo

de jogo preestabelecido por uma equipa de rendimento superior, apela
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inapelavelmente à integração de todas as dimensões referentes à táctica,

condição psicológica, técnica e condição física (em unicidade de critérios),

objectivos e meios. «É imperativo que não se fragmente, isole e separe todas

as componentes do treino» (Resende, 2002, 30). Exige assim que no treino se

verifique o conjunto de relações observadas em jogo e se desenvolva a

apropriada articulação entre as partes a serem optimizadas, criando o hábito de

se jogar de determinada maneira através da repetição sistemática. Ainda que

alguns dos pressupostos não estejam atingidos, tudo tem de ser feito, seja

organização atacante, defensiva ou transições, pois o jogo não acontece

discretamente. Mesmo o que se aparenta defeituoso através de uma repetição

sistemática específica, tende a corrigir e endireitar. Apesar do jogo ser um todo,

global, desdenham-se partes (entendido como princípios de jogo). No acto de

treinar, privilegiar um ou outro princípio de jogo é necessário, no entanto e

segundo palavras de Vítor Frade (1990), a fraccionação deve ser

pragmatizada, reduzindo sem empobrecer, ou seja, os princípios devem estar

subjugados a uma expressão de sentido, nunca serem dominantes e actuarem

à revelia de um colectivismo.

Concluiu-se desta forma que, à luz dos pressupostos da Periodização

Táctica, não existe espaço para a realização de sessões de treino num estado

puro de regime físico, como tradicionalmente acontece. Mourinho (1999) refere

que no Barcelona realizam, no início da época desportiva, inúmeras situações

jogadas através das quais, segundo a manipulação que consideravam

conveniente, era induzido a um cariz físico mais ou menos acentuado, mas

sempre segundo um fio condutor, o jogar.

Em suma, a Periodização Táctica privilegia uma ordem particular de

jogar (modelo de jogo criado), consubstanciada por princípios e subprincípios

específicos, que se articulam de forma coerente nos diferentes momentos,

respeitando em toda a sua extensão o princípio da especificidade.

IV.5. O treino, a fabricação da nossa competição.

«No treino não existem receitas, a varinha de condão,

nem as coisas surgem por geração espontânea».
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O treino apresenta uma capacidade de fabricar atractores estranhos em

territórios desconhecidos, tornando a acção, nestes territórios, familiar para

quem a realiza, sendo a estranheza, a variabilidade inicial substituída pela

familiaridade posterior.

Dado que o aspecto mais global e mais exigente do colectivo apresenta-

se na competição, ela também tem de ser considerada como treino e como um

momento relevante do treino. Frade (2003) salienta a absoluta necessidade do

treino enquanto processo criador da competição.

Entre a preparação e a competição tem de existir obrigatoriamente uma

relação de interdependência. Para ter sucesso, uma equipa tem de treinar de

forma adequada às situações de mudança com que se confronta, e em que a

competição deve reflectir os processos ou resultados da preparação bem como

a preparação utilizar métodos e meios adequados aos objectivos competitivos

(Faria, 1999).

Para além de Mourinho, metodólogos e vários autores, incluindo autores

de distintas áreas do saber, suportam a cogitação que se segue. Apenas uma

aproximação do campo fenomenológico ao campo proposicional táctico é viável

num meio competitivo.

Na perspectiva de Mourinho e seu adjunto «treinar significa melhorar do

ponto de vista do jogo. Tendo claramente definido um modelo e os princípios

que o orientam, o que acontece diariamente é a exacerbação desses princípios

em busca da melhoria da qualidade de jogo e daquilo que é a forma de jogar

estipulada pelo treinador. (…) A nossa preocupação é a interacção entre todos

os sectores [entenda-se dimensões] e a complexidade. Importante é manter a

estabilidade de desempenho da organização de jogo e da equipa» (Faria,

2003; cit. Resende et al., 2006, 48). Um treinar muito concreto e real que se

traduz em atacar e defender de determinada forma, realizar transições segundo

determinada lógica …

As afirmações de seus jogadores reforçam o lado prático e claro de José

Mourinho. Deco (2003; cit. Resende et al., 2006, 51) confessa, «durante a

semana ficamos a saber exactamente, com clareza e definição, o que temos de
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fazer durante o jogo», desde o guarda-redes aos avançados (Joe Cole, 2005;

cit. Resende et al., 2006). Drogba (2005; cit. Resende et al., 2006), também

seu jogador, refere que Mourinho põe em prática nos treinos, exactamente, o

que acontece nos jogos.

Treinar implica a criação de condições que possibilitem atingir aquilo que

se pretende (Frade, 2003). «Portanto, falar em treinar, assim abstractamente, é

de facto, o erro que tem acontecido frequentemente. Se a gente está a pensar

em futebol, o treinar deveria ser isso, jogar, criar condições de jogar, de

maneira a que o que a gente espera, que é o jogar de uma certa forma,

aconteça. O termo treinar terá de estar absolutamente, ou sobretudo,

condicionado aquilo a que se aspira» (Frade, 2003, II), no qual o pólo

referencial é o modelo de jogo, mais uma vez não um qualquer, mas o modelo

de jogo do treinador. Mas este é um processo que carece de tempo e de uma

lógica metodológica de fabricação. Não é um acto instantâneo.

O treino apresenta uma capacidade de fabricar atractores estranhos em

territórios desconhecidos, tornando a acção, nestes territórios, familiar para

quem a realiza, sendo a estranheza, a variabilidade inicial substituída pela

familiaridade posterior, adquirindo hábitos, tornando não-conscientes os

programas geradores da acção cultural. Se assim acontece, faz sentido que

Mourinho comece desde o primeiro dia a construir a sua ideia de jogo, jogando

como deseja competir, para que rapidamente se expressem as acções

individuais como uma cultura colectiva, mas de forma que todas as suas

dimensões sejam formadas e aperfeiçoadas em conjunto, pois está é uma

condição vital para a sua expressão qualitativa.

O treino não é jogo oficial, mas é função da competição. O treino não

deve ser competição, mas competitivo. O jogo oficial é produto, efeito do treino,

mas nem sempre. Treino e jogo oficial não são a mesma coisa. O jogo deve ser

um reflexo do jogar, ainda que a maior parte das vezes sujeito ao

refractamento. O treino é deformante do jogar. O treino é um meio ao serviço

do jogar que se deverá consubstanciar no jogo. No jogo oficial tentamos

colocar na prática o que se treinou. Competição e treinar são duas entidades

de dependência recíproca e bidireccional, que partilham conteúdos comuns.
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O treino é que cria a competição. No treino, Mourinho elabora situações

que reproduzam aquilo que pretende e repete-as sistematicamente. Cria as

imagens mentais e a sua repetição sistemática é condição primária para a

aquisição de hábitos a serem aplicados durante a competição.

Desta relação de reciprocidade emerge o conceito de “Especificidade”. À

noção de treino está inerente a de Especificidade, que significa trabalhar aquilo

que idealizou. “Especificidade” é definida segundo Oliveira (1991, 11) como a

«permanente e constante relação entre as componentes psico-cognitivas,

táctico-técnicas, físicas e coordenativas, em correlação permanente com o

modelo de jogo adoptado e respectivos princípios que lhe dão corpo».

Damásio (2000) refere que a criação de imagens mentais não está

limitada à estimulação da visão, desenvolvendo-se recorrendo a variadas

modalidades sensoriais que visam estimular o processo em causa. McCrone

(2002) refere que estímulos e experiências são determinantes na definição e

construção de uma “paisagem neuronal”, apesar da incomensurabilidade de

possibilidades de conexão entre dois neurónios. Muito antes do plano motor, a

noção de Especificidade desenvolve-se primariamente a nível neural, na

faculdade das conexões se estabelecerem em correspondência com a

estimulação contextual a que os sujeitos são submetidos. Como nos refere

Fernandes (2003, 49) «desde as imagens que se procuram despertar no

cérebro dos jogadores até às experiências motoras proporcionadas, tudo

deverá ir de encontro à forma como o treinador aspira o futuro para a sua

equipa».

Este padrão é circunscrito pelo modelo de jogo que Mourinho pretende

implementar e, segundo os conhecimentos sobre o cérebro, só surge à custa

de estímulos similares, portanto, específicos daquela forma de jogar. Desde as

imagens que procura despertar no cérebro dos jogadores até às experiências

motoras proporcionadas, tudo visa ir de encontro à forma como o treinador

aspira o futuro da sua equipa.

Não existe treino para treinar na concepção de treino de Mourinho. Cada

treino tem de apresentar objectivos bem definidos e não ser só mais um entre

muitos. Objectivos e meios precisos numa escala gradativa de adaptações e



140

acumulações para a concretização do projecto do jogar. Pretende-se que os

comportamentos que a equipa tem em jogo manifestem-se regularmente, numa

“manifestação de regularidades” que se reforça com o aparecer continuado nos

jogos.

O modelo de competição, Periodização Táctica, é consonante com o

modelo de jogo e produz-se no treino, como anui Mourinho (2002, 2), «tem que

haver uma relação íntima entre aquilo que se faz no treino, o tipo de feedback

que se dá e aquilo que se pede enquanto organização de jogo», recorrendo-se

à variabilidade que o jogo pode configurar como instrumento privilegiado. Faria,

seu adjunto, acrescenta que a variação da complexidade dos exercícios é um

dos aspectos fundamentais bem como a apresentação de exercícios novos,

não permitindo a instalação da rotina e favorecendo a descoberta de novos

significados, desafios e competição, energia activa do processo de treino e

aprendizagem, fazendo com que o jogador se sinta renovado de dia para dia.

Mourinho refere que no segundo ano de FC Porto, para que não perdesse

controlo dos jogadores, ampliou o seu modelo de jogo, definindo novos

desafios, tornando-o mais rigoroso, ou seja, os jogadores confrontados com o

novo, para que o processo de aprendizagem se desenvolvesse normalmente,

exigiu um recurso mais alargado das funções cerebrais comparativamente ao

acontecimento familiar (Jensen, 2002), e por inerência, um estado

concentracional superior. Também Damásio (1993) refere que perante novas

situações, o sujeito desenvolve um processo de construção de emoções e

marcadores somáticos subjacentes à consequência da acção. Então, se o

domínio das técnicas específicas e a capacidade de tomada de decisão táctica

dependem da sua adequabilidade à situação de jogo; o jogo, que cuja primeira

incidência é cognitiva, deve resultar de um treino cuja concentração táctica

assume papel fundamental, da qual Mourinho apela recorrentemente.

Somente o treino pelo jogo apresenta os estímulos e sinais específicos

da competição dos quais os princípios vão depender para a sua manifestação.

Logo, cada exercício tem de observar as componentes na sua totalidade. Mas

o exercício não é uma finalidade em si. No treino, Mourinho está preocupado

com a aquisição de um determinado princípio ou a articulação de um princípio
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com outro, numa causalidade demarcada pelo modelo de jogo.

Ainda assim, admitindo que o jogar é uma emergência, ou seja, carece

de tempo, de fermentação, e face às suas características, mas também às da

competição e da aprendizagem é imperativo que se fracture e decomponha,

possibilitando assim alcançar alguma ordem, sem sobressaltos. O treino é um

constante desintegrar e integrar dos princípios numa lógica de fabricação.

Mourinho não nega este facto e aliás a Periodização Táctica preconizada por si

não coloca esta fracturação em causa pois ela é essencial quando se trata de

aprendizagem, desde que seja representativa da realidade maior, ou seja,

apresente uma auto-semelhança numa escala menor, a dos princípios de jogo.

Portanto, quando se fala em fraccionação temos de pragmatizá-la, isto é,

fraccionar de acordo com um sentido, com uma finalidade e em acordo ou com

um enquadramento concepto-metodológico singular. Ao proporcionar uma

dinâmica, esta traduz-se em alterações que são consequência do propósito.

Uma imagem da física quântica, os “pacotes de energia” fazem a

analogia dos “pacotes do jogar”. O que interessa é a organização de jogo de

uma equipa, uma coisa que é complexa, porque é um problema de dinâmicas

tem que reduzir-se sem as empobrecer, no sentido de articular umas com as

outras, através dos “pacotes de jogar” criando a organização de jogo da

equipa, isto é, como operacionalização dos princípios específicos.

IV.5.1. O processo de treino é a operacionalização dos princípios,
que demarcam a preferência de ocorrência de um conjunto

de comportamentos por outros e denunciam a presença de
uma concepção de jogo  uma probabilidade na e da acção.

«Quando a dinâmica é caótica, as soluções resultantes do raciocínio

inspirado na relação directa entre causa/efeito podem ser pistas perigosas para

uma escolha» (Garganta & Cunha e Silva, 2000, 7). Para ultrapassar esta

conceptualização analítica, centrada na causa/efeito, devemo-nos centrar na

descrição qualitativa dos padrões de comportamento (Stacey, 1995),

reabilitando para isso a noção de probabilidade.

As situações de mudança de final aberto são difíceis de compreender na
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sua forma passada e, no caso do futebol, probabilísticas ou imprevisíveis na

sua forma futura. Todos os acontecimentos passados continuarão a ter impacto

no futuro. No futuro, algumas das consequências do passado podem ser

bastante claras, outras previsíveis, e outras podem ser mesmo desconhecidas.

O jogo é a confluência destas situações e configuram a sua mudança.

As situações que envolvam traços de ordem no seio da diversidade e

desordem são aquelas em que é possível fazer previsões probabilísticas, pelo

reconhecimento de invariantes. As consequências são, até um ponto

significativo, repetições do que aconteceu no passado, prolongamentos dos

acontecimentos ou relacionam-se por semelhança com os acontecimentos. É,

portanto, possível aplicarem-se conceitos probabilísticos.

Esta probabilidade denuncia a presença de uma cultura de jogo, seja ela

intencional ou não-consciente. Demarca a preferência de ocorrência de um

conjunto de comportamentos por outros, aplicável quer à equipa quer aos

jogadores.

A probabilidade não é a certeza absoluta. Quando observamos uma

equipa, verificamos que ela tende a ser atraída para uma dinâmica

comportamental que constitui a sua identidade, descrevendo um padrão de

funcionamento peculiar. O conhecimento antecipado do adversário possibilita

que se construam respostas baseados na crença de que a equipa contrária

evidenciará tendência por um ou outro comportamento sempre que se verifique

um dado contexto, por exemplo, verificando que o adversário após recuperação

da bola, em primeira instância, realiza preferencialmente (ou com elevada

probabilidade) a transição defesa-ataque de forma profunda e vertical visando

os seus jogadores mais avançados, informa à equipa que deverá preparar os

seus médios para a disputa da “segunda bola”, exigindo-se por isso um bom

posicionamento espacial que lhes assegure por um lado, a capacidade de

pressionar, mantendo-se fiel à sua identidade e por outro a possibilidade de

colaborar na disputa da “segunda bola”, referida atrás. Mas relembremos que a

adopção de uma única solução não é mais viável. A probabilidade, quando se

fala em estratégia, é apenas uma segurança. O conjunto de circunstâncias de

um jogo poderá desenvolvê-lo numa forma inesperada. As equipas deverão
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estar em permanente vigília assegurando que as respostas que dão são as

adequadas às situações que acontecem, isto é, verificar se não surgem

contradições na cópia neuronal das intenções.

Responder neste conjunto de circunstâncias pode tornar-se uma tarefa

difícil. Os princípios de jogo auxiliam a acção dos jogadores e portanto são uma

exigência face à natureza do fenómeno futebolístico. O modelo de jogo

demarca a matriz, expressa em princípios de jogo, ou seja, a ordem que se

condiciona e que portanto encerra determinismo. Um modelo de jogo ao definir

princípios e subprincípios, deve partir do pressuposto que nem sempre serão

possíveis serem aplicados. O princípio é uma probabilidade. O pensamento

que está subjacente nas interacções dos vários jogadores da equipa é

suportado nestes conceitos.

O princípio, ou regra de feedback, apresenta uma dimensão fractal

constante. Isto é, a extensão dos movimentos de um modelo específico é

sempre constante; o grau de “enrugamento” do modelo é sempre o mesmo. A

“auto-semelhança” significa um grau regular de irregularidade. A auto-

semelhança diz-nos que os modelos de movimento ao longo do tempo são

semelhantes em diferentes intervalos de tempo, mas nunca são iguais em

termos específicos.

Um sistema-equipa com as seguintes características: que sobrevive

numa condição de fronteira, de instabilidade, por outras palavras, longe do

equilíbrio, é inerentemente imprevisível em termos de pormenor, determinista

globalmente e altamente criativo. Aqui, o princípio desdobra o modelo de jogo

numa espantosa complexidade de comportamentos, formas no espaço e no

tempo. Este funcionamento denomina-se de algoritmo. Um princípio educa o

racional e o emocional, carecendo de pequenos estímulos do jogo para

despoletar respostas e será um processo tanto mais eficaz quanto mais

inconsciente se tornar, mas sempre consequente de um processo de treino

subordinado a uma forma de jogar específica.

* * *
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O processo de treino é a operacionalização dos princípios. Os princípios

por sua vez são o reflexo de um modelo de jogo, e constituem-se o “comando

externo à acção”.

O difícil de tudo isto é conseguir operacionalizar o que queremos, é

conseguir criar exercícios onde se consigam englobar todas as vertentes, sem

nunca nos esquecermos da nossa primeira preocupação: potenciar um dado

princípio de jogo. Conclui-se que para Mourinho mais importante que treinar

exercícios, é estar preocupado com a aquisição dos seus princípios de jogo.

Operacionalizar princípios de jogo é produzir e evidenciar uma

especificidade porque providenciam a disciplina necessária aos propósitos de

uma concepção que permite aos jogadores liberdade de iniciativa, isto é, um

“cérebromecanismo”.

O jogo como “inteireza-inquebrantável”, as partes do todo são os

princípios de jogo. O todo que está nas partes que esta no todo (Morin, 2001).

Ao estar preocupado com o princípio, Mourinho equaciona os restantes para

que se faça a articulação no sentido da especificidade, na cabeça e no corpo

dos jogadores. Ainda que possa evidenciar a preferência no desenvolvimento

de um dado princípio num treino, importa mais tarde recolher o benefício

resultante da articulação e expressão sinergética.

O treino aquisitivo é a aquisição de uma dada dinâmica, momento de

excelência de assimilação dos princípios. A vivenciação regular, semanal, é

uma preocupação de Mourinho uma vez que existem princípios cuja viabilidade

de aparecimento no jogo depende da possibilidade de vivenciação no treino.

Em suma, a Periodização Táctica que Mourinho realiza pressupõe a

vivenciação hierarquizada dos princípios de jogo. Vivenciar, no corpo e na

alma, hierarquizando princípios, pois ainda que o jogar seja um entidade total,

a hierarquização de um ou outro é uma exigência do sistema adaptável, face à

tentativa dos jogadores privilegiarem mais uns que outros e à possibilidade de

terem de resolver problemas do plano contingente, por um lado; e de elaborar

uma lógica de progressão dos conteúdos, por outro.
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IV.5.2. Consequências metodológicas do rendimento superior.

IV.5.2.1. Que exigências metodológicas possibilitam que o saber
não-mecânico desviado para o subconsciente seja um
processo de liberdade de que fazemos uso superior no
jogo de futebol? A repetição sistemática e o princípio das

propensões.

Aquilo que o cérebro faz melhor é aprender, alterando-se as conexões

dos seus neurónios a cada estímulo, experiência e comportamento (Jensen,

2002). Depois o tempo faz o resto, já que segundo Damásio (2000, 340), «a

prática conduz efectivamente, à perfeição» e aumenta a possibilidade da nova

aprendizagem se tornar, também, hábito ou subconsciente (Jensen, 2002).

Ao acto de treinar é inerente um processo de aprendizagem. A aquisição

diária que Mourinho fomenta dos seus princípios de jogo pelo treino; a

actividade cerebral despoletada pela vivenciação específica desses princípios

promove o desenvolvimento de esquemas organizadores da acção a um nível

não consciente, que denominamos de hábitos. A construção desses hábitos

resulta em economia neurobiológica e condição de maior adaptabilidade dos

seus jogadores. «Como a esfera fundamental do saber fazer é do domínio não-

consciente e o hábito é um saber fazer que se adquire na acção, o treinar – a

aprendizagem pela repetição – é um processo de construção do ser capaz de

jogar em que o saber adquirido é dominantemente património do não-

consciente» (Resende et al., 2006, 129). É a repetição sistemática que

possibilita a automatização e invoca o papel do subconsciente enquanto parte

integrante, activa e fundamental para o desenvolvimento do jogar.

Relativamente à actividade não-consciente Damásio (2000), McCrone

(2002) e Jacob & Lafargue (2005) referem que o cérebro é capaz de despoletar

respostas sem que a consciência tenha qualquer interferência.

Desta forma Damásio (2000) refere que as aptidões sensóriomotoras

podem ser adquiridas e exercidas sem se recorrer aos processos conscientes,

o que constitui grande vantagem para o desempenho célere e eficaz das

tarefas. Para o mesmo autor, a automatização também tem grande valor nos
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desempenhos motores tecnicamente complexos. Uma parte da técnica ao

permanecer inconsciente, permite que o sujeito se concentre nos aspectos

mais “elevados” da execução de uma determinada tarefa, possibilitando a

criação de soluções para novos problemas. Esta qualidade habilita o nosso

organismo a automatizar no sentido de “mecanismo não mecânico”, os

aspectos tácticos e técnicos e a consequente libertação da consciência

cerebral para a resolução de problemas de ordem estratégico-decisional.

«Os automatismos/hábitos são atalhos criados pelo cérebro através de

estruturas especializadas, os gânglios basais. Estas estruturas conseguem dar

respostas imediatas, perante determinadas situações, assim que determinado

tipo de sensações comecem a despertar essas estruturas. Esta forma de

funcionamento do cérebro, cujo objectivo principal é poupar tempo, só funciona

quando o cérebro já experimentou essa ou semelhante situação e a gravou

como automatismo/hábito (McCrone, 2002)» (Oliveira, 2004, 85).

O automatismo ou hábito resulta de conhecimentos, isto é, imagens

mentais criados através das experiências, conscientes e não-conscientes, que

ao ficarem gravadas nas memórias vão ser utilizados na resposta rápida face a

determinadas situações (Damásio, 2000).

* * *

No processo de treino, Mourinho promove a criação de hábitos relativos

aos comportamentos identificativos da sua forma de jogar para os diferentes

momentos de jogo. Mas para que esses hábitos sejam criados, existe a

necessidade de cumprir o “Princípio Metodológico Pragmático das Propensões”

que Frade (1985) tomou emprestado de Popper.

Porque as preocupações que têm, quando o treino é “aquisitivo” é estar

a dar ênfase a um princípio, é fazer com que esse tempo de acção em termos

de propensão faça aparecer uma grande percentagem de determinadas coisas

que leva a adquirir o princípio, isto é, treinar deve ser aprender, jogando de

determinada forma. O princípio da propensão enfatiza a necessidade de criar

exercícios cuja densidade dos comportamentos que pretende evidenciar
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ocorram com elevada frequência. Ao facilitar que um dado comportamento seja

solicitado numa razão muito superior à do próprio jogo formal, possibilita a

criação de imagens mentais direccionados para o desejado, transformando-as

em padrões neurais de emergência não-consciente cérebromecânica. Mas este

processo de ensino-aprendizagem de hábitos, apenas ao acontecer

subordinado a uma lógica de exercitação específica do jogar, numa estrutura

acontecimental de jogo, possibilita que o jogador mais tarde reconheça

inconscientemente as invariantes que originaram o hábito e o faça despoletar

novamente, acções rápidas e adaptadas. Como Mourinho faz: treinar jogando,

o jogar.

Assim, da “Repetição Sistemática” e do “Princípio das Propensões”

emerge a adaptabilidade. A repetição sistemática contextualizada assegura as

quantidades que possibilitam a aquisição de uma dada existência, isto é, as

propensões, uma quantidade de qualidade. Esta qualidade é definível pelo

jogar próprio de Mourinho. Hábito que se adquire na acção sobrecondicionada

ao saber sobre um saber fazer, pois o jogo é também o que o jogador tem na

cabeça.

A repetição sistemática como suporte da viabilidade da aquisição dos

princípios de jogo é que direcciona o processo de adaptabilidade da equipa,

balizando a dinâmica evolutiva auto-hetero dos jogadores. O controlo dimana

da adaptabilidade das regularidades que é expressa na quantificação à

posteriori, isto é, na comparação que se faz daquilo que está a acontecer com

aquilo que o treinador José Mourinho quis que acontecesse. É a quantificação

dos princípios, é a quantificação da qualidade (Frade, 2004).

O processo de treino, promotor de uma quantidade de qualidade de

jogar, conduz os jogadores à habituação e é portanto modelador da acção.

IV.5.2.2. O sucesso desportivo decorre da observância
macroscópica de patamares de desempenho  princípio
da estabilidade.

A temporalidade ou a duração do campeonato é frequentemente

considerado o principal desafio, muito mais que a competitividade do próprio
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campeonato, após verificarmos a recorrência com que muitos dos treinadores

desculpam as quebras de desempenho das suas equipas, baseados na

extensão do campeonato, na acumulação dos jogos, na saturação física e

psicológica dos jogadores, … José Mourinho refere num programa da SIC e

relatado pelo jornal O Jogo (19-04-05), «dá-me vontade de rir quando ouço

algumas pessoas falar em cansaço porque os meus jogadores já fizeram 52

jogos oficiais nesta temporada». Segundo as teorias convencionais a

manutenção da forma desportiva durante largos períodos de tempo é uma

tarefa inexoravelmente impossível. Por este motivo, é largamente conhecido o

denominado recarregamento de baterias a que muitas das equipas são sujeitas

durante as pausas no campeonato, baseados na realização de treinos muito

semelhantes aos das duas semanas iniciais da pré-época, que visa compensar

a gradual perda da forma desportiva por deficiente adaptação e

contraproducente realização dos exercícios especiais competitivos durante

largos períodos de tempo.

A impossibilidade de manutenção da forma desportiva durante um largo

período de tempo informa os treinadores da necessidade de induzir picos de

forma, que se seguem após momentos de elevada preparação física. Este

pensamento está subjacente a uma lógica puramente fisicalista do

desempenho desportivo, que como já vimos não é representativo do futebol de

qualidade. Mais ainda, o papel de supradimensão cabe à táctica singular do

treinador.

O conceito de estabilidade é chave no futebol como veremos de

seguida.

* * *

O conceito de forma desportiva nas perspectivas mais convencionais de

significação do fenómeno futebolístico assenta num conjunto de critérios de

progresso e critérios de estabilidade que se baseiam em relações

essencialmente quantitativas orientadas para o plano físico. Nestas, o processo

evolutivo da forma desportiva caracteriza-se por atravessar sucessivamente
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três fases: aquisição, conservação e perda temporária (Matvéiev, 1986), onde

se cumprem diferentes etapas e objectivos.

A Periodização Táctica, uma periodização da competição, faz uma

revisão completa deste conceito. A competição no futebol desenrola-se

sensivelmente ao longo de nove meses e este período denomina-se o “período

competitivo”. Se o sucesso está dependente da obtenção de resultados

desportivos nesses jogos, a uma equipa de rendimento superior que cada jogo

é fundamental na prossecução dos seus objectivos finais, não se compreende

que a mesma enfatize uns jogos mais que outros. Exige-se uma regularidade

de desempenho que possibilite ganhar sempre e portanto, falar em “picos de

forma” é um erro metodológico.

Acreditamos na intensidade do trabalho do primeiro ao último dia e não

em picos de forma. Em contraponto, para Mourinho a única noção aceitável e

chave é a de “patamares de desempenho”, e é reveladora da manifestação

regular da organização de jogo da equipa. Mais que provocar picos de forma,

importa que a equipa evidencia uma regularidade de qualidade, do jogar –

apesar de pequenas flutuações – que lhe garanta consequentemente uma

regularidade de resultados desportivos, que determina o facto de se constituir

como equipa em rendimento superior e desta forma, vencedora das provas que

compete.

Se o mais importante é o jogar, tanto mais sucesso lhe trará quanto mais

manifestação regular esse mesmo jogar se evidenciar em competição.

Cumprindo o “Princípio da Especificidade”, basilar nesta metodologia, essa

observância acontece fazendo. O quê? Jogando o jogar que se projectou. Se

as adaptações humanas são específicas, ou seja, levamos a efeito o que nos é

colocado em causa, que é o mesmo que dizer: se corrermos à volta do piano,

ficamos melhores corredores à volta do piano; se tocarmos piano, ficamos

melhores pianistas (ainda que tenha de resistir para tocar uma grande obra).

A forma desportiva é a forma da equipa e depende da relação auto-

hetero dos jogadores (Frade, 2003). A forma da equipa é expressa em termos

probabilísticos, ou seja, ela expressa-se numa medida predominante mas não

dominante, revela com regularidade as regularidades. A forma desportiva no
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futebol, no senso comum, traduz-se em resultados mas estes aparecerão

quanto mais regularidades a equipa conseguir expressar. O problema coloca-

se na capacidade de manifestação das regularidades da equipa sobrepondo-se

às intenções do adversários, sujeitá-los à reacção e inibindo a sua acção. Não

conseguindo contrariar as regularidades do adversário, perdemos. Sabe-se que

se manifestarmos as nossas regularidades, provavelmente ganharemos mais

vezes. «Portanto, a forma não tem nada de abstracto, a forma é a

concretização regular daquilo que nós estipulamos como objectivo de jogo»

(Frade, 2003, XXXII).

* * *

Eu não quero que a minha equipa tenha picos de forma  não posso

querer que a minha equipa oscile de desempenho! Quero sim que esta se

mantenha sempre em patamares de rendibilidade elevados. Porque não há

jogos ou períodos mais importantes do que outros. Todos os jogos são para

ganhar. No Benfica, no Leiria, no Porto ou no Chelsea.

Como fazê-lo? Mourinho dá as achegas…

Logo a partir do segundo microciclo semanal da época, e estou a falar

do período ao qual convencionalmente chamamos de período pré-competitivo,

os microciclos são basicamente iguais até ao final da época. Quer ao nível dos

princípios e objectivos de trabalho, quer em termos físicos. Só ao nível da

dominante táctico-técnica é que vou fazendo alterações nos conteúdos a

potenciar, em função das dificuldades sentidas no jogo anterior e daquilo que

vai ser o próximo. Mas, falando da dimensão física, que é aquela que está mais

associada à periodização convencional, os objectivos são os mesmos desde o

segundo microciclo até ao último. O primeiro microciclo é de adaptação, em

que eu procuro fazer uma readaptação ao esforço, não mais do que isso.

Nessa primeira semana não procuro qualquer incremento a esse nível, mas

simplesmente que eles se adaptem àquilo que é a especificidade do jogo. A

partir da segunda semana são ciclos semanais que se repetem. Portanto, só

utilizo microciclos semanais. Aquelas que são as minhas linhas-mestras  em



151

termos de padrão semanal ao nível da dimensão física são iguais tanto no mês

de Julho como no mês de Abril do ano seguinte.

O padrão semanal é semelhante, não são cópias, mas antes réplicas e

reflexos uns dos outros, evidenciando nuances de jogar. O sistema é

constituído por réplicas isomorfas do modelo de base. O que o treinador faz é

estabilizar réplicas com vista ao rendimento, mas uma irregularidade regular,

uma extensão infindável dentro de um espaço finito.

Se os “morfociclos18” são praticamente iguais – em termos das formas,

dos objectivos, mas modificados nos conteúdos – a partir da segunda semana

até ao fim, emerge o conceito de estabilidade. É a padronização do processo

que possibilita a estabilização. Quando Mourinho fala em estabilizar também se

refere à repetição sistemática, à importância de retomar os hábitos, à

necessidade de experimentar uma sentimentalidade colectiva, que de outra

forma perder-se-ão.

Como vimos a forma desportiva não pode estar dissociada da

competição e do jogo. Por um lado, tem de ser traduzível em termos de jogo,

de uma quantidade em qualidade, de acções atacantes, de acções defensivas

e da dinâmica que possibilita ligar estes dois momentos, mas por outro lado, da

competição, momento por excelência em que a especificidade se revela em

toda a sua magnitude, constituiu-se como marco, e constitui-se como

referência dessa qualidade.

A forma que pretendemos aqui evidenciar é a forma do jogar,

identificada por traços de identidade futebolística da equipa. O que possibilita a

estabilidade, ou seja, a manifestação regular das regularidades, prende-se com

a salvaguarda dos princípios metodológicos de treino.

IV.5.2.3. A hierarquização dos princípios induz complexidade à

progressão e à alternância horizontal, condições de
nuanciação da especificidade.

As preocupações diárias de Mourinho são dirigidas para a

18 Conceito definido no capítulo seguinte.



152

operacionalização do seu modelo de jogo, sendo que a estruturação das várias

sessões que compõem o “morfociclo19” está sobretudo condicionada aos

objectivos tácticos.

Para que possa manter as altas intensidades do jogar que pretende,

uma alternância micro e macro estrutural é promovida. Tal como a teoria do

caos nos mostrou, aqui também se verifica que o funcionamento orgânico num

regime estável provoca a falência das estruturas. A sua permanência é mantida

mais pela correcta alternância que se promove das diferentes solicitações que

pela redundância e dominância.

Desta forma, a periodização de Mourinho descreve um padrão de

funcionamento no tempo. Padrão que evidencia por um lado, invariâncias das

grandes preocupações do jogar, estruturado num lógica crescente de

complexidade, potenciado pela alternância horizontal do regime de contracção

muscular dominante, segundo variáveis de tensão, duração e velocidade,

desembocando em sessões de treino mais ou menos descontínuas. O respeito

pela especificidade está presente do primeiro ao último dia de treinos, que o

mesmo é dizer que só existe especificidade se estiver preocupado com os

princípios de jogo.

Esta alternância acontece horizontalmente ao longo do morfociclo. Se

existe uma alternância horizontal é porque uma vertical também se desdenha.

É a horizontal que é a mais relevante para o processo aquisitivo de Mourinho e

resulta do alternar o que é dominante de treino para treino, ou seja, é cumprida

entre sessões de treino do morfociclo e não entre exercícios da sessão.

Garante-se assim que todos os dias haja especificidade sem originar

sobretreino.

A nuanciação da especificidade que dá corpo ao princípio da alternância

horizontal em especificidade, não é suficiente para se compreender a lógica

processual do morfociclo de Mourinho. A esta é indispensável associar o

19 Morfociclo significa a morfologia do jogar ao longo de um determinado ciclo,

comummente entre dois jogos. Caracteriza um padrão que apresenta uma dada forma

representativa do todo, o jogar. Forma essa que ainda que diferente a diferentes escalas,

mantém-se relativamente estável nos princípios maiores.
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princípio da progressão complexa.

A preparação táctica terá, necessariamente, que contemplar o tipo de

solicitações que o modelo de jogo criado suscita, distribuindo-se

coordenadamente no tempo através do pragmatizar de uma fraccionação, isto

é, de uma periodização da preparação táctica que, na dificuldade específica de

cada patamar de desempenho, associa essas unidades de treino, conjunto de

soluções tácticas, cada vez mais complexas, ricas e diversificadas.

Também Faria (1999) considera que, no fundo, a Periodização Táctica

obriga a uma decomposição do fenómeno complexo (jogo), articulando-o em

acções também elas complexas, isto é, acções comportamentais de uma

determinada forma de jogar (modelo de jogo criado). Esta articulação surge em

função daquilo que se pretende ver instituído (um conceito de acções

intencionais, uma cultura de jogo), e está dependente da sensibilidade de cada

treinador para manipular o processo de construção causal.

O princípio da progressão significa a necessidade de hierarquizar os

princípios, elaborar uma estratégia de construção e cimentação dos princípios

sobre ou sub, os subprincípios, conceder solidez ou plasticidade às estruturas

já fixas, evitando a interferência e a concorrência entre os mesmos. Uma

vivenciação hieraquizada do ponto de vista aquisitivo.

Vítor Frade (2005) dá a seguinte imagem, que explicita a importância da

progressão complexa em especificidade: «o que me interessa é que aqueles

indivíduos que vou ter sejam capazes de beber vinho, sabendo que eles nunca

beberam vinho. Partindo deste pressuposto, vou-lhes dar um copo de vinho, a

intensidade é o vinho, o volume é o copo. Eles beberam e se calhar, como

nunca beberam, ficam corados e têm que passar um dia para os indivíduos

beberem um copo e meio e assim sucessivamente, até que em determinada

altura ficam com capacidade para beber um garrafão de vinho». Se tivessem

realizado o exercício bebendo água, teriam conseguido suportar igual volume

de vinho? E continua, «aumentou o volume mas como volume de vinho (é o

volume de jogo), é o volume daquela intensidade. A distribuição das

intensidades é que, separadas entre si no tempo, mais afastadas de começo,

porque os organismos dos indivíduos ainda não tinham ganho aquilo que o



154

treino pode emprestar, que é a recuperação mais rápida do esforço, alicerçada

numa melhoria estrutural. Portanto, o que se vai alterar à posteriori é esse

“encantamento”. (…) [Conclui então que a] resistência é o aumento da

densidade destas intensidades, destas intermitências máximas, ou seja, destes

pacotes de jogo. Isso é a resistência, portanto, é a capacidade que a minha

equipa tem, em termos percentuais, dessas intermitências máximas serem em

maior número».

Eis agora um exemplo prático de Mourinho referido por Faria (2003; cit.

Fernandes, 2003). Desde o início são privilegiados os princípios e subprincípios

do modelo, através de um conjunto de exercícios de jogo onde isso aconteça.

Uma primeira apresentação da forma que se pretende como a equipa jogue é

feita através de uma situação de onze contra zero. Procura-se mostrar a

relação posicional e a dinâmica para haver uma visão geral do que se

pretende. Mas a melhor forma de se transmitirem as ideias é diminuindo a

complexidade relacional entre os elementos, logo não é, necessariamente,

através da forma global de organização (11vs11, onde a complexidade de

relação é maior). Portanto, reduz-se a complexidade relacional através de

formas reduzidas. Numa fase posterior, a competição de forma oficial pode

surgir como forma de constatar o nível de organização da equipa. No entanto,

predominam as situações em espaços mais curtos e com menor número de

jogadores, menos complexas.

Infere-se assim que, não significa que se repita sempre as mesmas

coisas. As preocupações complexificam-se com o avançar do tempo, por

exemplo, depois dos grandes princípios surgem subprincípios e ainda outras

preocupações que antes não tinham e depois se acrescentam. No ano em que

o treinador esteve no FC Porto, a sua grande preocupação em termos de

modelo no ano seguinte à conquista da taça UEFA, foi a de o ampliar e tornar

mais exigente, mais complexo, com a finalidade dos jogadores não entrarem

numa zona de conforto.

Sendo uma progressão que tem como matriz o jogar, segundo Resende

et al. (2006, 109) «ela acontece, pelo menos, a três níveis, ao longo da época,

ao longo da semana – em função do que foi o jogo anterior e do que será o
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seguinte – e ao longo de cada unidade de treino. É, pois, uma progressão

complexa, onde cada um dos níveis tem a ver com os demais». Assim, é o dia-

a-dia que vai comunicando aquilo que se tem de valorizar ou enfatizar em

determinada altura. O caminho faz-se caminhando.

IV.5.3. Arranjos macro e microestruturais do processo de

treinabilidade de Mourinho: explicitação do seu núcleo
duro. O morfociclo.

O futebol de Mourinho é um fenómeno complexo. Assim, a concepção

do jogar instalada é o reconhecimento de uma complexidade, numa lógica de

fabricação diferenciada das lógicas convencionais. Este capítulo caracteriza a

base metodológica tendo como suporte a operacionalização específica de

Mourinho.

O pensamento complexo é aquele que, pressupondo a incerteza, é

capaz de conceber a organização. O seu papel consiste em reunir (complexus:

aquilo que é tecido conjuntamente), de contextualizar, de globalizar, mas, ao

mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular, o individual, o concreto.

A natureza do objecto com que lidamos destrói toda e qualquer

segurança e conforto que possamos ter. Ele é um objecto entrópico que requer

constantemente inputs de energia e estímulos, visando a manutenção dos

estados organizativos anteriormente adquiridos ou elevação e superação

desses. A inércia desagrega e desnatura a sua complexidade, a sua riqueza,

enfraquecendo o sistema e comprometendo a sua vigência.

O paradigma da complexidade pode ser enunciado não menos

simplesmente do que o da simplificação: este último impõe disjuntar e reduzir;

o paradigma da complexidade ordena juntar tudo e distinguir. (Morin, 2000,

205). Esta dialéctica é a mesma que a das Periodizações Convencionais e a

Periodização Táctica. A Periodização Táctica trata de fenómenos complexos,

pois contempla o objecto na sua totalidade e contexto.

A lógica processual de quem está preocupado que os jogadores

adquiram uma determinada forma de jogar, como José Mourinho realça

frequentemente, é diversa da forma convencional. O conjunto de preocupações
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subjacentes ao organizar defensiva e ofensivamente a equipa de uma

determinada maneira, articulando os princípios uns com os outros, exige uma

metodologia muito própria e naturalmente uma padronização. Se se pretende o

desenvolvimento de intenções e a aquisição de hábitos futebolísticos

congruentes com a especificidade do jogar, que vai para além da concepção

tradicional de treino, uma nova forma de “cozinhar” é exigida.

* * *

Para mim as prioridades são outras. O mais importante numa equipa é

ter um modelo de jogo, um conjunto de princípios que dêem organização à

equipa. Por isso, a minha atenção é para aí dirigida, desde o primeiro dia. As

minhas preocupações diárias são dirigidas para a operacionalização do nosso

modelo de jogo.

Numa escala que permita observar a totalidade da época desportiva, o

que sucede nas periodizações convencionais é que os períodos que

compreendem competição e os períodos em que não existe competição,

denominados por “período competitivo” e “período preparatório”

respectivamente, são diferenciados nos conteúdos, princípios metodológicos e

objectivos. Eis a opinião de Mourinho: eu não acredito nisso e, para mim, os

dois períodos são em tudo iguais. O que a Periodização Táctica advoga é que

tanto mais rapidamente uma equipa chegará ao futuro que deseja, em termos

do jogar, quanto mais rapidamente avançar nesse caminho, o de vivenciar esse

privilégio. Significa isto que, desde o início deve-se estar preocupado com a

aquisição de uma determinada relação mente-hábito e seu entendimento,

sustentada num padrão de alternância de princípios de jogo e conteúdos,

independentemente da presença ou não de competição oficial. Relembremos

que estudos de neurobiologia confirmam que as adaptações no corpo e da

alma resultam da vivenciação de estímulos específicos. Mourinho explica como

fazê-lo: ] os primeiros quatro dias de trabalho serviram para os jogadores se

readaptarem ao esforço, e a partir daí começamos a trabalhar como sempre

trabalhamos.
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Mourinho explica no livro mais detalhadamente esta ideia. ) O

primeiro microciclo [entenda-se morfociclo] é de adaptação, em que procuro

fazer uma readaptação ao esforço, não mais do que isso. Nessa primeira

semana não procuro qualquer incremento a esse nível, mas simplesmente que

eles se adaptem àquilo que é a especificidade do jogo. Tal acontece

unicamente pela possibilidade de Mourinho receber no primeiro treino,

jogadores que durante as férias não realizaram qualquer tipo de actividade

física, isto é, retornam após paragem total.

A partir da segunda semana são ciclos semanais que se repetem. Logo

a partir do segundo microciclo semanal da época, e estou a falar do período ao

qual convencionalmente chamamos de período pré-competitivo, os microciclos

são basicamente iguais até ao final da época. Quer ao nível dos princípios e

objectivos de trabalho, quer em termos físicos. Só ao nível da dominante

táctico-técnica é que vou fazendo alterações nos conteúdos a potenciar, em

função das dificuldades sentidas no jogo anterior e daquilo que vai ser o

próximo. Mas, falando de dimensão física, que é aquela que está mais

associada à periodização convencional, os objectivos são os mesmos desde o

segundo microciclo até ao último. ( ) Aquelas que são as minhas linhas

mestras  em termos de padrão semanal ao nível da dominante física são iguais

tanto no mês de Julho como no mês de Abril do ano seguinte. ( )

Se Mourinho pretende que a sua equipa revele a manifestação regular

de uma organização de jogo, uma regularidade de qualidade do jogar, que lhe

garanta uma regularidade de resultados desportivos, exige-se uma matriz,

função da concepção de treinabilidade que está condicionada pela concepção

de competitividade. Se a matriz de competitividade é jogo Domingo a Domingo

ou balança entre jogos ao fim-de-semana e a meio da semana, a

sequencialidade deve ser perspectivada de acordo com a referida

padronização. Os jogos são o referencial para a utilização acertada daquilo que

tem que estar antes e depois (Frade, 2003), opinião partilhada por Mourinho

(Resende et al., 2006). Os jogos são o referencial. Os períodos que medeiam

os jogos apresentam uma invariância de escala, uma homotetia, pois ainda que

não sejam iguais, reproduções uns dos outros, verificam-se semelhanças. Em
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todos, Mourinho está preocupado com a organização de jogo, embora se

admita que face ao jogo que aconteceu ou ao jogo que se adivinha se possa

colocar a ênfase num momento ou noutro princípio de jogo. Desta forma, «o

volume de princípios de jogo é semanalmente semelhante e, ao tornar-se

regular, constituirá o núcleo duro do jogar, expressando o seu crescimento

colectivo» (Resende et al., 2006, 106).

Nos livros técnicos de gestão empresarial é sobejamente descrito que o

planeamento a longo prazo é um esforço infrutífero. Não devem existir

planificações de perspectiva, pois são os jogos o referencial para a utilização

acertada daquilo que tem que estar antes e daquilo que tem de estar depois,

tendo em linha de conta aquilo que foi o nosso jogo anterior e aquilo que

imaginamos venha a ser o jogo seguinte. O planeamento deve ser função do

intervalo de dois jogos, o que aconteceu e o que há-de acontecer.

O jogar é uma intenção prévia, isto é, consciente, que estabelece uma

dada ordem que se pretende ver institucionalizada. Ele é elaborado na

sustentabilidade da estabilização de um padrão, geralmente semanal quando

perspectivado a uma escala menor, que considera determinados princípios e

configuram uma dada forma metodológica. Cumprir o princípio da

especificidade é respeitar a bússola orientadora de toda a lógica processual: a

organização de jogo preconizada.

O projecto que possibilita a arquitectura do seu jogar, tem o seu corpo

na existência de um outro grupo de princípios ou pilares metodológicos que

segundo Frade (2004) são três: o “Princípio da Progressão Complexa”, o

“Princípio da Alternância Horizontal em Especificidade” e o “Princípio das

Propensões” (ou do pragmatizar a fraccionação), mas inter e intradependentes

como um padrão de conexões.

A singularidade do processo faz com que o treinador, em determinado

momento, se preocupe mais com um princípio ou com outro princípio, ou com

um sub-princípio de um princípio, ou com a articulação de princípios, mas em

contextos de “não-separabilidade” das variáveis técnica, psicológica, física e

até estratégica (Frade, 2004).

Independentemente de se equacionar uma periodização de Domingo a
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Quarta-Feira ou de Domingo a Domingo, como já falamos, a longo prazo

desdenha-se um padrão, uma homotetia interna de conteúdos, objectivos,

formas de jogar, aqui alvo de discussão. Este padrão ainda que apresente uma

evolução – baseada num propósito táctico –, ele faz-se na necessidade de

elaborar um processo de edificação de uma complexidade, o jogar, que remete

para o facto de umas coisas serem privilegiadas face a outras a cada

momento, pois, certos princípios devem exercer sobre a equipa um factor de

atracção superior relativamente a outros, visto que o jogo circunstancial pode

determinar a emergência de uma condição latente, ou pelo menos que não se

pretenda tão manifesta.

O que diariamente se treina são princípios e articulações entre

princípios, referentes à organização ofensiva e defensiva, bem como às

transições após perda e conquista de bola, em correspondência com o modelo

de jogo. A progressão complexa acontece para além de um nível

macroestrutural que resulta da vivenciação alternada das preocupações do

jogar ao longo dos morfociclos que leva a efeito a aquisição cada vez mais

elaborada e portanto mais complexa; como também a um nível menor, em que

todos os exercícios devem visar a aprendizagem pela repetição sistemática de

comportamentos específicos do modelo de jogo construído e em «permanente»

construção, procurando-se portanto um crescimento qualitativo da equipa

relativamente ao desempenho colectivo pretendido.

Traduzindo em imagens, o “Morfociclo” e o seu “Núcleo Duro20” de Vítor

Frade, são retratados nas páginas seguintes.

20 Quando os jogos têm uma periodicidade semanal, «Mourinho tem permanentemente

três dias em que procura, de uma forma mais incisiva, o crescimento dos desempenhos da

equipa – a quarta, quinta e sexta-feira – sem que possa alienar o que o jogo anterior lhe trouxe

e o que tem de salvaguardar por não saber o que o seguinte lhe vai trazer» (Resende et al.,

2006, 111). Estes três dias constituem por isto o “Núcleo Duro”, conceito cuja paternidade é de

Vítor Frade.
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Ainda que o primado dos princípios metodológicos seja alicerçado na

especificidade, numa espécie de imperativo categórico, a nuanciação dessa

especificidade é vital. A relação entre desempenho-recuperação é equacionada

através da alternância horizontal de preocupações, ou alternância em

especificidade. Em termos biológicos, não é possível que um organismo se

esforce constantemente no mesmo registo, solicitando todos os dias as

mesmas coisas do jogar (Resende et al., 2006), sobre o perigo de sobretreino.

Importa classificar as manifestações do jogar, aglomerar e treiná-las por dias,

permitindo que na alternância do que se fez ontem, o que se faz hoje e o que

se fará amanhã, as diferentes estruturas sujeitas ao esforçar tenham a

possibilidade de cumprir o período de regeneração. O treino de hoje tem mais a

ver com verde-claro o treino de amanhã com azul, e depois com verde-escuro,

ou seja, dito de outro modo, hoje desenvolve-se a recuperação, amanhã os

sub-princípios e depois de amanhã os grandes princípios do jogar, …, sempre

em permanente articulação (ver esquema na página anterior). Mas não uma

alternância vertical de, no mesmo dia, trabalhar todas as cores. Provocar esta

mescla de cores num só dia, isto é, o regime do desenvolvimento de

disposições seria sempre igual, uma repetição, que levantaria problemas

relativos ao sobretreino. Porque se privilegia a dominância de conteúdos e

objectivos para cada dia, a quarta-feira demarca-se pelo aumento substancial

de tensão resultante de uma percentagem significativa de contracções

excêntricas, associadas ao realizar velozmente e de curta duração, que tem

que diferir do que é feito na quinta-feira, na qual se verifica uma maior

continuidade das manifestações, e por sua vez da sexta-feita, cujo desgaste

emocional é relativamente inferior face aos restantes dias, uma vez que o jogo

seguinte se encontra muito próximo. Portanto, é também progressão neste

sentido – o da semana. Esta progressão pode ainda ser vista na unidade de

treino. É complexa pois cada um dos níveis, época, morfociclo e unidade de

treino tem a ver com os demais (Resende et al., 2006).

Através da sobreposição das unidades de treino numa escala temporal

semanal e ao longo da época, verifica-se a lógica processual baseada no

princípio da alternância horizontal em especificidade, que podemos constatar
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no esquema da página seguinte. Nesta lógica processual pode-se observar um

desdobramento fractal, cujas propriedades se mantêm, ou seja, a invariância

dos princípios metodológicos dita regras de estruturação do processo que

permitem a reprodução auto-semelhante das formas do treinar.

* * *

Eis a organização do morfociclo padrão de Mourinho.

Para mim [José Mourinho], o treino, em toda e qualquer circunstância,

podendo ser ou não de forma significativa aquisitivo [, de crescimento

qualitativo do jogar], tem de ter sempre uma relação íntima com aquilo que

queremos para o jogo [, e portanto, específico]. Por isso é que eu, quando

planifico a semana de trabalho, o faço com antecedência e de uma forma

global, tendo em conta aqueles que são os meus princípios de jogo

fundamentais. Depois, em função daquilo que foi o jogo anterior, dos feedbacks

que recebi do jogo, e em função daquilo que eu acho que vai ser necessário

para o jogo seguinte [, uma preocupação táctico-estratégica da qual emerge a

adaptabilidade e], acabo a planificação da semana de trabalho.

O primeiro aspecto a levar em linha de conta é o intervalo entre o último

e o jogo seguinte. Em função disto, o morfociclo adquire configurações

diversas. Em relação à minha lógica de trabalho semanal, tenho semanas de

trabalho-padrão [entenda-se morfociclo] que obedecem a um conjunto de

princípios metodológicos [relembremos, “Princípio da Progressão Complexa”,

“Princípio da Alternância Horizontal em Especificidade” e “Princípio das

Propensões”], existindo diferenças entre aquilo que é a semana-padrão com

um jogo e aquilo que é a semana-padrão com dois.

Segunda-feira e Terça-feira. Quando a semana só tem um jogo, dou

folga no dia a seguir ao jogo. Eu sei que sob o ponto de vista fisiológico se diz

que não é o mais correcto, mas é-o do ponto de vista mental [pois a

consciência também tem fisiologia]. E para mim próprio também é o melhor,

porque não gosto de trabalhar no dia a seguir aos jogos. Custa-me dormir a

seguir ao jogo, custa-me levantar, custa-me concentrar, custa-me planificar,
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custa-me pensar, custa-me treinar e, nesses treinos, passo mais tempo a

passear de um lado para o outro a ver o treino do que a treinar. Com os

jogadores sucede o mesmo. Engana-se quem pensa o contrário. Sob o ponto

de vista dito fisiológico, diz-se, é melhor treinar no dia a seguir ao jogo, mas os

jogadores não gostam, não se sentem bem. É melhor para o corpo , mas é

pior para a cabeça. E temos de ver esta questão de um ponto de vista global

[pois o comportamento antes de ser uma expressão física é uma expressão

intelectual. A fadiga central interfere na qualidade do jogar quando analisado na

perspectiva puramente visível].

Portanto dou folga no dia a seguir ao jogo e faço recuperação no

primeiro dia de trabalho, terça-feira, se o jogo foi no domingo [e o próximo no

domingo seguinte]. A partir de quarta-feira e até ao jogo, em termos táctico-

técnicos, começo do geral para o particular. Começo a trabalhar aspectos

gerais, e que são imutáveis no meu modelo de jogo. Acabo a semana no

detalhe táctico, no detalhe posicional, tendo em conta o lado estratégico. Os

aspectos mais gerais são os meus grandes princípios de jogo e os principais

subprincípios que lhe dão corpo. Desses nunca abdico. Treino-os todas as

semanas [ou seja, são alvo de repetição sistemática, um meio de modelação

do comportamento que promove uma determinada relação mente-hábito

através da realização da acção específica que resulta de um entendimento

relativo ao jogo a evoluir].

O facto de a sessão de treino ser dedicada à recuperação não implica

que eu não trabalhe aspectos do meu modelo de jogo. Em vez de fazer corrida

lenta contínua [tal como acontece na periodizações convencionais], aplico o

mesmo princípio [, o da especificidade], mas inserido num regime táctico-

técnico. Faço jogos de posição em que os únicos jogadores que estão em

movimento efectivo são os que procuram a posse de bola, e fazem-no sem ser

nos limites. Os outros, os que têm a bola, fazem apenas pequenos movimentos

de aproximação e afastamento, o suficiente para haver oxigenação . Uma

recuperação pelo facto de se realizarem movimentos de forma pouco intensa, e

ainda que o recuperar a bola para realizar posse não esteja possibilitado para

os defesas, os jogadores encontram um meio onde desenvolvem o sistema de
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referências posicionais relativos ao acto de defender. Recuperam fomentando

um subprincípio defensivo e acontece o mesmo ofensivamente.

Para mim, o treino tem de estar condicionado àquilo que é a minha

forma de jogar. Tenho de ir à procura no treino daquilo que eu quero que se

atinja no jogo. Mesmo num treino recuperativo puro, eu incido sobre aspectos

da nossa forma de jogar [isto é, os grandes princípios de jogo que induzem a

uma determinada forma de atacar e defender]. Por exemplo, no 7x3 que vocês

viram [os autores do livro], eu dizia aos três jogadores em situação defensiva

não quero que corram  vocês estão em recuperação. O que eu quero é que a

bola corra e que os sete que estão em posse de posse a conservem, abram

linhas de passe, comuniquem entre eles . O que eu pedi aos três jogadores

que estavam em situação defensiva? Pedi-lhes comunicação e interacção. Não

queria que fizessem um sprint para fazer um desarme, não queria que fizessem

sete intercepções num minuto e meio, não queria sequer que roubassem a

bola. Queria apenas que simulassem uma pressão e que simulassem de uma

forma conjunta, com interligação [isto é, de forma “tacticamente” organizada].

Quando um fosse pressionar, se os outros dois vissem que não havia

condições para aquela pressão individual, queria que comunicassem, queria

que o fossem buscar : não vás, fica aqui connosco na cobertura de um

determinado espaço .

Quanto aos jogadores que não competiram, carecem de compensação

pela ausência de competição, os dias seguintes devem trazer um aporte de

competição.

O equacionar da recuperação é fundamental pois o lado aquisitivo está

dependente do doseamento que se faz entre o esforçar e o recuperar. São

faces da mesma moeda. A eficiente recuperação, central e perifericamente,

cria as condições óptimas para que a vivenciação aquisitiva dos propósitos se

realize nas estruturas locomotora, orgânica e perceptivo-cinética de forma

ajustada ao jogar que se intenta.

Este doseamento é feito activando as estruturas saturadas, o que

implica que se recrute as mesmas cadeias musculares, organicamente

compatíveis com o jogar e apelando à mobilização das mesmas preocupações



165

táctico-técnicas. Para tal elimina-se quanto possível as contracções

excêntricas, mais penosas sobre a estrutura locomotora fundamentalmente,

reduzindo assim a tensão e a velocidade de contracção, bem como diminuindo

a duração do esforçar, através da escolha ajustada dos exercícios. Articula

variáveis como o número dos jogadores (mais reduzido, mas não muito

reduzido), o espaço (mais pequeno, mas não muito pequeno) e os tempos de

realização (fraccionando-os em parcelas menores, calibrando uma relação

considerada óptima entre desempenho e recuperação – mais descontínuo). Ao

reduzir assim, a complexidade dos exercícios e centrando-se em elementos

gerais da sua organização, a menor necessidade de recrutamento do córtex

cerebral, o desgaste emocional é reduzido não comprometendo o curso da sua

recuperação.

Quarta-feira. A experiência diz-me que três dias depois do jogo os

jogadores ainda não estão completamente recuperados. Não tanto em termos

físicos, mas, fundamentalmente, em termos emocionais. O desgaste emocional

demora mais tempo a recuperar que o físico.

Nesta unidade de treino o treinador leva em consideração um aspecto

considerado fundamental, a possibilidade dos jogadores ainda não terem

recuperado na totalidade, mental e fisicamente, do jogo anterior. Como

consequência directa desta incerteza, pois as individualidades determinam

ritmos diferentes de recuperação, o treino de quarta-feira é o mais descontínuo

do morfociclo, ou seja, é aquele que compreende intervalos de recuperação

mais frequentes, e portanto mais fraccionado.

Mourinho procura abordar partes menores do seu modelo de jogo, os

subprincípios e sub dos subprincípios, propósitos de menor complexidade, mas

sempre na sua articulação com o todo, estabelecendo permanentemente a

ponte para os grandes princípios de jogo, criando subdinâmicas do seu jogar,

como o próprio refere a seguir.

Para além da articulação dos diferentes princípios de jogo, é também

fundamental fazer a articulação dos subprincípios de cada grande princípio. Por

exemplo, se eu defino a posse de bola como princípio, não me chega

exacerbá-lo num exercício de 8x8. Isso seria muito redutor, pois subjacentes a
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essa posse de bola existem subprincípios que têm de ser treinados. Aquilo que

fazemos é pegar nesses subprincípios, como a posse com transição de zona

ou o evitar passe em primeira estação, e potencia-los em espaços muito

reduzidos e com menor número de jogadores. Depois, num contexto com maior

número de jogadores e espaços mais largos, fazemos a articulação desses

subprincípios.

Neste treino, o de quarta-feira, porque as questões da recuperação são

preocupações ainda remanescentes, os exercícios efectuam-se em regime de

elevada tensão específica, ou seja, o que é definido por padrões de contracção

muscular de elevada tensão e velocidade de contracção, e como tal de curta

duração, acarreta uma densidade significativa de contracções excêntricas

como via de elevação da tensão e velocidade de contracção.

Qual é, para mim, o significado de força  no futebol? É ter a capacidade

de arrancar, de travar, de mudar de direcção, de saltar para cabecear  Temos

de a contextualizar em função daquilo que são as acções específicas dos

nossos jogadores no jogo. Temos, portanto, de trabalhar de acordo com a

especificidade do nosso jogo. Se queremos que na unidade de treino haja

predominância de acções táctico-técnicas em regime de força-técnica

[entenda-se, elevada tensão específica], aquilo que fazemos é procurar um

conjunto de situações de jogo [específicas, ou seja, concomitante com a

aquisição dos princípios de jogo] onde isso esteja presente. Agora não temos é

a preocupação de quantificar se o jogador faz dez ou quinze mudanças de

direcção. A nossa preocupação é que a situação em si arraste consigo uma

dominância dessas acções.

Ao trabalharmos a vertente táctica em condições próximas das que

desejamos para a competição, isto é, próximas daquilo que pretendemos para

o nosso jogo, estamos a desenvolver a vertente física na especificidade que ela

realmente tem. Por exemplo, em vez de desenvolvermos a força  de uma

forma isolada ou descontextualizada, fazemo-lo antes através de exercícios

com determinadas características, jogando com o espaço, o tempo, o número

de jogadores e as regras que lhes colocamos. Desta forma, estamos sem

dúvida a desenvolver também algo aparentado com força , mas num contexto
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muito mais específico. Um exercício táctico-técnico em que existam ao mesmo

tempo muitos saltos, muitas quedas, muitas travagens e muitas mudanças de

direcção, é muito mais importante do que um outro onde se trabalha a força de

forma isolada ou descontextualizada [pois o músculo como órgão sensível, cria

uma relação empática com o envolvimento, o contexto de jogar de Mourinho].

Quinta-feira. O treino de quinta-feira acontece em espaços largos, com

mais deslocamento e, nesta medida, posso dizer que se aproxima de algo que,

para ajudar ao entendimento, posso chamar de resistência específica , mas

que nada tem a ver com a ideia tradicional de resistência. Eu não faço treinos

de resistência! Para mim, resistir é estar-se adaptado a um conceito de jogo, é

ser-se capaz de realizar as acções colectivas e individuais implícitas na nossa

forma de jogar. Portanto, a única coisa que nós fazemos é treinar aquilo que

fazemos em jogo em espaços mais alargados, mais próximos de uma situação

real. Ou seja, a nossa preocupação é encontrar contextos tácticos, situações

de jogo, que permitam uma adaptação específica à nossa forma de jogar. O

que eu não faço é utilizar o espaço total de jogo, mas isso já tem a ver com os

contextos de propensão, com a necessidade de aumentar a densidade de

determinadas coisas.

Mourinho ao aumentar distâncias e deslocamentos, com durações

superiores de exercitação leva a efeito o princípio da nuanciação da

especificidade, ou seja, da alternância horizontal, que induz a um regime de

menor descontinuidade em contraste com o dia anterior. A complexidade

relacional aumenta, introduzindo um superior número de jogadores nos

exercícios, procurando a vivenciação e entendimento dos grandes princípios de

jogo que compreende a organização de jogo ofensiva, defensiva, transição

ataque-defesa e defesa-ataque, cerne do seu modelo de jogo, sem

desconsiderar permanentemente a sensível articulação que lhes condiciona o

seu ajustado manifestar.

Resende et al. (2006, 117) chamam à atenção para o facto de Mourinho

«nunca transportar esse regime para os dois dias que antecedem o dia de

jogo». Este regime, segundo os mesmos autores, é o que mais desgaste

importa e naturalmente o que mais cansaço transporta para os dias seguintes,
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devido, em primeiro, à complexidade decisional das acções subjacente ao

vivenciar e entendimento dos grandes princípios que induz a um desgaste

emocional acentuado e; em segundo, pela maior duração das acções, das

contracções musculares aumentadas com grande percentagem de mobilização

face à totalidade das cadeias musculares inerentes ao jogar, o que exige um

tempo superior de recuperação.

Sexta-feira. Neste dia, o último em que Mourinho enfatiza o lado

aquisitivo da sua dinâmica do jogar, é dedicado às subdinâmicas que lhe estão

associadas, orientando as suas preocupações para os subprincípios,

subprincípios, …, os propósitos tácticos de menor complexidade como

caracterizam os autores do livro, que pode ser denominado de “dia dos

propósitos em regime de elevada velocidade de contracção”.

Desta forma, e mais uma vez no sentido de expressar a

imprescindibilidade de alternância horizontal, Mourinho desenvolve contextos

para operacionalização do seu jogar sob a égide de pressupostos que

assentam em padrões de contracções que se caracterizam pela presença de

elevada velocidade de contracção, curta duração e não máxima tensão. Para

tal agrega exercícios que recrutem manifestações do jogar com velocidade

elevada mas de tensão mais reduzida relativamente a quarta-feira. Evita

portanto as contracções excêntricas, mais especificamente, os exercícios que

peçam uma densidade significativa de saltos, quedas, mudanças de direcção,

travagens, o “estorvo” do jogar. Deve ser por isto, um treino em que a

descontinuidade é intermédia da que se pretende para terça e quarta-feira. A

realização de acções intensas no que diz respeito à locomoção requer por sua

vez tempos de recuperação superiores, que possibilitem que o acumular de

acções se continue a processar no regime desejado, o de velocidade

específica. O número de repetições é inferior em comparação com a quarta-

feira.

Não encaramos a velocidade  da forma tradicional, ou seja, de um

ponto de vista estritamente fisiológico. Temos de considerar a velocidade

como a análise ou o tratamento da informação e a execução. A nossa

preocupação, em termos de velocidade de execução , é a velocidade
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contextualizada, ou seja, aquela que a nossa forma de jogar requisita. Esta é a

nossa grande preocupação. No treino, o que fazemos é ir à procura de

situações de jogo que arrastem consigo uma dominância dessa necessidade

fisiológica, mas uma necessidade para a nossa organização de jogo.

A neurobiologia considera em termos temporais que uma acção de jogo

fecunda-se em 1/3 de tempo de realização e 2/3 do tempo total são

dispendidos a elaborar a resposta, ou seja, dedicados a perceber e a decidir.

Ser mais veloz, implica reduzir estes tempos parcelares.

Segundo Resende et al. (2006), o treino de sexta-feira incide sobre a

melhoria da velocidade de execução, vista como uma qualidade e não como

uma capacidade, ao passo que os 2/3 são reforçados em toda a

operacionalização do jogar, pois a vivenciação e o entendimento da dinâmica

inerente ao modelo de jogo implica directamente esta parcela maior. A sua

melhoria está relacionada com a possibilidade de descriminação contextual,

com a identificação do que fazer, que quando invocados conscientemente

resultam numa elevação do saber sobre esse saber fazer.

O cérebro consegue, todavia, aprender a cortar esta sequência de

produção da resposta em “escala completa” reagindo por hábito, sendo que o

tempo de processamento reduz de 500 milésimas de segundo para 200

milésimas de segundo (McCrone, 2002). Segundo o mesmo autor (2002, 42),

«o hábito e a antecipação podem ajudar o cérebro a lutar contra o tempo».

Economia que resulta da familiarização com os acontecimentos do jogar, uma

memória de trabalho individual e colectiva. Este procedimento do cérebro

relaciona-se com a denominada “representação antecipativa21” (Oliveira, 2004).

Sábado. No dia anterior ao jogo, Mourinho realiza uma introdução à

competição, eliminando tudo o que representa um desgaste prejudicial para o

jogo do dia seguinte. Reduz a complexidade dos exercícios, diminui espaços,

aumenta os tempos de recuperação, e coloca em evidência os seus

21 «O conceito de “representação antecipativa”, utilizado na aprendizagem motora, é

definido como a operação que prepara a acção a realizar antes da respectiva concretização.

Essa preparação está dependente do processo antecipativo e da representação mental»

(Mendes et al., 2002; cit. Oliveira, 2004, 84).
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subprincípios e sub dos subprincípios em regime de contexto táctico-

estratégico. No sábado, se o produto final estiver acabado, trabalho mais o lado

estratégico, mas mais teórico , quase sem competitividade. É um treino em

regime de recuperação, mas de introdução à competição.

A recuperação de terça-feira é uma preocupação do jogo anterior, mas a

de sábado é derivada pela introdução à competição, embora em ambos os

casos falemos de recuperação.

É importante, à medida que nos aproximamos do dia do jogo, que o

treino vá diminuindo em termos de densidade, nomeadamente no que toca às

exigências da concentração. A fadiga do sistema nervoso central é decisiva, e

quanto mais nos aproximamos da competição menos devemos ir ao encontro

de exercícios exigentes a esse nível. Quer isto dizer que, para que os

jogadores possam colocar no jogo todas as qualidades do jogar, é

imprescindível que não lhes seja dado isso antes do jogo. Daí Mourinho não

faz jogo no dia anterior ao jogo oficial, pois tal iria saturar as estruturas

implicadas nesse jogar e condicionar a manifestação no momento cénico.

Quando tenho dois jogos por semana, [altera-se ligeiramente o padrão,

trabalhando] os grandes princípios no dia anterior ao jogo e é basicamente

aquilo que vocês acompanharam [mas] quase parados, períodos curtos,

trabalho teórico no gabinete [para obedecer à necessidade de levar a

recuperação a efeito e assim potenciar as expressões da dinâmica do jogar no

jogo]. No campo colocamos os jogadores em posição a fazer onze contra zero

ou onze contra onze, quase sem competitividade.

* * *

Periodizar tacticamente não é uma tarefa fácil como depreendemos.

Muitos treinadores alegam que o fazem, mas com variados equívocos

metodológicos. Relembremos que a Periodização Táctica é uma

“fenomenotécnica”, ou seja, um constructo individual do treinador e dos seus

jogadores e um “teorema em acto” pois faz-se fazendo no dia-a-dia. Não é um

processo que seja incorporado de forma instantânea. Cada Periodização
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Táctica é única. É imprescindível que tenham um determinado entendimento do

jogo e em função disso desenvolvê-lo recorrendo a exercícios compatíveis com

o seu jogar. Leva o seu tempo e é resultado de uma evolução. Para comprová-

lo apresentamos dois exemplos22 do que Mourinho realizava em equipas

anteriores.

Como podemos verificar nos esquemas a seguir, o treinador

considerado o melhor do mundo, já realizou também algumas coisas que são

descritas como a norma do treinar. Como exemplo podemos verificar a corrida

contínua e o treino de recuperação activa a seguir ao jogo. Agora, nunca foi

para a praia ou realizou treinos de musculação. O fundamental Mourinho já

tinha, a ideia do jogar, tendo-a sistematizado quando se lançou como treinador

principal, a conhecida bíblia.

O que Mourinho faz actualmente foi sumariamente descrito

anteriormente, sendo igualmente fundamental a leitura do livro que serviu de

base a este trabalho pelos exemplos que oferece, possibilitando ao leitor captar

a essência deste processo único.

22 Os exemplos que apresentamos foram retirados das referências bibliográficas abaixo

citadas. Os termos e exemplos que se apresentam são da autoria do entrevistado, José

Mourinho. Salvaguarda-se a possibilidade de errada interpretação dos textos, o que se

aconselha a consulta dos mesmos paralelamente à visualização dos esquemas.



MORFOCICLO PADRÃO
José Mourinho 2 jogos por semana F. C. Barcelona
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Se jogamos em casa, o treino
é de manhã; se jogarmos
fora, o treino é de tarde
Apenas um treino

Objectivo: recuperação activa

Corrida contínua ou
intervalada ou ritmos de
intensidade baixa
É substituído por:

Jogos posse de bola…
- ritmos baixos Of. e Def.
- intervalos largos
- espaços curtos
- esforço 1’30’’ a 3’
- regime táctico-técnico

Os que não jogaram
cumprem um circuito de força
técnica…
- saltos, impulsões
- mudanças de direcção
- saídas, travagens
- barreiras…
Associados a:
- gestos técnicos (finalização,
passe, …)

Folga ou um treino consoante
o próximo jogo

Presença obrigatória de um
exercício de passe em
contexto táctico visando o
sistema de jogo…
- triângulos, e.

Sempre exercício posse de
bola com transição A-D e D-A

Divisão do grupo de trabalho
por sectores…
- finalização para avançados
- saídas do GR para DEF +
pivot
- cada grupo com um
treinador e objectivos muito
específicos de organização
de jogo

Força técnicas para os que
não fizeram no dia anterior

Trabalho táctico
Dois treinos se folgam na
segunda-feira

Primeiro ou único treino:
Ênfase no nosso sistema,
nossa equipa tendo em conta
o adversário
Significa isto que…
-  posição dos jogadores
- combinações tácticas de
ataque
- organização defensiva,
pressão
- sempre com oposição, e
com inferioridades numéricas
por vezes

Segundo treino:
Estratégia…
- ss alterações do nosso
sistema de jogo devem-se
mais às características
individuais do adversários
que ao seu sistema
- em função dos pontos fortes
e fracos do adversário.
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Objectivo: recuperação
activa com grande
utilização da bola

Mesmos objectivos que
terça-feira, mudando os
exercícios
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MORFOCICLO PADRÃO
José Mourinho 1 jogo por semana S. L. Benfica

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
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Objectivo: recuperação

Um só treino de manhã

1.ª parte do treino:
Corrida contínua de baixa
intensidade, intercalada com
alongamentos

Exercícios de coordenação

Abdominais

2.ª parte do treino:
Objectivo: recuperação mas
em contexto do jogar

Jogos de posição

Posse de bola
- e. 6+1vs3
- objectivo: recuperação,
circulação, passe
- no meio PL ou MOf
- 3Sx2’’ cada trio defensivo
- oposição semiactiva
- intercalado com
alongamentos

Exercício de passe em
contexto táctico-técnico

Folga Dois treinos
Treino da manhã:

Ainda há diferenciação para os que jogaram
Os que jogaram…
- exercício menos intenso
- exercícios de posse com muitos deslocamentos
- e.

Os que não jogaram…
- transferência da força
- exercício de alta intensidade
- espaço reduzido
- e. 3vs3 com finalização + 2 exteriores que fazem
pressão

Exercícios de força técnica
1.º e. força geral muito explosiva
- sprints (3 mt), mudanças de direcção, saltos
- intensidades máximas de 3/5 seg

2.º e. 4 equipas + 4 balizas
- finalização após trajecto

Treino da tarde:
Sem preocupações pela recuperação
Treino muito táctico
- muitas paragens, pensar, comunicar, tirar dúvidas
- grandes princípios de jogo

Exercício de passe em contexto posicional em
ambos os treinos

Um treino da parte da
tarde

Exercício de passe
em contexto de
acordo com as
posições dos
jogadores

Finalização em
contexto táctico-
técnico

Finalização sem
contexto, repetição
do gesto

Um treino

Treino muito táctico

Equipa já sabe quem
vai jogar e como os
adversários jogam

e.
- 11vs11 simulando o
adversário
- jogo direccionado
aos princípios
- 4x10’ e no último
período muitas faltas,
cantos, lançamentos
e penaltis
- Intervalos para
esclarecer dúvidas

Exercícios de passe
em contexto

Um treino de manhã

Jogos de passe

Jogos de posse com
grupo todo em
espaço muito curto
- pressão semi-activa
- 20mtx20mt –
11vs11
- 3Sx3’

15’ táctico – 11vs0
em campo alargado
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IV.5.4. A descoberta guiada23 , processo de quebra de simetria e

homeostase colectiva e individual.

«Infelizmente a natureza não foi suficientemente amável para fazer as

coisas tão simples como gostaríamos. Temos de enfrentar a complexidade»

(Dobznansky; cit. Frade, 1985). O jogar é necessário ser percebido e

compreendido na sua lógica de complexidade, pela sua irredutibilidade,

constituindo este o seu problema essencial, isto é, «um princípio transaccional

que faz com que não nos possamos deter apenas num nível do sistema sem

ter em conta as articulações que ligam os diversos níveis» (Garganta & Cunha

e Silva, 2000, 5).

O carácter caótico, a sensibilidade às condições iniciais e o final de

natureza aberta, estabelece uma fenomenologia, o jogo, que podemos

caracterizá-lo de “caótico”, e o torna imprevisível. O jogo configura-se em

estados de mudança permanente, de sensível volatilidade, de carácter

maioritariamente aberto, pois, inicialmente não sabemos o que é que causa

essa mudança, porque é que ela é causada e que consequência acarretará.

Notamos a mudança de final aberto porque desconhecemos a totalidade de

causas e efeitos, bem como o modo como se relacionam. Esta incerteza que

surge no ambiente faz com que o desempenho da equipa descreva

movimentos irregulares em torno de um percurso que poderia ser regular.

O jogar é uma estrutura multifactorial de grande complexidade (Dufor,

1991; cit. Faria, 1999), pelo que deve congregar uma recíproca harmonia entre

as componentes tácticas, psicológicas, técnicas, físicas e estratégicas. Ao

admitir ser olhado a partir de uma multiplicidade de lugares, podemos, com a

devida exiguidade, considerá-lo um objecto sem escala, por outras palavras,

um objecto fractal. O seu impacto sobre o comportamento das pessoas é

significativo. Perante a mesma situação, jogadores diferentes não vêem nem

decidem as mesmas situações da mesma forma, pois constroem imagens

23 O termo “Descoberta Guiada” surgiu pela primeira vez no artigo “La enseñanza de la

Educacion Física. Del comando al descubrimiento.” (Buenos Aires, Paidos, 1978), da autoria de

Muska Mosston.



subjectivas do que estão a viver e a sentir.

Interessa-nos ressalvar que «quando a dinâmica é caótica, as soluções

resultantes do raciocínio inspirado na relação directa entre causa/efeito podem

ser pistas perigosas para uma escolha» (Garganta & Cunha e Silva, 2000, 7).

Para ultrapassar esta conceptualização analítica, centrada na causa/efeito,

devemo-nos centrar na descrição qualitativa dos padrões de comportamento

(Stacey, 1995), reabilitando para isso a noção de probabilidade. Treinadores

que desenvolvem processos de treinabilidade mecânicos, induzem adaptações

resultantes desses estímulos, consequentemente mecânicas de afectação

muscular mas desprovidos do cérebro consciente e racional. A abordagem

tradicional que desenvolvem seria eficaz perante realidades repetitivas, onde a

proficiência técnica é condição fundamental de sucesso. Tal não acontece no

futebol, quando a mudança funciona num regime de natureza aberta. As

situações de mudança de final aberto são difíceis de compreender na sua

forma passada e probabilísticas ou imprevisíveis na sua forma futura. Todos os

acontecimentos passados continuarão a ter impacto no futuro. No futuro,

algumas das consequências do passado podem ser bastante claras, outras

previsíveis, e outras podem ser desconhecidas. O jogar é a confluência destas

situações e que configuram a sua mudança.

Se o jogar funciona de modo não-linear, variável, isto diz-nos que o

cérebro no treino tem de assumir papel principal. A tomada de decisão é a via

fundamental do sucesso. É sobre isto que pretendemos também falar neste

capítulo. O repeticionismo esterilizado tradicional, ao futebol não diz nada.

Como afirma Cunha e Silva (1999, 158), ao admitirmos o jogar como um

«sistema dinâmico não-linear, ou seja, um sistema cujo comportamento varia

não-linearmente com o tempo, admitimos facilmente que o resultado depende

da forma como se joga, como se vai jogando».

As equipas excelentes demarcam-se pela possibilidade de se situarem

na fronteira do caos, na capacidade de impor ordem. Sabem viver da desordem

ainda que por vezes reajam mais que actuem deliberadamente. Vivem

desequilibrados mas sem perderem equilíbrio. Sofrem golos, mas sofrem com

pouca regularidade, marcam pouco mas marcam com regularidade. Não existe



maior ordem que nas equipas de topo. Eis o caso de Deco. Mourinho admitia

em entrevistas que nem sempre sabia o que Deco ia fazer quando tinha a bola,

que zona iria calcar. Ainda que os seus colegas de equipa também

desconhecessem, eles organizavam-se em função disso. A equipa transcendia-

se assim, na possibilidade de surgir, no plano do detalhe, um elemento criativo

da autoria de Deco que nem os próprios colegas conheciam.

Então, que indicações nos dá este conhecimento para o treino?

* * *

Frade (1985) refere-se ao jogo de futebol enquanto “jogo de dinâmicas”

e coloca em evidência o carácter construtivo do fenómeno futebolístico.

Segundo o pensamento de Mourinho, “vivenciar o jogo de dinâmicas”

pressupõe o desenvolvimento da atitude táctica, isto é, o desenvolvimento da

atitude de decidir e de decidir rapidamente, estando esta dependente da

capacidade de conceber soluções. O treinador não dá respostas, mostra antes

os caminhos para as soluções, treinando jogando. Esta faceta é sem dúvida

uma das mais singulares no processo de desempenho do treinador, pois a

ênfase é colocada na personagem que lidera. Ainda que os princípios

metodológicos sejam fonte de ordem e regularidade processual, a diferença

deriva da forma como José Mourinho conduz o processo no aqui e agora, no

futuro imediato, que torna os acontecimentos únicos e singulares. Esta

dinâmica singular constitui-se por isto numa “Fenomenotécnica”. Esta

expressão surge no sentido de salientar a importância do papel do treinador

como criador e gestor e como interveniente em todos os momentos da

realização do processo.

Os autores do livro tecem de forma muito clara a linha de argumentação,

a qual nos atrevemos a transcrever integralmente.

«Esta sim é a lógica processual que mais rapidamente permite chegar

ao jogar que se pretende. Porque não chega a adquirir um saber fazer

específico, é também necessário um saber sobre esse saber fazer que resulta

da participação consciente e autónoma do processo. O objectivo final é que os



jogadores, através da exercitação (treino), passem da esfera de um saber fazer

(como hábito que se adquire na acção) para um saber sobre esse saber fazer,

que tem a ver com o entendimento de uma determinada relação entre mente e

hábito. Mas como se cria esta relação? Quando se está a treinar para criar uma

adaptabilidade, o processo é visível ao nível do saber fazer, mas para adquirir

um princípio de jogo, como regularidade da identidade do jogar, o treino terá

que ser aquisitivo, isto é, o tempo de acção em termos de propensão tem de

fazer aparecer uma grande percentagem de determinadas coisas

caracterizadoras desses princípios de jogo e os jogadores terão de ter

consciência das mesmas [e sobre as mesmas, ou seja, um saber sobre um

saber fazer que a Periodização Táctica acrescenta relativamente às outras

concepções]. É, pois, a repetição sistemática da sua vivenciação [e

entendimento, ou seja, um saber sobre o saber fazer que promove uma

determinada relação mente-hábito] que possibilitará a operacionalização e a

sua identificação como um dos princípios do modelo de jogo, viabilizando o

crescer concomitante do saber sobre esse saber fazer da equipa, isto é, o

plano da cultura táctica» (Resende et al., 2006, 157).

Se a argumentação do lado empírico nos parece suficientemente

coerente para admitirmos esta orientação como válida, visto ser talvez a única,

que sustentabilidade nos oferece o lado mais teórico?

* * *

Sem rejeitar o fundo genético e o seu papel na construção de cada um,

a sociobiologia reconhece que: os seres humanos não são autómatos que

funcionam simplesmente de acordo com as instruções dos seus genes, têm

mentes e vontade próprias, podem aperceber-se e reflectir sobre as

consequências dos seus actos, em suma, estão aptos à aprendizagem, que

constitui como processo nuclear num sistema auto-organizante.

O treino no futebol é o momento por excelência para o desenrolar do

processo de aprendizagem, característico dos sistemas vivos, em que os

agentes se movimentam para desenvolverem um conjunto de mecanismos que



lhes possibilite interagir entre si e com o meio ambiente. «Consiste na mudança

das disposições ou capacidades humanas (…) e que não pode ser atribuída

simplesmente ao processo de crescimento» (Oliveira, 1973, 38).

«A aprendizagem consiste, num sentido, em fazer significar

acontecimentos, em transformar o acontecimento-ruído em acontecimento-

sinal, ou mesmo em acontecimento-signo: o ruído é transformado pela

aprendizagem em sinal. Esta transformação consiste em efectuar associações

entre acontecimentos frequentes do ecossistema, em comparar

acontecimentos ou fenómenos novos ou desconhecidos com “modelos”

conhecidos, em reconhecê-los como espécimes de uma espécie de

acontecimentos ou de elementos dados (…)» (Frade, 1985).

A aprendizagem faz-se sobre os propósitos, as aspirações, os valores,

as crenças, os significados, as emoções, sobre os meios. Criamos ou

descobrimos coisas novas, e alteramos a forma de pensar e funcionar da

equipa. O conhecimento é uma mistura fluida da experiência, valores,

informação do contexto, reflexões interiores, que permitem avaliar e integrar

novas experiências e nova informação, e exerce uma função adaptativa do

organismo face ao seu meio.

No treino, nem sempre sabemos o que estamos a fazer; exploramos;

aprendemos; fazemos tudo isso em conflito ou em cooperação com os outros;

comprometemo-nos com processos complexos de aprendizagem; e, ao

fazermos tal, desenvolvemos novos significados. Como emana de uma

natureza efervescente, comporta a possibilidade de erro.

Para a aprendizagem de uma estrutura para a acção, o treino, como

refere Frade (1998; cit. Rocha 2000) terá de ser aquisitivo, em que o tempo de

acção em termos de propensão tem que fazer aparecer uma grande

percentagem de determinadas coisas. Segundo o mesmo autor, a forma de um

princípio ser operacionalizado é através da repetição sistemática.

O treino permite adquirir uma adaptação através de um hábito, uma

disposição adquirida que se revê num saber fazer, na acção. Mas «a

aprendizagem implica não somente a repetição, mas também uma estruturação

intencional das ocorrências repetidas (…) e somente a repetição activa ou



construtiva torna possível a aquisição de um saber ou de um saber fazer novo»

(Bordieu, 1998; cit. Carvalhal, 2002, 60).

De acordo com Stacey (1995), para que este saber fazer seja coerente

são necessários três requisitos: a descoberta, a escolha e a acção.

A acção em sistemas caóticos revê-se no carácter oportuno e

exploratório. A acção exploratória, em si mesmo, causa mudanças e provoca

novas questões que possibilita que os significados se transcendam, como

afirma Stacey (1995), e permite ao sistema equipa actuar de forma autónoma e

consciente. Só se exprime bem quem compreende bem.

Interessa-nos por isso ressaltar a ênfase na aprendizagem por

descoberta. «O ambiente ou conteúdos de ensino têm que ser percebidos pelo

aprendiz em termos de problemas, relações e lacunas que ele deve preencher,

a fim de que a aprendizagem seja considerada significante e relevante. Porque

se a excelência intelectual do homem é a maior de suas perfeições, também é

facto que o que lhe é mais pessoal é aquilo que ele descobriu por si mesmo»

(Oliveira, 1973, 34).

Mourinho (Lourenço, 2003) refere que o seu trabalho táctico desenvolve-

se num processo bidireccional de emissão-recepção. «Construo situações de

treino para os levar por um determinado caminho. Eles começam a sentir isso,

falamos, discutimos e chegamos a conclusões. Mas, para tal, é preciso que os

futebolistas que treinamos tenham opiniões próprias» (Lourenço, 2003, 24). E

continua descrevendo o que consiste na prática a denominada “descoberta

guiada”: «muitas vezes parava o treino e perguntava-lhes o que eles sentiam

em determinado momento. Respondiam-me, por exemplo, que sentiam o

defesa direito muito longe do defesa central. Ok, vamos então aproximar os

dois defesas e ver como funciona. E experimentávamos uma, duas, três vezes,

até lhes voltar a perguntar como se sentiam. Era assim até todos, em conjunto,

chegarmos a uma conclusão» (Lourenço, 2003, 25). O objectivo é que os

jogadores percebam e acreditem no modelo de jogo, é fazerem algo por crença

própria, por sentirem que é a melhor forma de o fazerem e não porque alguém

lhes disse vamos fazer assim .

Torna-se importante voltar a referir, ainda que repetidamente, que a



“descoberta guiada” de Mourinho faz-se sustentada num referencial, num

projecto de acção, num propósito de intenções. Onde não existir esta premissa

pilar, esta condição inicial, cerne deste trabalho, a descoberta guiada não

passará de um snobismo. O modelo de jogo é componente embrionário da

descoberta guiada, pois a criação desse modelo de jogo e dos seus inerentes

princípios, é o objectivo. É simultaneamente ponto de partida e ponto de

chegada.

Os jogadores, vulgarmente, assumem que o papel dos treinadores

consiste unicamente em corrigir os jogadores. Esta abordagem retrógrada não

satisfaz os nossos objectivos como anteriormente vimos. Impera que o

treinador sintonizado na frequência aqui explicitada, a da Periodização Táctica,

estabeleça um diálogo controlado e direccionado para um horizonte.

Quem advoga é Damásio (2000; 7) «a melhor forma de transmitir as

ideias é através de um diálogo, de um interpelar directo do ouvinte. As coisas

que falamos e queremos transmitir são abstractas no mundo do visível, mas

concretas no mundo interior». É necessário, portanto, interpelar o jogador,

fazê-lo parar para pensar, para ver coisas que de outra forma passavam ao

lado e não seriam totalmente compreensíveis. A comunicação e intervenção

verbal deverão envolver os jogadores na mensagem, de tal forma que estes

sejam induzidos a imaginar esquematicamente o conteúdo das ideias.

A acção correctiva que Mourinho promove consiste, não num desvio real

ao plano, tal como nas situações fechadas, mas sim num julgamento qualitativo

que depende de explicações e portanto mais ajustada ao fenómeno. A

actividade de interpretar o passado, tentando compreender o que correu mal e

por que, é, assim, uma actividade de grande importância para se enfrentar o

futuro, pois o resultado de cada acção, seja ela individual ou colectiva, só é

conhecido após se concretizar. Daqui se pode inferir que os seus jogadores

aprendem em grupo e depende do modo como interagem entre si e da sua

dinâmica do grupo. Compreender essa dinâmica, expressa em termos de

jogabilidade, é muito mais importante que a aquisição de técnicas ou de

elevação de índices físicos.

Em situações abertas a aprendizagem é essencialmente a descoberta



de novas perspectivas e significados. Essa aprendizagem requer reflexão e

experimentação de forma a descobrir a finalidade e está seriamente limitada

pela imposição antecipada de fins e objectivos. Requer raciocínio por analogia

com outras situações para desenvolver novos pontos de vista (Stacey, 1995).

Tal metodologia requer dos jogadores uma dimensão intelectual considerada

suficiente, pois a acção não vive destituída de reflexão. O jogador é

componente activa do sistema na medida em que deforma a realidade em

função do background que possui.

Somos capazes de lidar com a imprevisibilidade através de um

raciocínio análogo (Stacey, 1995) que se baseia numa ferramenta útil para a

tomada de decisão, a medida de probabilidade. No desenvolvimento de

sistemas caóticos, é o raciocínio que faz uso da auto-semelhança, das

regularidades e das invariantes. Trata-se da descoberta de novos objectivos

em situações únicas em termos locais, mas semelhantes em termos gerais.

Este facto torna possível a aprendizagem antes da acção.

A eficácia das escolhas parece não exigir que se processe muita

informação. A similitude estrutural do desenrolar de acontecimentos

inesperados cria modelos gerais de percepção reconhecíveis, que constituem a

aprendizagem. Significa utilizar descrições qualitativas do comportamento

como guias da sua acção, mesmo que os resultados de pormenor sejam

imprevisíveis.

Porque o futuro é difícil de antever, quer no jogo quer no treino, a

aprendizagem decorre na sua grande maioria em tempo útil, enquanto o jogo

ou o treino se desenvolvem. Não podemos decidir com muita antecedência a

acção do pormenor. O processo que decorre em tempo útil significa que a

equipa toma as suas decisões através de tentativas e erros, agindo e olhando

depois para as consequências, girando à volta do ciclo e vendo o que

acontece, pois a dinâmica é não-linear e o futuro imprevisível. Mourinho

preocupa-se que esta estrutura acontecimental aconteça no treino para que a

mais correcta aquisição dos princípios se verifique, desde que, relembrando, a

viabilidade desta aprendizagem resulte da subordinação ao modelo de jogo.

Mourinho reafirma as nossas palavras: o diálogo estabelecido com os



jogadores é importante ao nível desta descoberta guiada , mas com

consciência plena daquilo que se pretende atingir. Eu sei para onde quero ir e

onde quero que eles cheguem. Não são os jogadores que, pela sua conversa

comigo, nos vão fazer chegar a um determinado local. Eu sei onde é que quero

chegar. Agora, em vez de lhes dizer nós vamos para ali , quero que sejam

eles a descobrir esse caminho. No fundo, o nosso diálogo é um diálogo que

está controlado e é um diálogo que vai sendo direccionado num determinado

sentido: a minha ideia de jogo.

IV.5.5. Qual é efectivamente o papel do exercício?

Para mim [José Mourinho], treinar é treinar em especificidade, é criar

exercícios que me permitam exacerbar os meus princípios de jogo. A

vivenciação hierarquizada dos princípios que dão corpo ao modelo de jogo de

José Mourinho é o objectivo principal.

Face à natureza complexa do jogar, a lógica de fabricação é

consequentemente uma complexidade, residindo a dificuldade na capacidade

de operacionalização do que se intenta como desejo, ou seja, conseguir criar

exercícios onde se consigam englobar todas as vertentes, sem nunca nos

esquecermos da nossa primeira preocupação: potenciar um dado princípio de

jogo, de efeitos específicos, isto é, que leve em linha de conta as

particularidades do fenómeno humano, e que desta forma seja sinónimo, o

exercício, de adaptabilidade individual e colectiva.

O exercício é uma configuração que condiciona um determinado

acontecer, que propicia que determinadas coisas surjam mais vezes que outras

(Frade, 2005). Emerge daqui o princípio metodológico das propensões. Importa

que determinadas coisas que se prendem com um princípio de jogo apareçam

dominantemente, por exemplo, com a ligação de um princípio com outro, e que

sejam observadas numa condição de todo, de aproximação ao objecto

fenomenal pois é nele que o lado mais exigente se revela.

O treinador tem de criar condições no sentido de promover a

coordenação pretendida que concorre para a consecução do objectivo definido,

ou seja, visando a indução de alterações significativas nas várias dimensões,



jogando, sob a égide da táctica. A exercitação é um meio, não é um fim em si.

As exigências fisiológicas, psicológicas, técnicas devem ser sempre colocadas

em função de um propósito que é o jogar.

A tarefa de planear e estruturar as unidades de treino é função do

treinador e como tal, sensível à capacidade de cada um configurar e promover

um processo singular e único. A intervenção de cada treinador, os jogadores

com que se trabalha determinam um acontecer irrepetível. Como tal, a

colecção de exercícios é um esforço infrutífero visto que o mais importante é a

compatibilidade que esses mesmos exercícios têm com a concepção e mais

importante ainda, a dinâmica é fundamentalmente determinada pelos agentes

que participam na estrutura de aprendizagem organizacional. Os exercícios são

os meios e o fim é o jogar de uma dada forma.

Frade (2003, XXXIV; cit. Fernandes, 2003) sustenta a nossa ideia

referindo que «os exercícios, em si mesmos, têm “pouco valor”, têm

unicamente informação potencial. A articulação entre eles, a ênfase que eu

coloco nisto e naquilo enquanto o exercício se realiza e como eu ligo isto e

como ligo aquilo, isso depende do treinador, se ele domina ou não .

Como nos relembra Faria (2003, LXXIX; cit. Fernandes, 2003), referindo-

se à imprescindibilidade da intervenção do treinador «a partir do momento em

que se sabe porque se faz o exercício, não se agarra num exercício e se deixa

que os jogadores o desenvolvam pois pode tomar vários caminhos. Só assim

se pode tirar o máximo rendimento de um exercício, porque ele foi construído

com a necessidade de algo».

Durante o exercício, Mourinho desempenha uma função de catalisador

do aqui e agora. Promove a dinâmica que subjaz à complexidade do jogo,

fazendo implodir numa infinidade de situações e simultaneamente ajudando na

definição dos múltiplos caminhos, não concedendo uma única solução, pois

elas na verdade não existem.

«Uma coisa é ser eu a dar soluções, como treinador, e outra coisa são

as soluções a serem encontradas pela dinâmica levada a efeito pelo exercício.

Portanto, essa configuração visível do exercício, está muito aquém da dinâmica

levada a cabo pelos intervenientes, neste caso, os jogadores (e o treinador)



que estão a vivenciar o exercício (se calhar ás vezes em grande

confrontação)» (Frade, 2004, 8).

A principal noção dos exercícios é a de que não existem soluções, mas

caminhos. O processo que permite exercer esta condição, Mourinho denomina

de descoberta guiada. A exercitação nas suas várias dimensões, segundo a

descoberta guiada, visa envolver os jogadores na mensagem, de tal forma que

estes sejam induzidos a imaginar esquematicamente o conteúdo das ideias, já

que, de acordo com Damásio (2000), a melhor forma de as transmitir é através

de um diálogo, de um interpelar directo do ouvinte. As coisas que queremos

transmitir são abstractas no mundo do visível, mas concretas no mundo

interior. É necessário, portanto, interpelar o jogador, fazê-lo parar para pensar,

e conceder-lhes uma inteligibilidade diferente que garanta sustentabilidade

para a possibilidade de manifestação regular dos comportamentos que balizam

a expressão harmoniosa dos princípios de jogo e constituem o jogar que

Mourinho tem como finalidade.

Este processo para que se constitua como elemento viabilizador da

expressão táctica colectiva deve observar as propriedades intrínsecas do

objecto, o jogar.

Para que Mourinho possa desenvolver os seus princípios de jogo na

especificidade que o jogo requisita, os exercícios têm obrigatoriamente de

exibir uma relação de auto-semelhança. Só os exercícios que apresentam

elementos estruturantes e se reproduzem no tempo possibilitam a aquisição de

uma dado princípio.

Relativamente à auto-semelhança, Stacey (1995, 523) autor do livro “A

Fronteira do Caos”, conclui nas últimas páginas o seguinte excerto que pode

ser integralmente transferido para o futebol. «Assim, a auto-semelhança

permite-nos classificar comportamentos, reconhecê-los em termos qualitativos,

acumulando, assim, experiência. Em termos organizacionais, isto significa que,

podemos montar experiências de categorias gerais de dinâmica de grupo,

modelos gerais de comportamento de certos indivíduos, modelos gerais em

sequências de escolhas e decisões, modelos gerais de relações com o meio e

modelos gerais de performance . Quando confrontados com situações globais



específicas, podemos recorrer aos modelos e situações que experimentamos

no passado e contribuir, assim, através da analogia, na abordagem da situação

específica que temos agora pela frente. Devido à imprevisibilidade ao nível do

pormenor específico, nem sempre podemos simplesmente aplicar um modelo

geral, ou conjunto de prescrições, mas podemos criar um espaço de libertação

dentro do próprio modelo no qual os indivíduos gerem o desconhecido e o

imprevisível, recorrendo a capacidades criativas individuais e de grupo,

enriquecendo o instável equilíbrio adaptativo da equipa.

Num campo diferente, o da neurobiologia, o mesmo conceito de auto-

semelhança dos exercícios, as regularidades qualitativas específicas ao

estarem presentes, possibilitam a optimização do sistema decisional do cérebro

baseado em experiências anteriores, já que, quanto maior a similaridade entre

as habilidades e os contextos, maior será a probabilidade de existir

transferência positiva entre elas. Jensen (2002) explica que depois de chegado

o estímulo ao cérebro, ele é seleccionado e processado a diferentes níveis,

dando-se finalmente a formação de um “potencial de memória”. Este facto

significa que, relativamente ao estímulo que desencadeou este processo, em

situações posteriores a memória pode ser activada mais facilmente (Jensen,

2002).

Também Damásio (1995), as imagens que reconstruímos por evocação

ocorrem em paralelo com as imagens formadas segundo as estimulações

vindas do exterior, pelo que, se na situação competitiva as situações com que o

jogador se depara forem idênticas às situações proporcionadas no treino,

podemos dizer que o cenário ou as imagens lhe são familiares, facilitando a

decisão e a velocidade da mesma, através de uma possível

previsão/antecipação dos movimentos.

Assim importa que os exercícios do jogar contenham o que é

denominado de “interacção-estratégica de informação assimétrica” específica

aos vários níveis de organização, ou seja, a invariância estrutural, a alma do

nosso objecto, as irregularidades.

O treino em situações de elevada variabilidade e imprevisibilidade, ou

seja, de fim aberto, é nada mais nada menos do que um processo de



aprendizagem organizacional em que se persuade ou forçam os vários

jogadores a aceitar determinados pontos de vista. À medida que as equipas

desenvolvem o treino nestas condições, constroem com efeito uma memória

organizacional de tipo fractal. Criam uma cultura de grupo em que

pressupostos básicos afectam grandemente novas questões que possam vir a

ser detectadas e seleccionadas. Esta é a principal fonte de estabilidade de uma

equipa. No entanto esta memória é, também, o principal bloqueador para a

detecção do novo. Consequentemente, o processo de aprendizagem

organizacional é extremamente complexo. Esta natureza é o que invoca a

necessidade do questionar contínuo do processo de realização, dos

pressupostos básicos, da cultura. Um processo interactivo que decorre em

tempo útil.

Pensar e aprender, neste tipo de situação, é intuitivo e baseia-se em

analogias qualitativas com situações similares. Os jogadores identificam a

discrepância entre aquilo que está a acontecer e aquilo que seria desejável, ou

aquilo que inicialmente esperavam. Os treinadores e jogadores ao reflectirem

sobre o que se está a passar, questionam e discutem sobre isso, procuram

erros naquilo que está a ser feito. Deste modo clarificam as suas preferências,

aspirações, intenções e objectivos.

Somente um processo de aquisição do jogar como Mourinho concretiza,

porque é submetido a esta especificidade, possibilita a resposta adaptável.

Tem a complexidade e a especificidade que lhe é intrínseca e inerente à sua

funcionalidade, caso contrário não é útil à natureza do jogar que pretende. A

informação assimétrica tem de estar sempre presente, o estorvo, o ruído, a

interferência. Somente assim se permite atingir um modelo de actuação

comparável a um “algoritmo adaptável”24, ou seja, um modelo que funcione

como mecanismo não mecânico, balizado pela ideia de jogo que defende.

24 Algoritmo: procedimento que pode ser descrito como um conjunto de passos para

produzir uma saída específica a partir de uma entrada. Algoritmo adaptável: algoritmo que

pode aprender e mudar o seu comportamento através da comparação de resultados das suas

acções com os objectivos que foi projectado alcançar (Frade, 2005).



A criação de um fluxo contínuo de actividade inovadora com vista a

construir e sustentar vantagens competitivas é, consequentemente, uma das

tarefas mais importantes com que Mourinho tem de se confrontar. O desafio é

desenvolver e controlar criativamente o comportamento complexo da equipa

altamente interligada, corolário da adaptabilidade e consequente sucesso da

equipa.

IV.5.6. O sistema de jogo , um atractor estranho, que actua como
amplificador e amortecedor das causas e efeitos inerentes à
interacção colectiva.

Na linguagem futebolística o termo “sistema de jogo” é comummente

associado à configuração geométrica posicional e portanto à luz da revisão

bibliográfica realizada, incorrecto. O termo “estrutura” será o que talvez melhor

se adequa ao que na realidade se pretende definir como “sistema de jogo”. A

noção de “sistema” vai além do conceito de estrutura. Um sistema pode-se

considerar como um todo dinâmico constituído por elementos que se

relacionam e interagem entre si e com o meio envolvente (Bertrand &

Guillemet, 1994; cit. Oliveira, 2004).

Uma equipa de futebol é um sistema adaptativo complexo e auto-

organizativo. Este sistema consiste em agentes que funcionam segundo regras

que guiam os seus comportamentos, que os habilitam a decidir de acordo com

os inputs interiorizados (esquemas mentais e motores adquiridos) e a elaborar

respostas que por seu turno elicitarão soluções eficazes. Tudo embora, pela

natureza humano, este processo decorre num ambiente de aprendizagem, de

construção, que é potencial e aspecto central dos sistemas adaptativos

complexos auto-organizativos.

Capra (1996) define auto-organização como a emergência espontânea

de novas estruturas e de novas formas de comportamento em sistemas

abertos, afastados do equilíbrio, caracterizados por laços de feedback internos

e descritos por meio de relações não-lineares. Segundo Atlan, estes «sistemas

auto-organizadores fundados no processo de utilização de desordem e do

aleatório, estão perfeitamente adaptados à verdadeira novidade, pois o



aleatório é por definição a própria novidade» (1993; cit. Cunha e Silva, 1999,

118). A auto-organização é, portanto, um processo de criação (de

“autopoiese25”, também) e de estabelecimento de novidade, pois resulta dos

efeitos combinados do não-equilíbrio, da irreversibilidade, da intencionalidade,

dos laços de feedback e da instabilidade (Capra, 1996).

Estes sistemas são autopoiéticos por definição, porque recompõem

continuamente os seus componentes desgastados e apresentam um padrão de

organização. Um sistema autopoiético é, portanto, ao mesmo tempo produtor e

produto. Morin (2001) denomina esta propriedade de recursão organizacional.

Reencontramos aqui a concepção do princípio regulador cibernético como base

da teoria da auto-organização. O feedback é reconhecido como um mecanismo

essencial da homeostase, a auto-regulação que permite aos organismos vivos

se manterem num estado de equilíbrio dinâmico (Capra, 1999).

O sistema é por isso acontecimental. Uma estrutura viva. Se ele não

está presente sob a forma de jogar, de interacções, a sua natureza é

desvirtuada e a estrutura destruída.

Relativamente à estrutura, ela estabelece relações estruturais, relações

de proximidade, mas são as relações dinâmicas que contempla, à equipa, o

direito à preferência, à escolha, que possibilita a adaptação selectiva. As

relações estruturais estabelecem uma racionalidade espacial, em largura e

profundidade. As relações dinâmicas, condicionadas pelas estruturais,

introduzem a racionalidade temporal. As relações dinâmicas são coerência de

movimentação, a predominância de desenvolvimento da organização ofensiva

e organização defensiva de uma dada forma e não de outra.

A noção de transição no jogo abre a possibilidade e invoca os jogadores

a assumirem diferentes funções, às quais poderão não estar directamente

associadas às funções atribuídas pelo treinador e na relação de complemento

com os restantes jogadores, pois o jogo flui de forma imprevista. O treino deve

proporcionar a tomada de consciência desses diferentes papéis e levar os

jogadores à necessária passagem de um(s) a outro(s).

25 Auto, que significa “si mesmo”. O termo grego Poiesis significa “produção”.

Autopoiese quer dizer, portanto, auto-produção (Capra, 1996).



Mais do que posições prevalecem funções e relações. Não chega

planear a estrutura. A estrutura tem importância na medida em que se constitui

uma referência posicional na qual a equipa alicerça o seu jogo, mais ou menos

sistematicamente, um “atractor”. A estrutura não é um ponto de partida, nem

um ponto de chegada, antes uma regularidade, uma ordem, que nunca se

dissolve completamente e que na evolução se desdenha com maior ou menor

dificuldade a sua presença.

Mas não chega falar em posições, mas também em funções. A

vivenciação é individual ainda que se desenvolva de forma interacional, e isso

só acontece jogando. A interioridade é subjectiva e relativamente autónoma,

mas que não deve surgir à revelia – é imperativo ter consciência desta

premissa para que se possa inflectir. Falar em sistema ultrapassa o estaticismo

da estrutura e confere à equipa capacidade de se deformar. Somente o sistema

de jogo constitui-se como atractor estranho, amplificador e amortecedor das

causas e efeitos inerentes à interacção colectiva. Assim, “estrutura de jogo” e

“sistema de jogo” são sinónimos.

Uma estrutura de jogo carece que as diferentes partes que o compõem

funcionem em harmonia. A afectação de uma parte, afecta o todo como nos

confessa Maciel, avançado da União de Leiria, após a derrota contra a equipa

do Sport Lisboa e Benfica, explica a falta de profundidade da sua equipa com a

fragilidade do seu meio-campo: «precisamos de mais força no centro do

terreno. As bolas não chegam ao ataque, por isso nós [os avançados] temos de

recuar muito para buscar jogo, o que diminui as oportunidades para marcar»

(Maciel, 2005, 11; in Record, 19-09-05).

Um sistema de jogo poderá conferir possibilidades que outro não tem

como nos relata de seguida Mourinho. Ter um conhecimento aprofundado dos

mesmos e dos jogadores que se possuem e suas relações com os restantes

determina a viabilidade do mesmo. Podemos jogar num sistema [de jogo] ou

noutro diferente, mas o mais importante é que a filosofia seja invariável.

Eu sabia que, para o Campeonato Nacional, qualquer das duas opções

me seria suficiente para ganhar facilmente  o meu 1x4x3x3 ou o meu

1x4x4x2. Assim, aproveitei o seu maior rigor em termos de disciplina táctica,



em termos de posições e funções, para trabalhar muito mais à volta do

1x4x4x2. Porque esta estrutura, da forma como eu a concebo, é muito mais

táctica  que o 1x4x3x3. Muito mais táctica ! No 1x4x3x3 há, logo à partida,

uma ocupação perfeitamente equilibrada dos espaços, não é preciso ser-se

muito inteligente , não é preciso pensar muito  basta simplesmente que os

jogadores ocupem as suas posições. Com o 1x4x4x2 é preciso pensar muito

mais, porque o campo está ocupado de uma forma pouco racional, não existe

ninguém aberto  os laterais podem atacar em profundidade, mas se o fazem,

há descompensação a nível defensivo  Se tirar os jogadores do losango do

meio campo para as alas, acabo por ficar só com um jogador no meio campo

Se os dois pontas de lança jogam demasiado em mobilidade caem

constantemente nas faixas, fico sem ninguém no meio para finalizar  É um

sistema [entenda-se estrutura de jogo] à partida desequilibrado! E eu, quando

trabalho este sistema [estrutura de jogo]  e vou continuar a trabalhá-lo aqui no

Chelsea, porque sei que em determinadas alturas vou precisar dele , incido

quase sempre mais sobre o que ele tem de mau. É um sistema que tem muitas

coisas más. E, ao obrigar  os meus jogadores a jogar neste sistema [estrutura

de jogo] táctico, obrigo-os  a ser naturalmente disciplinados, rigorosos e

concentrados.

Fica bem patente que ainda que usualmente se fale em 1x4x3x3,

1x4x4x2, 1x3x4x3, e assim por diante, aparentemente falamos de coisas

completamente distintas. As estruturas de jogo partilham elementos

semelhantes e diferentes. Equacionar diferentes e semelhantes estruturas,

relações de jogadores e dinâmicas recíprocas informa e possibilita-nos a

oportunidade de desenvolver microsistemas no treino, permitindo uma

infinidade à posteriori de macrosistemas, através de uma articulação coerente.

A estrutura é uma parcela. A alteração de uma estrutura para outra é desta

forma secundarizada face à importância que assume o modelo de jogo, pois

este sim, determina verdadeiramente o desenrolar do jogo. Desta forma,

estrutura de jogo actua como suporte geométrico da configuração interacional

da equipa e constitui um fragmento de uma totalidade maior, o jogar.



IV.5.7. Concentração decisional, um requisito essencial para a

especificidade do jogo.

O futebol de rendimento superior exige dos jogadores uma constante

solicitação táctica, tanto no jogo como no treino. É necessário que o que eles

estejam a fazer, o façam de uma forma concentrada. Neste sentido, os bons

desempenhos de treino reclamam elevada concentração para aquilo que o

treinador pretende (Frade, 2003).

O desenvolvimento da atitude táctica pressupõe o desenvolvimento da

atitude de decidir e de decidir rapidamente, estando esta dependente da atitude

de conceber soluções. O domínio das técnicas específicas e a capacidade de

tomada de decisão táctica dependem da sua adequabilidade à situação de

jogo. O jogar que cuja primeira incidência é cognitiva deve resultar de um

processo cuja concentração táctica assume papel fundamental. A concentração

decisional, treinável, deverá ser por isso, presença regular do treino.

Permanecer longe do equilíbrio envolve um elevado risco, o de viver à

beira do abismo, na fronteira do caos. À equipa exige-se permanente

capacidade de concentração no jogo, que a habilita perceber as diferentes

configurações do jogo, interpretá-las e responder eficazmente às situações. Um

processo de constante entropia e que se constitui a principal factura a pagar

num meio de tamanha volatilidade. A concentração, do primeiro ao último

minuto, é um requisito essencial, implicação crucial para o desenvolvimento do

jogo.

A concentração treina-se. Quem trabalha direccionado para treinos

específicos de acordo com uma filosofia de jogo está permanentemente a

treinar em concentração  a treinar a concentração. Por exemplo, quando

cheguei ao Benfica a equipa era péssima ao nível das transições: perdiam a

bola e não a tentavam recuperar no imediato; ganhavam-na e não colocavam

velocidade. O que é que eu fiz? Defini um conjunto de princípios para esses

momentos e, a partir daí, inventei muitos exercícios para os treinar. Por isso, a

concentração treina-se. Agora, não a correr à volta do campo ou a fazer treinos

generalistas. [ ] «Consegue-se automatizar os jogadores com trabalho e,

eventualmente, pode-se conseguir com menos diversão diária. Acredito que



haja neste país [Portugal] jogadores que se divirtam mais que os meus, que

tenham muita mais pelada para brincar, muito mais treino de diversão e

recreação para fazer e não trabalhem de uma forma tão metódica ou exigente.

(...) São coisas que se trabalham e que exigem concentração mas das quais se

retiram dividendos» (José Mourinho, 2001, 28).

* * *

O que eu entendo por intensidade difere totalmente do significado que

normalmente se lhe atribui. Não consigo dissociar a intensidade da

concentração. Quando digo que o futebol é feito de intensidades elevadas,

refiro-o tendo em conta a complexidade que tem implícita e a necessidade de

concentração permanente que dela advém.

Faria (2006; cit. Resende et al., 2006) complementa dizendo que

«quando falamos em intensidade temos de falar em intensidade de

concentração; quando falamos em volume temos de falar em volume de

intensidades de concentração. (…) Estar no jogo é, fundamentalmente, estar a

pensar e a tomar decisões, o que exige que se esteja concentrado em função

do que é fundamental no nosso jogo».

«No FC Porto o que fizemos com os jogadores foi dar corpo aquilo que

eu e o Rui Faria defendemos e sistematizámos, que não é acreditar em picos

de forma, em alternâncias entre volume e intensidade de trabalho, não

acreditar no volume de trabalho mas somente na intensidade. Mantivemos a

intensidade de trabalho do primeiro ao último dia da época» (Mourinho; cit.

Tadeia, 2004).

Um volume de intensidades máximas mediadas pela necessidade de

estar concentrado na realização da ideia de jogo do treinador e, como tal, exige

uma participação activa do córtex cerebral. Um volume de conteúdos de jogo

que se revê na manifestação de intensidades máximas relativas, máxima pois é

função daquilo que os jogadores podem fazer na eferência do comportamento,

no instante imediato e portanto variável em função do hiato de tempo que se

observa. Visto isto, a intensidade não é abstracta pois é função dos princípios e



subprincípios de jogo que elaboram e sobrecondicionam o futuro e requisitam o

pensamento. O acumular de estímulos específicos e consequente adaptação,

capacita o jogador de possibilidades diferentes, porventura mais intensas,

resultante de um esforço em concentração, tanto mais exigente, tanto mais

importante quanto mais variáveis tiver que articular (Frade, 2003, 15), pois a

realidade subjectiva de Mourinho só faz sentido desde que desenvolvida na

relação harmoniosa das partes que formam o todo, o jogar na especificidade

que se lhe exige. Um volume de especificidades, pois a construção das

imagens mentais que estão na base do comportamento evidenciam de forma

criativa propriedades, processos, relações e acções do organismo com o

mundo com que se deparam (Damásio, 1994).

Esta interpretação que José Mourinho e seu adjunto Rui Faria realizam

relativamente aos conceitos da concentração, intensidade e volume, como

poderemos facilmente constatar, na obra “Mourinho. Porquê tantas vitórias?”de

Resende et al. (2006), é diferenciada da norma do treinar. Eles impõem um

modus operandi sui generis no padrão do treinar que anteriormente

caracterizamos.

Do ponto de vista do exercício o carácter da concentração, construtivo,

remete-nos para a importância do sobrecondicionamento para não desprezar o

consciente e a falta de vigilância – a corrida que exige concentração que

Mourinho refere.

A concentração dos jogadores pode e deve ser treinada. Como?

Construindo exercícios que exijam essa concentração. Exercícios em que os

jogadores sejam obrigados a pensar, a comunicar entre si, exercícios de

complexidade crescente que os abriguem a uma concentração permanente.

Por isso, os exercícios não podem ser demasiado fáceis e, quando os

jogadores já conseguem resolver os problemas que esses exercícios lhes

colocam tenho que ir à procura de novos exercícios.

O exercício deve gerar um vazio, em que o jogador sente que algo lhe

escapa e ultrapassa. Esta particularidade agudiza a necessidade de

manutenção dos níveis de concentração, uma vez se constituir um défice e

uma anomalia, circunstancial ou não. Mas se um exercício esgotar a



complexidade e as possibilidades por familiarização temos de mudar para que

traga nova diversidade mantendo a redundância, e possibilite a contínua

presentificação do jogar que se idealiza. A exigência de concentração, ao não

acontecer, faz minguar a qualidade, logo a intensidade, pela impossibilidade de

fixação e aderência.

Esta ideia é relatada por Faria (2003, LXXXI; cit. Fernandes, 2003): «há

a necessidade de evoluir constantemente para que não se crie uma rotina que

provoque a desmotivação ou a desconcentração dos elementos da equipa. Um

dos aspectos fundamentais é a variação da complexidade dos exercícios, a

apresentação de novos exercícios, o não permitir que a rotina aconteça em

termos de trabalho, fazer com que o atleta se sinta renovado de dia para dia,

tem que pensar algo de novo».

Mourinho influencia o todo, o jogar, através da manipulação de uma

parte, a concentração, por sua vez metamorfaseando os exercícios, ou seja,

dando-lhes outra forma sem os descaracterizar e esfacelar, cumprindo o

princípio da Especificidade, pois não provocou o afastamento do objecto da

realidade fenomenológica. Exemplo da forte influência do exercício no elevar

da concentração que se repercute na qualidade do jogar, o treinador serve-se

de uma pequena estratégia para que os níveis de concentração não declinem

após uma vitória ou antes de um jogo contra um adversário teoricamente mais

fácil. Uma das coisas que eu faço para contrariar essa tendência é criar

situações de treino com um grau de dificuldade bastante elevado para que

origine insucesso, falta de eficácia. Com isso, posso pressiona-los  e deixa-los

menos confiantes para um jogo que eu quero que eles estejam menos

confiantes. Por exemplo, posso pegar num exercício que eles estão habituados

a fazer em 20x20 metros e, nessa semana, fazê-lo em 14x14 metros. No fundo,

é reduzir a eficácia deles no treino.

Ainda que o objectivo seja o mesmo, o simples alterar das variáveis do

exercício (redução do espaço) introduz novidade e coloca novamente

exigências ao nível da concentração, pois obriga ao reajustamento do

comportamento prevalecente com vista à eficácia. Em termos do treinar há o

factor limitador que circunscreve o efeito à dominância de uma determinada



estrutura: a locomotora, a orgânica ou a perceptivo-cinética (Frade, 2005). Ao

estar preocupado que o factor limitador tenha a ver com a novidade da

situação, o sistema nervoso central é invocado e então o factor limitador reside

na estrutura perceptivo-cinética (Frade, 2005).

Quando se fala em máximas manifestações dos jogadores, o diálogo

remete-nos para a fronteira dos limites. Equacionar a recuperação é tão

importante quanto a assimilação e expressão dos princípios de jogo. Fecunda-

se assim a imperativa necessidade de dominar uma lógica reestruturante em

termos de treinabilidade.

O facto de os jogadores efectuarem os exercícios e o jogo com níveis de

concentração máximos, origina aquilo a que Vítor Frade (2005) atribuiu a

designação de “fadiga táctica”, ou seja, fadiga de origem central. O cansaço

não só se manifesta a nível físico mas também a nível cerebral.

Eu costumo dizer sempre que uma das coisas que fazem com que o

treino seja mais intenso  e quando se fala em intensidade fala-se em desgaste

energético  é a concentração exigida. Por exemplo, correr por correr tem um

desgaste energético natural, mas a complexidade desse exercício é nula. E,

como tal, o desgaste em termos emocionais tende a ser nulo também, ao

contrário das situações complexas onde se exigem aos jogadores requisitos

técnicos, tácticos, psicológicos e de pensar as situações, isso é que representa

a complexidade do exercício e que conduz a uma concentração maior.

Emerge daqui o conceito de concentração decisional, a concentração

afecta à necessidade de estar em permanente “cérebromecanismo”. Esta

evidência levanta questões relativas à fadiga do sistema nervoso central como

o próprio Mourinho caracteriza: a fadiga mais importante no futebol é a fadiga

central e não a fadiga física. Qualquer equipa profissional minimamente

treinada sob o ponto de vista energético acaba por resistir, com maior ou

menor dificuldade, àquilo que é o jogo. Agora a fadiga central é aquela que

resulta da capacidade de se estar permanentemente concentrado e, por

exemplo, de reagir imediatamente e de forma coordenada ao momento da

perda da posse de bola. Reflecte-se na incapacidade de os jogadores se

concentrarem por estarem cansados de fazer e pensar o que compromete a



capacidade de pensarem e consequentemente de agirem propositadamente

em jogo, ou seja, de perseguir o objectivo supradimensional, o jogar

característico de Mourinho.

Nos treinos Mourinho calibra os momentos de recuperação, uma

recuperação ajustada, não uma qualquer. O que faz hoje interfere com que

será feito amanhã. Mas se sobrecarregar as mesmas estruturas, o organismo

entra em falência, o que determina a importância do doseamento dos

estímulos. Verifica-se na alternância o denominado “Complemento da

Especificidade”, criando nuances de especificidade para subtrair situações de

sobretreino e saturação, semanalmente. Desta forma, as preocupações devem

ser semanais, e mesmo aqui, ostentar uma flexibilidade e sensibilidade

suficiente que possibilite e torne apta a mudança.

Mourinho ainda que admita que as ciências da fisiologia confirmam que

o treino após o dia do jogo favorece a recuperação física, pois processa-se de

forma mais apurada ideologicamente, concede folga aos seus jogadores nesse

dia, mediante a observância do ciclo de jogos semana a semana. É importante

relembrar que para Mourinho a consciência também tem fisiologia.

IV.5.8. A importância da definição de marcadores somáticos  que
auxiliem o processo de resposta.

«Todos erram: a maioria usa os erros para se destruir; a

minoria, para se construir. Esses são os sábios».

 Augusto Cury

Coloquemos em evidência um exemplo prático de Mourinho

relativamente ao uso e à possibilidade de contributo dos “marcadores

somáticos”26 no processo de aquisição do seu jogo.

Na transição da época de 2002/2003 para a época de 2003/2004, o

treinador José Mourinho receou que a equipa desenvolvesse um laxismo

26 Marcadores somáticos: sensações corporais que se despoletam da emoção

negativa ou positiva que se associa à acção, fazendo com que a decisão seja reflectida de

forma sistemática, inibindo ou estimulando-a essa acção respectivamente.



colectivo, e com a finalidade de manter o grupo “sob controlo” procedeu a

alterações na sua forma de jogar. Esta mudança, como o próprio refere “uma

ampliação do seu modelo de jogo”, apresentou como alterações principais o

sistema de jogo. A qualidade de jogo que caracterizava o FC Porto na época

passada exigia uma disciplina e rigidez que temia perder. Transitou por isso de

um sistema de 1x4x3x3 para 1x4x4x2, considerado mais táctico !

O jogar adquirido fruto de ano e meio de trabalho expressa uma

dinâmica singular do processo que se revê numa estruturalidade fisiológica,

locomotora, cerebral, … Essa estrutura é configurada na prática diária do jogar

de Mourinho, ou seja, é função da concepção de jogo e condicionada em

termos práticos pela especificidade que o treinador determina no plano maior, o

do modelo de jogo com os seus princípios. Este todo, compreendido como o

jogar, recruta uma adequada disciplina, consequência da dimensão psicológica

do jogar. Essa disciplina como referem Resende et al. (2006) não é abstracta

pois é a necessária para que o 1x4x4x2 de Mourinho possa ser eficaz. A

configuração registada na estrutura/jogar, habilita a equipa a funcionar

eficazmente num intervalo provável de possibilidades desde que alguns

pressupostos estejam assumidos, os quais os marcadores somáticos

colaboram na sua identificação. A vivenciação frequente das respostas que a

equipa origina, calibra nos jogadores um dado padrão neural. A relação entre o

que se prevê, o que se faz e as imagens/padrões neurais que lhe deram

origem ganham consistência perante a eficácia e origina potencial de repetição

dessa acção. A vivenciação repetida dos mesmos estímulos modela e marca o

lado somático do jogador e da equipa, predispondo-os a um determinado saber

fazer. Na ausência de uma exigência, a disciplina e a concentração, e fruto da

antevisão Mourinho, o jogar que se pretenderia como fonte valorosa de

sucesso tenderia na visão do treinador a degenerar. Na medida em que a parte

afectaria o todo, o jogar; ao impor um novo sistema de jogo determinou um

jogar, ainda que semelhante do anterior, diferente em determinados aspectos

(seja na dinâmica, na configuração geométrica posicional, …) e portanto único.

O saber sobre o saber fazer anterior foi sujeito a uma revisão, significa isto, um

novo saber sobre o saber fazer que ao ser assumido como identidade da



equipa e dos seus elementos induziu também à reestruturação dos marcadores

somáticos. Mourinho usou o todo para resolver o problema de uma parte (a

psicológica) ou subparte (a disciplina) (Resende et al., 2006), concluindo que

foi necessário (re)periodizar tacticamente. O próprio aconselha que: quem

sentir que precisa de disciplina na sua equipa, em vez de ir à procura dos

aspectos disciplinares nus e crus (a pontualidade, o rigor, etc.), deve ir antes

pelo rigor táctico, pela procura de uma determinada disciplina táctica. É assim

que eu consigo uma disciplina global. ( ) A partir da minha ideia de jogo e da

sua operacionalização, consigo atingir os outros objectivos todos.

Contextualizando todas as minhas preocupações.

* * *

Boa ocupação dos espaços de jogo, campo pequeno, pressão alta,

defender para conquistar a posse da bola e poder comandar o jogo são

algumas das preocupações que Mourinho tem no momento em que a bola está

na posse do adversário.

Quando cheguei a Leiria, a União jogava com muita gente atrás da linha

da bola, num sistema de contra-ataque ou ataque rápido, e a sua organização

ofensiva era muito fugaz. Os princípios que regem a acção dos jogadores da

União de Leiria aquando da chegada de Mourinho estabeleceram uma dada

padronização de jogo e concomitantemente uma padronização neural de

afectação somática. Com Mourinho, a sua intenção era tornar a equipa mais

dominadora, com mais tempo de posse de bola, com mais iniciativa de jogo,

com mais controlo sobre a bola e que jogasse mais em ataque continuado.

Estabelece-se assim um rápido contraste entre o presente e o futuro,

agora alvo de operacionalização. A repetição sistemática de uma forma de

jogar, a antiga, gera habituação e adaptabilidade que agora terá de ser

desenraizada. Significa isto que os jogadores perante situação análoga

adoptam um determinado enquadramento, isto é, um determinado padrão de

resposta que os conduz individualmente e colectivamente à atracção para uma

dada forma de jogar. O recuar no terreno, o povoar as zonas mais próximas da



baliza, as marcações homem a homem, o esperar pelo erro adversário

constante, originou uma sentimentalidade circunscrita a estes cenários que

favoreceram a aquisição de determinados marcadores somáticos. Estes

mesmos marcadores perante uma situação diferente – a de Mourinho –,

sinalizam essa diferença e exercem um factor de atracção para o

comportamento antigo considerado positivo, inerentemente não-consciente,

impedindo a sua manifestação e consecutivo reforço. Ao treinar a nova forma

de jogar, os pressupostos que lhe estão associados entram em conflito com as

aquisições anteriores gerando-se o conflito. A coerência conceptual e

metodológica, as adequadas ferramentas de operacionalização, assentes na

repetição sistemática tratarão de progressivamente ir redesenhando novos

padrões neurais, bem como os atractores e os marcadores somáticos

respectivos. No início estranha-se e depois entranha-se. Os novos princípios

de jogo experimentados e vivenciados em situações propícias à aquisição

específica, possibilitam aos jogadores a descodificação da situação que

despoleta padrões neurais específicos e comandam a acção. A vivenciação em

treino e competição, na especificidade que o jogar requisita; a procura rápida

pela posse de bola, o defender longe da zona da baliza, a defesa à zona, o

pressing zonal e o tempo superior de posse de bola, configura uma disposição

mental – a qual também inclui os seus marcadores somáticos – que colabora

no processo de resposta ajustada.

* * *

Relembremos que os marcadores somáticos dependem da

aprendizagem/treino, em que associa aos comportamentos dos

jogadores/equipa à produção de estados do corpo agradável ou desagradável,

e relacionados com determinados cenários que condicionam as decisões

futuras.

Esta actividade neural é eminentemente não-consciente e aumenta

provavelmente a precisão e a eficiência do jogar, visto que o número de

cenários que os jogadores podem inspeccionar é imenso e portanto,



«colaboram no processo de filtragem desta grande riqueza de pormenor – com

efeito, reduzem a necessidade de filtragem ao permitirem uma detecção

automática das componentes mais relevantes de um dado cenário» (Damásio,

1994, 187).

Ao convergir a atenção para o resultado a que a acção pode conduzir,

actua como um sinal de alarme automático. O sinal que pode rejeitar

imediatamente o rumo de acção, levando o jogador/equipa a escolher outras

alternativas, quando é desagradável; ou incentivar e promover a continuidade

dos processos eferentes de acção, quando a acção se prevê positiva ou

agradável.

Mourinho realiza esta abordagem pró-activa das decisões a todo o

momento fazendo-a sustentada na descoberta guiada: o treinador, ao elogiar,

reforça o comportamento, mas uma consideração negativa informa que o

comportamento é mau, mas o não-consciente está sempre a actuar. Remete-

nos para a discussão das intenções prévias e intenções em acto. Ao informar

como é o comportamento correcto e sempre que a situação estiver na

eminência de acontecer a alertar, o lado consciente é exercido e o

subconsciente relegado para segundo plano. Nesta altura é fundamental o

conhecimento individual que se possui sobre quem está a exercer o feedback.

Após repetições largas verifica-se a revisão do comportamento sendo este

hiato de tempo de duração variável face à individualidade e o problema com

que nos deparamos. A manifestação do novo comportamento referenciado ao

novo saber fazer derivou da selecção relevante do contexto, estabelecendo

prioridades e desenvolvendo estados de concentração superiores para

situações consideradas pertinentes diminuindo o tempo de reacção.



V.  Considerações Finais

Chegados à recta final, este capítulo será mais uma síntese do que se

tem vindo a falar. Nunca é demais relembrar algumas das ideias pilares deste

nosso percurso.

Os mais propagados métodos de operacionalização do fenómeno

futebolístico, aqueles cujo treino é absorvido por uma lógica fisicista e

mecanicista do saber fazer, resulta numa intervenção pouco adequada às

exigências do futebol, uma vez que as questões relativas ao jogo em geral, e

ao jogar em particular, são relegadas a um estatuto menor, contribuindo para o

seu empobrecimento. Tal consciencialização fomos adquirindo ao longo do

presente trabalho, não pela evidenciação e crítica exagerada dos aspectos

negativos que as teorias do treino convencionais encerram, mas antes pela

elucidação das particularidades e características do objecto aqui em estudo, o

jogar único que Mourinho evidencia no treinar e pretende ver revelado pela sua

equipa. Pretendemos mostrar assim, que a revisão que se pretende operar não

se valoriza unicamente pelo desajustamento e incompatibilidade das demais

opções, mas sobretudo pela natureza do objecto “jogar”, que nos informa e

reclama uma alternativa que respeite a sua especificidade e valorize as

singularidades das suas manifestações, lhe aquilate e eleve.

A indivisibilidade das componentes do jogo resultará assim, como

princípio e via fundamental da metodologia do treino. O jogo de futebol é algo

mais do que a acção conjunta das dimensões, pelo que é incorrecto

compartimentá-las, mas tão só reduzi-las sem empobrecer, respeitando-o

como um todo, para melhor o articular e fortalecer. O jogo é um todo, é global,

mas feito de partes – os princípios – e dimensões – táctica, psicológica,

técnica, física e estratégica. Ao longo da evolução do jogar, segundo palavras

de Frade (1990), a fraccionação deve ser pragmatizada, reduzindo sem

empobrecer, ou seja, as partes devem estar subjugadas a uma expressão de

sentido, nunca serem dominantes e actuarem à revelia de um colectivismo.

Essa expressão de sentido retrata um futuro emergente. É imperativo



que se coloque como pedra angular, o jogar enquanto objecto de preocupação,

e para tal, o papel do treinador nesta tarefa é imprescindível. Como acrescenta

Oliveira (2004, 156) «o treinador assume um papel de extrema importância

porque ele é o criador do processo, é o direccionador do sentido, é o promotor

do sentimento da equipa, é o catalisador ou inibidor de comportamentos, é o

gestor da articulação interactiva da criação dos novos conhecimentos/imagens

com os conhecimentos/imagens já existentes .

Neste sentido, o conceito de “Fenómenotécnica” (Frade, 2003) é o termo

que melhor se ajusta visto que se relaciona com esta sensibilidade, com a

intervenção do treinador no sentido de ser promotor do processo de treino, ou

seja, na orientação do caminho para a transformação do abstracto (concepção

e modelo de jogo) em concreto (treino e jogo, o seu). Esta fenomenologia

enfatiza o lado pragmático do processo de treino, pois uma coisa é presenciar

e intervir e outra é o puro academismo científico (Frade, 2003).

A intencionalidade táctica é o fio de Ariane. Imputação causal é o

exercer de uma dinâmica que gere efeitos determinados, pois como refere

Frade (1985) «nada mais intervêm no futuro que o próprio futuro». Brota daqui

uma geografia “morfogenética” (Frade, 1990) muito particular, que resulta da

hierarquização dos princípios, das preocupações, que induz à aquisição de

uma forma incomparável em termos de jogo. Educar para Castelo (1996) é

habituar o cérebro a comandar o corpo. O futebol é um saber fazer que se

adquire na vivenciação e patrocina um saber sobre o saber fazer,  o

entendimento da acção e estabelece uma determinada relação entre mente e

hábito. Apenas a acção intencional é educativa.

A expressão da dinâmica da equipa e do jogador funda-se numa

intencionalidade guiada por imperativos tácticos. Elege-se o propósito táctico

no futebol como elemento causal de comportamento, vector central na

operacionalização e fabricação do futuro.

Ultrapassámos as limitações do cérebro – a de concretização de uma

abstracção – e as do meio, através de uma forma: criando modelos mentais

que nos ajudem a desenvolver a acção (Stacey, 1995). A finalidade do modelo

é a de produzir esquemas de acção substancialmente pertinentes sobre o



futuro, no sentido de conduzir as acções presentes. Por isto, a legitimidade de

construção de um modelo sobressai da natureza específica dos jogadores de

futebol e do ambiente que pretendem ver instituído, o jogar.

A importância do objectivo final é vital e que deve estar constantemente

a ser visualizado. A justificação para a necessidade de criação de um objectivo,

uma ideia de jogo, uma identidade com que os jogadores se identifiquem, a

fonte de motivação e possibilita a manutenção de uma certa continuidade

comportamental, estabelecendo uma lógica de auto-organização,

sincronizando os diferentes vectores individuais. Para tal continuidade, os

jogadores deverão reconhecer um sentido táctico em cada comportamento,

uma compreensão das significações das acções tácticas decorrentes no jogo,

uma finalidade. Esta exigência faz com que os jogadores possuam mais do que

meras percepções. São capazes de interpretar o comportamento motor e

atribuir-lhe um sentido num contexto mais elevado, o da partilha colectiva, o da

compreensão associativa do todo. O modelo de jogo é assim um vector

aglutinador e coordenador das diferentes acções, gerador de auto-organização.

Tal modelo é resultado da visão do treinador e quanto mais rica for essa

concepção, mais aquilatado será o jogo.

O entendimento que deverá decorrer da sua vivenciação visa o acelerar

de um processo que se adivinha à partida moroso. Revela a importância da

representação abstracta na cabeça daquilo que não se tem à frente dos olhos,

na tentativa de encurtamento do processo de aquisição. Este conhecimento

deve ser entendido pela justificação e contextualização de uma forma de jogar,

movida por princípios, regras de acção e normas.

 É fundamental por isto, que se reconheça que, independentemente de

se estar sintonizado numa concepção semelhante à de Mourinho ou outra

diferente, o que é fundamental é a coerência concepto-metodológica. Quer isto

dizer que os padrões neurais que os jogadores constroem a partir do objecto

externo – jogo – e os padrões neurais reconstruídos a partir do interior dos

seus cérebros através da memória – por sua vez construídos através da

situação de jogo, apresentação visual, demonstração, explicação, intervenção

– sejam da mesma família, isto é, devemos fazer com que haja empatia entre



as imagens através de um conceito de especificidade. Esta empatia parece ser

conseguida através da vivência de situações de exercício similares às

situações pretendidas para o jogo, objectivadas no modelo de jogo da equipa.

O treino tem que ser sempre direccionado em função do jogo que se

pretende. Tudo que se intenta para a competição deve ser aflorado e

trabalhado no treino. O treino é o momento por excelência para a

aprendizagem.

Consolidando, nas palavras de Frade (2004, 6) «o que se deve treinar é

a organização de jogo da equipa. Essa organização, essa qualidade de jogo, é

algo que se constrói, não resultando da geração espontânea. Assim sendo, é

através do treino que se cria a competição, logo, é também em função do treino

que vamos tendo a possibilidade de verificar a correspondência com aquilo que

se pretende, depois reforçado com o seu aparecer regular nos jogos .

O estabelecimento de um padrão de trabalho, assente em determinados

pilares metodológicos que sustentam o processo de treino, é imprescindível.

Esses pilares deverão ser sempre os mesmos, ou seja, os padrões dos

morfociclos deverão ser idênticos ao longo de toda a época, sendo

fundamental que a “bússola” orientadora seja a organização de jogo.

«A Periodização Táctica porque põe ênfase na assimilação e na

apropriação de uma determinada forma de jogar, onde os seus princípios estão

presentes nos quatro momentos: organização do ataque; da defesa; e dos

princípios referentes ao modo como se transita de um momento para o outro»

(Resende, 2002, 28).

Mourinho, treinador de futebol, tem as suas impressões digitais que o

fazem único e incomparável na forma como manuseia toda esta lógica

processual. Muito resultou da assertividade que o lado empírico tem perante o

plano mais teórico. Mourinho, sem o querer tem muito de cientista, pois os

verdadeiros problemas brotam da prática e a possibilidade de conveniente

manuseio da teoria face essa prática, revela a sua cientificidade.

Em suma, impera a adopção de uma metodologia que se sustente nas

singularidades próprias do jogo e que influa no jogar, caso a optimização

máxima do desempenho seja o objectivo, que comporte a causalidade e  a



singularidade/subjectividade como fundamentos primários, duas condições

muito humanas… A Periodização Táctica.
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«Nosso único caminho é navegar entre a loucura e a sabedoria. Nós estamos

numa aventura desconhecida e, repito, o problema é ter um mínimo de

consciência, um mínimo de autocrítica, um mínimo de lucidez e, sobretudo, um

máximo de abertura para o outro.»

Morin & Wulf, 2002,  62

«Subestimamos o elemento mais importante da racionalidade ocidental, que

não é somente a faculdade crítica, mas a faculdade autocrítica.»

Morin & Wulf, 2002,  34

«De algum modo, a maravilhosa promessa da terra é a existência de coisas

belas, coisas maravilhosas e atraentes, e em virtude de nosso ofício, queremos

compreendê-las.»

Feigenbaum


