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Resumo

Verifica-se em vários estudos uma tendência para seleccionar e identificar como talentosos os 

jogadores nascidos nos primeiros meses do ano de distribuição das idades pelos diversos 

escalões. Compreender a extensão deste fenómeno nas equipas de jovens futebolistas (em 

Portugal) pode ajudar a melhorar os processos de selecção e reduzir essa tendência que 

delimita o número de possíveis seleccionados para desenvolverem o potencial talento. Com o 

presente estudo pretendemos encontrar o efeito da idade relativa (EIR) em jovens futebolistas 

ao longo do seu percurso formativo, contabilizar o acúmulo de anos e horas de prática num 

clube até ao momento da transição para o futebol sénior, em dois níveis de competição, e 

perceber as suas implicações na selecção dos mais talentosos. A população da amostra é 

caracterizada por praticantes de futebol (N = 757), do sexo masculino, divididos em dois níveis 

e por escalão: nível superior (N=537) e nível inferior (N = 220); escalões SUB11 (N = 105), 

SUB12 (N = 75), SUB13 (N = 128), SUB14 (N = 92), SUB15 (N = 101), SUB16 (N = 45), SUB17 

(N = 101) e SUB19 (N = 100). Foi utilizado um questionário ad hoc, baseado num modelo de 

entrevista de Côté et al. (2005). Na recolha dos dados, aplicamos o teste Qui-Quadrado para 

determinar desvios nas frequências das datas de nascimento por trimestre e semestre de todos 

os escalões em função do nível, e o teste Anova - One Way para comparar médias entre os 

diferentes níveis. Para avaliar a magnitude comparativa entre a distribuição das datas de 

nascimento por semestre e o efeito da idade relativa foi calculado o “effect size” (Cohen’s d), tal 

como Côté et al. (2006) e Macdonald et al. (2009). As conclusões deste estudo revelam: uma 

tendência geral para o EIR se constituir como factor de selecção dos jovens portugueses, nos 

diferentes níveis e escalões de formação; o EIR estatisticamente mais significativo em níveis 

superiores de competição, entre os 13 e os 17 anos de idade e em níveis inferiores no escalão 

de sub 11 anos; a teoria da prática deliberada não justifica o alcance da excelência no futebol, 

nos escalões de formação, já que os jogadores portugueses além de acumularem um diminuto 

número de horas de prática específica, neste estudo, os do nível inferior também são que 

acumulam mais horas (Nível Superior = 2975±697; Nível Inferior = 3582±242); não existem 

diferenças significativas entre os dois níveis no que diz respeito aos anos de prática (Nível 

Superior = 9,40±2,76; Nível Inferior = 8,51±2,44), ou ao ano de início da prática num clube 

(Nível Superior = 9,20±2,30; Nível Inferior = 9,40±4,30), e em média os jogadores portugueses 

iniciam a sua participação num clube de futebol muito tarde. Uma fórmula para o 

desenvolvimento de jogadores talentosos para o futebol pode corresponder à iniciação precoce 

com a inerente oportunidade para a prática orientada (em quantidade e qualidade) e 

especificamente diversificada.

Palavras-chave: FUTEBOL, SELECÇÃO DE TALENTOS, PRÁTICA (DELIBERADA), APRENDIZAGEM 

(MOTORA), CÉREBRO, EFEITO DA IDADE RELATIVA.
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Abstrat

There are several studies a tendency to select and identify talented as the players born in the 

first months of the year of the age, on the distribution’s various stages. Understanding the 

extent of this phenomenon in teams of young football players (in Portugal) can help to improve 

selection procedures and reduce the trend that defines the number of possible selected to 

develop the potential talent. With the present study we want to find the relative age effect (RAE) 

on young players over their courses, accounting the accumulation of years and hours of 

practice in a club until the transition to senior football, in two levels of competition, and 

understand their implications for the selection of the most talented. The sample is characterized 

by football players (N = 757), male, divided into two levels, and by stage: the upper level (N = 

537) and below (N = 220); stage SUB11 (N = 105), SUB12 (N = 75), SUB13 (N = 128), SUB14 

(N = 92), SUB15 (N = 101), SUB16 (N = 45), SUB17 (N = 101) and SUB19 (N = 100). A 

questionnaire was ad hoc, based on a model interview of Côté et al. (2005). In collecting data, 

we applied the chi-square test to determine differences in the frequencies of the birth dates for 

the quarter and semester of the year, in all stages depending on the level, and ANOVA - One 

Way to compare means between the different levels. To assess the magnitude comparison 

between the distribution of birth dates by semester and the effect of relative age was calculated 

the “effect size” (Cohen's d), as Côté et al. (2006) and Macdonald et al. (2009). The conclusions 

of this study show:  a general tendency for the RAE constitute a factor  of Portuguese’s youth 

selection, in different levels and stages; the RAE is statistically more significant in high levels of 

competition, between 13 and 17 years old and in below  levels  on stage under 11 years; the 

theory of deliberate practice doesn’t justify the extent of excellence in the stages young 

football’s players, as the Portuguese players also accumulate a small number of hours of 

specific practice, in this study, the lower level are those also accumulate more hours (High 

Level = 2975 ± 697; Lower Level = 3582 ± 242); no significant differences between the two 

levels with respect to years of practice (High Level = 9.40 ± 2.76 ; Lower Level = 8.51 ± 2.44), or 

the first year of practice in a club (High Level = 9.20 ± 2.30; Lower Level = 9.40 ± 4.30), and on 

average the Portuguese players start their participation in club football too late. A formula for the 

development of talented football players can correspond to the early initiation with the inherent 

opportunity for oriented practice (in quantity and quality) and particularly diversified.

Keywords: SOCCER, TALENT IDENTIFICATION, (MOTOR) LEARNING, (DELIBERATE) 

PRACTICE, BRAIN, RELATIVE AGE EFFECT.
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Resumé

On vérifie dans plusieurs recherches une disposition pour sélectionner et identifier comme des 

talents les joueurs de football nés dans les premiers mois de l’année lors de la distribution par 

les divers niveaux. Comprendre l’extension de ce phénomène dans les équipes des jeunes 

joueurs (au Portugal) peut aider à améliorer les procès de sélection et  réduire cette disposition 

qui délimite le numéro des jeunes sélectionnés à fin de développer leur talent. Le but  de cet  

étude  veut rencontrer l’effet de l’âge relative (EAR) chez les jeunes joueurs de football pendant 

leurs parcours formatif, comptabiliser les ans et  les  heures dans un club jusqu’au moment de 

transition pour l’équipe principal, dans deux niveaux de compétition, et percevoir leurs

implications sur la sélection des plus talentueux. La population de l’échantillon c’est 

caractérisée par joueurs de football (N = 757) du sexe masculin, divisés en deux niveaux  et par 

échelon : niveau supérieur (N = 537) et niveau inférieur (N = 220) ; échelons SUB11 (N = 105), 

SUB12 (N = 75), SUB13 (N = 128), SUB14 (N = 92), SUB15 (N = 101) , SUB16 (N = 45), 

SUB17 (N = 101) et SUB19 (N = 100). On a employée un questionnaire ad hoc établi sur un 

modèle d’interview de Coté et al. (2005). Pour obtenir l’information on a employé le test Chi –

Carré pour déterminer des détours sur les fréquences des dates de naissance par trimestre et 

semestre de tous les échelons  en avant en considération la fonction du niveau, et le test Anova 

– One Way pour comparer les résultats parmi  les niveaux. Pour faire l’évaluation de la 

magnitude comparative entre la distribution des dates par semestre et l’effet de l’âge relative  

ou a calculé le «effect size» (Cohen’s d), aussi tant  que Côté et al. (2006) et Macdonald et al. 

(2009). Les conclusions de cet étude ont été les suivantes : il y a une disposition générale pour 

l’EAR  se composer comme un facteur de sélection des jeunes Portugais parmi les différents 

niveaux et des échelons de formation; l’EAR c’est statistiquement plus significative dans les 

niveaux supérieures de compétition, entre les 13 et les 17 ans d’âge et en niveaux inférieures 

dans l’échelon de sub 11 ans ; la théorie de la practice délibérée ne justifie pas l’aboutir à un 

résultat d’excellence  au football, dans les échelons de formation, dès lors  que les joueurs 

Portugais au – de là d’accumuler un numéro faible d’heures de pratique , dans cet étude, ceux 

qui font part du niveau inferieure  accumulent un numéro d’heures plus haut (NS = 2975±697; 

NI = 3582±242); il n’ y a pas des différences significatives entre les deux niveaux concernant 

aux ans de pratique (NS = 9,40±2,76; NI = 8,51±2,44) ou l’année de début de pratique dans le 

club (NS = 9,20±2,30; NI =9,40± 4,30), et généralement les joueurs Portugais début 

participation très tard dans un club de football . Une formule pour le développement des joueurs 

talentueux au football peut correspondre au commencement précoce avec l’opportunité de la 

pratique dirigée (en quantité et en qualité) et spécifiquement diversifiée. 

MOTS-CLEF : FOOTBALL, SELECTION DE TALENTS, PRÁTIQUE (DÉLIBÉRÉE), 

APPRENTISSAGE (MOTEUSE), CERVEAU, EFFET DE L’ÂGE RELATIVE.
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1 – INTRODUÇÃO

“Você deve se ajustar… Esta é a legenda gravada em todo livro escolar, a mensagem invisível em toda 

lousa. Nossas escolas se tornaram vastas fábricas de robôs.”

(Robert M. Lindner, cit. por Albrecht, 2008, p. 4)

Frequentemente questionamos com espanto sobre a emergência do 

desempenho excepcional de determinados indivíduos no desporto. 

Começamos a entender que esse desempenho excepcional não pode surgir do 

nada, nem no abstracto, pelo que a curiosidade assola-nos sobre qual seria o 

percurso necessário para se alcançar semelhante nível, e possivelmente, com 

isso, poder potenciar semelhantes proezas noutros indivíduos com maior 

regularidade.  

No desporto todos acreditam no talento e no desempenho menos 

esforçado, e foi nele onde surgiu a ideia de inato, cuja crença coloca 

treinadores, clubes, e empresários a pagar caro o seu recrutamento e fazem as 

pessoas venerarem pelo talento inato (Dweck, 2006).

Será difícil sustentar cientificamente o prognóstico dos factores do talento 

nos Jogos Desportivos Colectivos (JDC) (Garganta, 2009) bem como enumerar 

critérios que possam predizer quais os potenciais talentos que conseguirão 

resolver com sucesso todos os problemas que o jogo de futebol, ao mais alto 

nível, coloca. Presumimos que, para alguém chegar ao topo, possui 

determinadas qualidades que o conseguem distinguir dos demais, relacionadas 

com o tipo de personalidade, inteligência, vida que leva e talentos inatos 

(Gladwell, 2008). 

Não é estranho ouvirmos afirmar que o êxito baseia-se no mérito 

individual, tal como pretende confirmar Mourinho (cit. por Oliveira, 2004a, p. 

236) através da ideia de que as oportunidades surgem para os que as 

procuram e não para os que ficam à espera que elas aconteçam. 

O talento não é tudo (Garganta, 2004), ou ainda, ter talento “não é a única 

coisa a ter em conta” (Gladwell, 2008, p.50), quando investigamos na prática o 

processo de formação de jovens talentos, ou se considerarmos o talento como 

elemento primordial para se poder chegar ao mais alto nível, e sobretudo 
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personificado numa capacidade para desempenhar acções inteligentes, cujo 

jogo de futebol de alto nível pede, pela sua complexidade (Frade, 1985; 

Garganta & Pinto, 1995) e reclamada exigência no desempenho.

O talento surge com o processo e no processo, e os que têm as melhores 

condições é que conseguem obter as melhores oportunidades, para o 

desenvolver.

Verifica-se em vários estudos uma tendência para seleccionar e identificar 

como talentosos os jogadores nascidos nos primeiros meses do ano de 

distribuição das idades pelos diversos escalões. Compreender a extensão 

deste fenómeno nas equipas jovens no futebol português pode ajudar a 

melhorar os processos de selecção e reduzir essa tendência que delimita o 

número de possíveis seleccionados para desenvolverem o potencial talento, e 

em último caso diminui a qualidade global do futebol apresentado.  

Torna-se pertinente observar as implicações que a selecção dos 

jogadores nessas condições tem na capacidade de desenvolver ao máximo o 

potencial talento, e perceber que a «vertigem da pressa» não se coaduna com 

a necessidade de potenciar qualidade no desempenho dos jogadores (Frade, 

2008, Wein, 2005). Mas a forma como o futebol está organizado, e sobretudo 

pensado, actualmente, reclama, a todo custo, a necessidade de as coisas 

acontecerem a grande velocidade. No entanto, qualquer processo de ensino -

aprendizagem requer oportunidade, tempo, prática e paciência. 

Neste sentido urge procurar soluções para os problemas, da definição do 

conceito de talento para jogar futebol, de critérios adequados para os 

processos de identificação dos talentos, e de práticas capazes de potenciarem 

ao máximo um processo de desenvolvimento do talento.

O jogo de futebol possui características particulares e a resposta dada 

aos problemas colocados pelo jogo, no alcance de um objectivo, é realizada 

através de acções motoras, que em condições de exigência, como em alto 

nível, se tornam complexas e reclamam um especialista motor.

Alguém que pratique uma habilidade durante um período suficientemente 

longo e dispor de correcta instrução, estará capacitado para tornar-se um 

especialista (Magill, 2000). Para além da prática intensiva mínima durante dez 

anos (Ericsson, Krampe & Tesch-Romer, 1993), também é importante a 



5

qualidade dessa prática (Magill, 2000) e depois, a especialidade é específica 

do domínio (Ericsson & Smith, 1991).

Tani (2002) apresenta a habilidade motora como um elemento 

diferenciador nos JDC, mesmo nos de rendimento. A acção no desporto é 

entendida como um comportamento táctico (Greco, 2007), uma espécie de 

acção inteligente que necessita de ser desenvolvida ou aprendida. Nesse 

processo, são muitos os factores, das áreas cognitiva, afectiva e psicomotora 

do comportamento humano que influenciam o desenvolvimento, bem como 

factores próprios do indivíduo, do ambiente e da tarefa em si (Gallahue & 

Ozmun, 2005).

As respostas inteligentes personificam-se na acção, através de um 

conjunto sequencial de comportamentos corporais habilidosos aprendidos. 

Neste sentido pretendemos perceber as melhores formas de aprendizagem 

desses gestos habilidosos que possam ser capazes de resolver com mestria os 

problemas do jogo de futebol de alto nível. 

Os problemas que o jogo de futebol coloca aos jogadores não são única e 

simplesmente de ordem física ou fisiológica, mas também de ordem decisional.

Há uma exigência de capacidades desenvolvidas, não somente de ordem 

biológica, ou energética, mas, e sobretudo, de organização e correcto 

processamento da informação. O êxito em qualquer domínio está muito 

dependente da forma como tratamos toda a informação com que nos 

deparamos. Falar em organização da informação remete-nos para o espectro 

da inteligência e mecanismos cerebrais subjacentes. 

“A excelência desportiva requer, cada vez mais, uma perspectiva 

«inteira» dos processos de treino e competição e o entendimento mais ajustado 

parece ser o que amplia mais o raio de acção destes processos e não tanto o 

que os miniaturiza” (Garganta, 2004, p. 230), por isso dedicamos alguma 

atenção, na revisão da literatura, deste trabalho, aos mecanismos cerebrais 

que possam explicar o desempenho de pessoas excepcionais, mesmo no 

desporto, já que na opinião de Jensen (2002) e Spitzer (2007) a aplicação ao 

ensino e à aprendizagem de novas e importantes descobertas sobre o cérebro 

vai mudar muito do que se tem feito e dito ao longo dos tempos. 

É nossa intenção, no presente trabalho, observar o processo de 

identificação, selecção e desenvolvimento do jogador na perspectiva do tempo 
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e oportunidade para a prática no futebol, tomando-os como condições 

essenciais para o desenvolvimento de jovens talentosos, capazes de 

resolverem os problemas que o jogo de futebol, ao mais alto nível, colocará. 

Algumas questões inquietam-nos, e pretendemos, senão esclarecer 

objectivamente todas, criar um caminho para posteriores descobertas e 

entendimentos, que nos possam ajudar na operacionalização de um processo 

de ensino - aprendizagem específico do futebol, que possa proporcionar as 

condições ideais para que o talento para jogar futebol seja potenciado ao 

máximo.

Como forma de orientação para este trabalho colocamos as seguintes 

questões: - Que problemas coloca o jogo de futebol de alto nível? Que 

soluções reclamadas para resolver esses mesmos problemas? Qual a 

importância das experiências (estímulos) para alcançar o desempenho 

excepcional de habilidades desportivas específicas para o jogo de futebol de 

alto nível? Como é que as pessoas aprendem e como podemos ajudá-las na 

aquisição/aprendizagem de habilidades motoras específicas que possam 

resolver com eficácia os problemas que o jogo de futebol de alta competição 

reclama? Como potenciar ao máximo em crianças e jovens a capacidade de 

desempenho para o futebol? Como e quando aprender a jogar futebol? Tendo 

em conta que a aprendizagem e o cérebro têm que estar em simbiose, como é 

que podemos enriquecer o cérebro para jogar futebol? Como seleccionar os 

melhores, os mais especificamente inteligentes, para o futebol? O desempenho 

que o futebol de alta competição exige será o que devemos procurar em 

crianças muito jovens e em fase de crescimento e/ou maturação? Como 

aproveitar todas as janelas de oportunidade para aprender a jogar futebol? 

Qual o caminho para desenvolver a capacidade de desempenho (talento) para 

jogar futebol? Que critérios para seleccionar os que possivelmente no futuro 

terão melhores capacidades/competências para resolver os problemas que o 

jogo de futebol, de alto nível, coloca?

Para esclarecer estas dúvidas, organizamos o estudo em nove capítulos:

I – O primeiro capítulo é referente à introdução, onde se realiza uma 

descrição resumida do estado do conhecimento actual na área científica 

abordada, neste caso, as áreas da aprendizagem, comportamento e 

desenvolvimento motor, seguida de especificações sobre o problema do Efeito 
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da Idade Relativa na identificação, selecção e desenvolvimento do talento e do 

propósito da investigação, juntamente com a descrição estrutural do estudo.

II – O segundo capítulo é reservado à revisão da literatura, onde é 

apresentada uma abordagem teórica sobre: a especificidade do jogo de futebol; 

a especificidade do talento para jogar futebol; sobre o melhor caminho para 

potenciar o talento para jogar futebol; e sobre a oportunidade concedida na 

selecção dos talentos.

III – O terceiro capítulo apresenta os objectivos que orientam o estudo.

IV – O quarto capítulo contempla a descrição da metodologia utilizada no 

estudo, aborda as características da investigação, o instrumento e os 

procedimentos utilizados para a recolha de dados. O capítulo aborda, ainda, as 

definições acerca das categorias de análise no estudo e o tratamento 

estatístico aplicado.

V – O quinto capítulo é reservado à apresentação dos resultados.

VI – O sexto capítulo confronta os resultados obtidos no estudo com os 

encontrados na literatura e as devidas correlações entre os mesmos.

VII – O sétimo capítulo apresenta as considerações finais sobre a 

investigação em síntese, as conclusões principais acerca da discussão dos 

dados, e ainda sugestões para futuras investigações que possam acrescentar 

maior valor às conclusões do estudo.

VIII – O oitavo capítulo é constituído pelas referências bibliográficas 

utilizadas para a realização do estudo.

IX – O nono capítulo é reservado para os anexos.
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2 – REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Um dos Jogos de Futebol.

“Hoje o futebol é outro. E outros são os locais, as circunstâncias, as finalidades e consequências do jogo. 
A sua importância e significado... o jogador também não é mais aquele saído das peladas combinadas ou 
ocasionais. A coisa não é mais séria, a vida é que é escassa em brincadeiras e invenções da criatividade. 

Não se pode perder tempo, nem queimar oportunidades; a espontaneidade e o acaso não fazem 
jogadores e a cotação destes é alta. Há que ensiná-los e formá-los… hoje o futebol é ensinado no recinto 

fechado… em locais apropriados e com professores competentes, para assegurar eficiência e 
rentabilidade no investimento… o futebol virou negócio… urge congregar numa profunda reflexão toda a 

gente que intervém no seu ensino e aprendizagem…”

(Bento, 2004, p. 204)

2.1.1. As exigências específicas de um jogo de futebol específico – de alto 

nível.

“FUTEBOL, um jogo simples, de regras simples, com vinte e dois jogadores, onze em cada equipa, 
oferecendo uma variedade infinita de combinações e de emoções.”

(Garganta, Oliveira & Murad, 2004, p. 13)

O jogo de futebol pode ser observado como simples, mas coloca 

exigências e problemas aos mais directos intervenientes, que aumentam com o 

nível de competição estabelecido ou pela qualidade de desempenho 

demonstrado.  

O Futebol como jogo colectivo possui características particulares que o 

distinguem dos demais desportos. Os seus mais importantes intervenientes são 

os jogadores que, através das suas interacções (Frade, 1989; 1990; Garganta, 

2005; Campos, 2007; Greco, 2007), mais do que acções, concedem um 

significado particular a um jogo (de futebol), e personificam o resultado dum 

processo de aquisição e/ou formação de competências, que pode e deve ser 

conjugado com situações formais e informais (Fonseca, 2006), e específicas ou 

não do domínio (Koslowsky, 2008). 

Verificamos ao longo dos tempos que, não só, mas necessariamente, ao 

mais alto nível, as exigências são cada vez mais elevadas e reclamam 

jogadores capazes e melhor preparados para resolver com mestria a 
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complexidade dos problemas colocados nessas condições. Nesse sentido, as 

nossas preocupações remetem-se para a procura de princípios de intervenção 

no processo específico de detecção, selecção e desenvolvimento ou 

emergência do talento, e na formação de jogadores capazes de resolverem 

com sucesso os problemas que um jogo de futebol poderá eventualmente 

colocar e mesmo de emprestar ao Jogo de Futebol mais qualidade – uma 

condição, hoje em dia, premente. 

As exigências do jogo de futebol modificam-se ao longo desse processo 

de formação e aquisição, de acordo com as experiências anteriores e 

diferentes fases de desenvolvimento motor, mas não somente, pelas quais 

todos temos que passar até chegarmos a adultos (Gallahue & Ozmun, 2005). 

Os significados e os resultados não são necessariamente os mesmos, em cada 

uma dessas fases e vão evoluindo à medida que os jogadores aumentam 

progressivamente as suas capacidades e competências. Essas competências 

são tanto ou mais elevadas quanto melhor dirigido for o processo, com 

quantidade e qualidade de experiências, cujo objecto de análise pretendemos 

evidenciar posteriormente nesta parte do trabalho de revisão da literatura, sob 

a óptica de noções da aprendizagem (motora) e recentes evidências empíricas 

de ciências como a neurociência, que conotam o cérebro como o instrumento 

dessa mesma aprendizagem. 

Com o intuito de delimitar o tema da detecção, selecção e 

desenvolvimento ou emergência do talento no futebol, colocamos algumas 

perguntas iniciais: - o que é o futebol? Que jogo de futebol e que jogador de 

futebol para esse jogo, reclamados, não só, mas necessariamente, ao mais alto 

nível? Estas são as questões que nos guiam nesta parte deste trabalho cujas 

respostas pretendemos encontrar na literatura para posteriormente servirem de 

explicação aos dados recolhidos e factos a eles implícitos. 

O Futebol, modalidade pertencente ao grupo dos JDC, é caracterizado, 

na sua essência, pela relação de oposição entre elementos de duas equipas 

em confronto e pela relação de cooperação entre os elementos da mesma 

equipa (Garganta, 2001, 2002; Júlio & Araújo, 2005), que aleatoriamente 

(re)agem em função de determinados objectivos.  

Para Júlio e Araújo (2005), a dinâmica relacional, que se estabelece num 

jogo (como o futebol), assenta na coordenação de acções entre jogadores que 
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decorrem num contexto de grande complexidade, e que estão dependentes 

das características dinâmicas do próprio jogo. Os jogadores confrontam-se com 

um conjunto de estímulos, alguns deles desconhecidos à partida, que 

influenciam com muitas variáveis a situação que, deste modo, se modifica ao 

longo do tempo (Araújo & Passos, 2007). Nestas condições colocam-se 

desafios e elevadas exigências às respostas, dos jogadores, que têm de 

emergir nesses contextos.

Isso vai originar que, em contexto de jogo, não exista uma situação ou 

movimento igual a um outro qualquer já acontecido (Araújo & Passos, 2007; 

Tani, 2007), e, por vezes que, não haja compatibilidade com a utilização ou a 

apresentação dos mesmos movimentos na resolução de diferentes problemas 

colocados pelo jogo. Como concluem Tavares, Greco e Garganta (2006, p. 

295) “quando se observa o jogo, pode-se verificar que as situações se alteram 

repetidamente, em função da posição da bola e da consequente oposição dos 

adversários e movimentações dos colegas de equipe”, e “esse ambiente 

instável”, assim proporcionado, “faz com que se torne indispensável que os 

jogadores/equipes adquiram e desenvolvam uma capacidade diversificada de 

resposta às restrições”.

O futebol é um jogo de invasão e, pela consequente profusão entre 

colegas e adversários, reclama acções de elevada imprevisibilidade e 

complexidade (Mesquita, 2007). Essa imprevisibilidade e complexidade 

aumentam, comparados com outros desportos, devido à presença de um 

elevado número de intervenientes directos em colaboração e/ou oposição 

(Garganta & Pinto, 1995; Pinto & Oliveira, 2007), pelo enorme espaço e tempo 

de jogo para ser gerido, pela menor frequência individual de intervenções 

directas com o objecto do jogo (a bola) (Garganta & Pinto, 1995) e 

consequente necessidade de efectiva eficácia de acções, e pela limitação 

derivada da utilização do trem inferior nas respostas como condição para 

manipular um objecto (Figueira, 2006; Garganta & Pinto, 1995; Maciel, 2008).

Do jogo de futebol surgem, então, situações cuja frequência, ordem 

cronológica e complexidade não podem ser previstas antecipadamente, o que 

vai solicitar dos jogadores uma elevada capacidade de adaptação (Garganta, 

1997). Quem melhor se adaptar consegue impor o seu jogo (Garganta, 2005), 

e superiorizar-se aos adversários. 
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O jogo de futebol, tal como outros jogos, constituem-se como fenómenos 

onde as decisões e acções são situacionais (Garganta & Cunha e Silva, 2000; 

Garganta, 2007), e é o contexto que controla as acções do indivíduo, e da 

equipa, que agem em função das características do envolvimento (Júlio & 

Araújo, 2005).

O jogo (de futebol) pode ser considerado como um sistema dinâmico, 

complexo (Frade, 1985; Garganta & Pinto, 1995; Júlio & Araújo, 2005), cuja 

invariante estrutural é a interacção (Frade, 1989; 1990), cuja propriedade é ser 

auto-organizado (Araújo & Passos, 2007) e onde os jogadores utilizam as 

possibilidades disponíveis no contexto para resolver os problemas que ele 

coloca (Júlio & Araújo, 2005).

Até agora referimo-nos a bases mais ou menos estruturais do jogo, mas 

qualquer modalidade desportiva, como fundamento, é composta por um 

conjunto de acções motoras e suas possíveis combinações em direcção a 

determinados e particulares objectivos (Rose Júnior & Korsakas, 2006).

Podemos definir, então, essas acções motoras, na sua execução final, 

como gestos essencialmente técnicos - para Greco (2007) o produto final de 

uma decisão táctica é uma acção técnica - que, no entanto, segundo Rose 

Júnior e Korsakas (2006), quando executados isoladamente, perdem o 

significado para a modalidade (sobretudo colectiva como o futebol), pois ao 

gesto técnico está intrínseca a tomada de decisão em contextos que se 

modificam e que obrigam a encontrar soluções para problemas emergentes, 

como já foi por nós antes referido. 

Podemos afirmar que, segundo De La Vega Marcos, Del Valle Diaz, 

Maldonato Rico e Moreno Hernández (2008), conhecer o desporto que se 

realiza, implica não só ir mais além do que a realização correcta do um gesto 

técnico, mas também ser capaz de estabelecer relações entre os distintos 

elementos intervenientes na acção. Só nessas condições é que o reportório 

motor pode ser enriquecido. 

O gesto técnico, por si só, pode não influenciar positivamente o resultado 

de determinada acção, mas quando «pensado» (Rose Júnior & Korsakas, 

2006), e executado em contextos emergentes, e em inter(acção) (Garganta, 

2005), pode revelar-se um importante meio para solucionar adequadamente os 

problemas que o jogo coloca. 
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Depois, a técnica, entendida como meio mais eficiente de alcançar um 

objectivo ou solucionar um problema, não se coaduna com a óbvia conclusão 

de que não há uma solução única e eficiente para um dado problema motor, 

mas um conjunto de soluções apropriadas (Glencross, 1980, Tani, 1998, 

Turvey, 1977, cits. por Tani, 2007). Assim o uso do termo «habilidade motora» 

será mais correcto, para explicar a acção motora em contexto de jogo, do que o 

termo «técnica», já que essa acção é dotada de um sentido e significado 

próprio de quem a executa, e compadece-se com a ideia que não é possível 

realizar dois movimentos iguais (Tani, 2007), ou nunca iremos repetir um 

padrão de movimento exactamente da mesma forma (Bernstein, 1967),

contrariando a ideia de movimento estereotipado inerente ao termo «técnica».

A demonstração simultânea de consistência e variabilidade é uma 

característica que se destaca nos movimentos de pessoas altamente 

habilidosas (Tani, 2007), em qualquer domínio, mesmo no desporto, e 

obviamente no futebol.

Bernstein (1967) explica esse fenómeno, de variabilidade na execução do 

movimento ou da habilidade motora, pela dificuldade em controlar os graus de 

liberdade relacionados com o recrutamento de fibras musculares e 

ligamentares que agem nas articulações durante a expressão do movimento, 

assim como pela quantidade de unidades motoras activadas para a produção 

do mesmo.

Num jogo (também de futebol), ao mais alto nível, que se pretende 

evoluído, o uso da técnica é artificial (Mesquita, 2007), já que é condicionada 

pela componente táctica, e tem de emergir da lógica funcional do jogo, 

derivada de uma decisão adequada, e consequente e necessária acção 

adaptada (idem) às condições aleatórias apresentadas durante o jogo. 

Segundo Garganta (2006, p. 315), espera-se que o fracasso de quem 

está a jogar futebol, com consequências nefastas maiores ao mais alto nível, 

esteja relacionado “com problemas inerentes à compreensão táctica do 

contexto e com a relativa ineficácia das habilidades técnicas para concretizar 

as respostas aos constrangimentos do envolvimento e da tarefa”.

Poderíamos supor que quanto maior o nosso reportório motor – soluções 

motoras/habilidades motoras – mais sucesso teríamos na resolução dos 
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problemas em contexto de jogo. No entanto, não é suficiente ser habilidoso, 

quando não conseguimos aplicar essa habilidade com decisões correctas.

2.1.2. Da táctica ao jogo de futebol pensado até a uma inteligência 

específica.    

A táctica revela-se como supradimensão (Oliveira, Amieiro, Resende & 

Barreto, 2006; Frade, 2008), e ocupa o núcleo da estrutura de rendimento 

(Konzag, 1991; Faria & Tavares, 1992; Gréhaigne, 1992) e os demais factores, 

de ordem técnica, física ou psíquica, cooperam no sentido de facultarem o 

acesso a desempenhos tácticos de nível cada vez mais elevado (Garganta, 

1995). 

O jogo de futebol, tal como outro qualquer JDC, é uma actividade de 

feição estratégico-táctica (Mesquita, 2007), ou, mais adequadamente, táctico-

estratégica (Garganta, 1995). Existem intenções e ideias subjacentes, na 

utilização de um termo, quando, como por exemplo, Weineck (2002), refere-se 

a uma dimensão técnico-táctica. A designação táctico-técnica é mais 

adequada, em contexto de jogo, pela maior subordinação da técnica à táctica. 

O gesto técnico decorre no desenvolvimento de acções tácticas necessárias 

para jogar determinada modalidade.

Em relação aos comportamentos exigidos num jogo de futebol, podemos 

em síntese afirmar que a (inter)acção (Frade, 1989; 1990; Campos, 2007; 

Garganta, 2007) do jogador é constrangida pelo tipo e relação de forças que se 

estabelecem entre confrontados, pela variabilidade aleatória do contexto em 

que se realiza, e pelas características das habilidades motoras exigidas em 

ambiente específico (Garganta, 2006), e por isso é eminentemente táctica, pois 

é a manifestação do raciocínio dos jogadores face aos problemas com que se 

deparam (Júlio & Araújo, 2005).

O futebol é considerado um jogo táctico por excelência, e desse modo a 

performance das equipas está dependente do nível de desenvolvimento das 

faculdades perceptivas e intelectuais dos jogadores (Schellenberger, 1990).

Os problemas que o jogo coloca nem sempre são os mesmos em todas 

as fases de desenvolvimento dos jogadores (Gallahue & Ozmun, 2005), mas o 

primeiro problema que o jogo de futebol coloca é de natureza táctica – decidir o 
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que fazer -, pois o jogador deve saber o que fazer, para poder agir com a 

resposta motora mais adequada ao como fazer (Garganta, 2002; Frade, 2008). 

A acção táctica é considerada como uma tomada de decisão dinâmica ou 

um processo auto-organizado e emergente (Passos & Araújo, 2007).

No jogo de futebol efectua-se um conjunto sequencial de habilidades com 

determinados objectivos, que na opinião de Magill (2000) correspondem a 

acções voluntárias. Poderá então pensar-se que tenhamos que agir de uma 

forma consciente, mas ao nível motor a resposta que domina parece ser mais 

não consciente, como depreende Frade (2008) quando faz distinção entre as 

intenções prévias, conscientes, das intenções em acto, que em situações de 

tomada de decisão rápida em resposta motora (condição premente em 

contextos exigentes ao mais alto nível), não são conscientes. Também 

Samulski e Greco (2004, p. 274) referem que as “decisões durante os jogos 

são tomadas de forma inconsciente, intuitiva e espontânea”, e isso vai reclamar 

respostas de momento, não pensadas, criativas por parte dos jogadores (já que 

não se sabe o que vai acontecer à partida). Deste modo Araújo e Passos 

(2007) referem a intuição como a essência da acção táctica.

Embora seja difícil comprovar cientificamente, as intuições são facilmente 

reconhecidas e explicadas, como decorrentes do conhecimento adquirido 

anteriormente através da experiência segundo Spitzer (2007) e Gladwell 

(2005).

Na característica dinâmica dos jogos de competição, a informação torna-

se insuficiente para os atacantes definirem antecipadamente o caminho para o 

seu objectivo. Assim a solução pode ser vista como um processo emergente 

para o atacante, que não pode ser completamente definida (Araújo, Davids, 

Bennett, Button & Chapman, 2003).

Mas num jogo de futebol nem tudo é variável, tornando-se mesmo 

necessária a existência de uma certa ordem, organização, conhecimento, para 

se poder decidir adequadamente em contextos imprevisíveis, emergentes de 

desordem. Tal como referem Garganta e Cunha e Silva (2000), as equipas de 

futebol operam como sistemas dinâmicos que se confrontam simultaneamente 

com o previsível e o imprevisível, com o estabelecido e a inovação. 

A existência do jogo (de futebol) pressupõe uma interacção entre uma 

“dimensão mais previsível, induzida pelas leis e princípios do jogo, com outra 
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menos previsível, materializada a partir da autonomia dos jogadores, que 

fomentam a diversidade e a singularidade dos acontecimentos, a partir do 

confronto entre sistemas concorrentes, caracterizados pela alternância de 

circunstâncias de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade 

e variedade” (Garganta, 2007, p. 3).

O futebol é um jogo que “apela à dimensão cognitiva e em que a 

criatividade deve encontrar-se contemplada” e “não se coaduna com a 

aplicação de equações lineares, para solucionar os problemas que dele 

emergem” (Maciel, 2008, p. 207).

Perante o exposto, as exigências do jogo de alto nível são tais que 

reclamam comportamentos complexos, designados por Tavares, Greco e 

Garganta (2006), como acções de antecipação de decisões adequadas ao 

contexto aleatório, de grande incerteza (Garganta, 1995, 1997), apresentados 

face ao tipo de jogo de futebol. 

Sobre as exigências colocadas pelas características estruturais do jogo 

de futebol (habilidades motoras e cognitivas), podemos extrair o facto de que 

ao jogador, sobre essas condições/constrangimentos, se pretende e se lhe 

solicita que seja portador de uma inteligência específica (derivada do 

pensamento táctico), materializada em acções corporais (personificadas pela 

técnica ou uma habilidade motora excepcional), que podemos compreender 

como uma inteligência cinestésico ou motora específica para jogar futebol, que

possa ajudar os jogadores a resolver todos os problemas nele apresentados, 

ao mais alto nível. 

Neste contexto, “…a manifestação qualitativa do Talento no Futebol é um 

processo complexo, uma vez que, enquanto modalidade colectiva resulta da 

relação com os outros, sendo esta mediada por uma interacção, cujo 

referencial de acção é um objecto externo, e à priori estranho, a bola, cujo 

contacto se estabelece predominantemente com partes do Corpo, cuja 

motricidade e sensibilidade mais refinadas foram, evolutivamente e 

culturalmente condicionadas” (Maciel, 2008, pp. 285-286).
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2.2. Um dos jogadores de futebol.

2.2.1. O jogador inteligente capaz de resolver todos os problemas que o 

jogo específico de futebol de alto nível reclama.

Para haver certeza no sucesso é necessário desenvolver jogadores 

completos, com excelente habilidade técnica, capacidade física, conhecimento 

táctico, capacidade mental, condimentos que são tidos em conta na prática da 

actualidade, mas também, é imprescindível, para que se possa fazer a 

diferença, desenvolver uma inteligência (específica) de jogo de futebol (Wein, 

2004), decorrente de um conjunto complexo de habilidades perceptivas e 

cognitivas (Garganta, 2009).

O desempenho de habilidades motoras não se justifica apenas pela forma 

como são executadas, mas também pela percepção do que se passa no 

envolvimento e na tomada de decisão sobre que acção realizar e deste modo 

podemos afirmar que todo o comportamento habilidoso envolve uma dimensão 

cognitiva (Dantas & Manoel, 2005). No entanto, Williams e Davids (1995) 

afirmam que a capacidade de execução não se esgota na dimensão cognitiva, 

mas tem de ser viabilizada por outras dimensões, nomeadamente a energética 

e a coordenativa.

Garganta (1995) refere que o jogo (também de futebol), se for bem 

orientado, pode desenvolver competências táctico-cognitivas, técnicas e sócio-

afectivas. Em relação às competências exigidas pelo jogo, constituído por 

problemas derivados de situações aleatórias em constante mudança, o mesmo 

autor afirma que fazem apelo à cooperação e a uma capacidade de 

adaptação/resposta adequadas que nessas condições reclamam uma 

inteligência (especifica) por parte do jogador, para conseguir atingir os 

objectivos desejados, ou reclamados pelo contexto de exigências, tipo ou nível 

de jogo de futebol apresentado.

Referindo-se à condição necessária (essencial) da inteligência 

transportada para o jogo de futebol e especificamente personificada nas 

acções dos jogadores em contextos emergentes da competição, Lobo (2007, p. 

42) diz-nos que “…a essência do jogo está no passe, não no remate… passes 
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matemáticos... se forem uns centímetros mais ao lado, o defesa intercepta-

os… a disciplina táctica não permite isto... a inteligência táctica, sim”.

A inteligência dos jogadores mostra-se na sua habilidade para actuar nas 

situações de forma a simplificar os problemas a resolver, ou na qualidade de 

um atacante ou defesa observada na facilidade com que criam problemas aos 

adversários (Araújo & Passos, 2007). Pelo exposto torna-se evidente a 

importância de desenvolver competências que transcendam a execução 

propriamente dita.

Como anteriormente mencionamos, a acção de um jogador de futebol, em 

contexto de jogo, é necessária e essencialmente táctica. Verificamos que uma 

decisão táctica pressupõe uma atitude cognitiva, que permita ao jogador 

reconhecer, orientar e regular as suas acções motoras, que deixa subentender 

a importância do domínio de conhecimento tanto declarativo como processual 

(Greco, 2007). 

“Como o treino e o jogo não são equações, mas eventos com história, 

feitos de gente, a gestão criteriosa de recursos para se alcançar um ou vários 

alvos, depende da capacidade para resolver conflitos” (Garganta, 2004, p. 

232). Essa capacidade de resolução de problemas em contexto de jogo de 

futebol reclama um conhecimento que surge duma inteligência específica 

treinada/aprendida, designada por De La Vega Marcos et al. (2008) como 

inteligência motora, que não é credível ser avaliada pelos testes de inteligência 

geral (Costa, Garganta, Fonseca & Botelho, 2002). 

Pierson (2002, p. 29) afirma que “não há uma inteligência, mas uma 

multiplicidade de saber-fazer que são todos os saber-ser e todas as provas da 

magistral faculdade de adaptação humana”. Aqui encontramos implícita a ideia 

da existência de uma variedade de inteligências, que vai ao encontro da teoria 

das inteligências múltiplas de Gardner (2004).

Na inteligência específica – no nosso caso para jogar futebol - podemos 

compreender uma inteligência em acto que demonstra um conhecimento 

processual dum «saber fazer», e uma inteligência de conhecimento declarativo 

dum «saber sobre o saber fazer». Costa et al. (2002) definem o conhecimento 

declarativo como aquele que diz respeito ao conhecimento de acções (o quê?), 

e que pode ser verbalizado, enquanto o conhecimento processual é referido 

como o modo de realizar as acções (como?), personalizado no comportamento 
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em acto. Mas Williams e Davids (1995) alertam para o facto do conhecimento 

específico do jogo repousar em pressupostos cognitivos; mas o domínio 

nesses pressupostos, para realizar as acções de jogo, não implica 

automaticamente o domínio das condições motoras para as operacionalizar.

Podemos distinguir as intenções prévias - conscientes, das intenções em 

acto - aparentemente não conscientes (Frade, 2008), já que entre a decisão 

(aferente) e a acção (eferente), em contexto de jogo, parece não existir tempo 

suficiente para que uma acção seja decorrente da elaboração de um 

pensamento. Parece mais adequado que essa acção seja decorrente de uma 

reacção de acordo com o contexto emergente (Araújo et al., 2003; Araújo, 

2005) e de acordo com memórias e experiências anteriores (Spitzer, 2007).

Para Renaud (1980, p. 17) o indivíduo pode funcionar «pelos 

automatismos “programados” na zona motora… sem necessidade de “tomar” 

consciência».

O conhecimento explícito é o que nós podemos observar. É mais 

adequada a utilização dos termos memória declarativa (ou explícita) e memória 

processual (ou implícita), tal como Beaunieux (2009) as designa. A condição 

para a existência dessa memória declarativa, ou conhecimento explícito, é a 

vivência e experiência, pois sem estas duas não pode existir aprendizagem 

(Jensen, 2002), ou a realização de comportamentos ou desempenhos cada vez 

mais complexos. E sem um cérebro sofisticado para gerir toda essa informação 

seria impossível a demonstração de desempenhos excepcionais.  

Ao descrever sequencialmente uma acção em contexto de jogo, Costa et

al. (2002) evidenciam que em cada momento do jogo de futebol o jogador tem 

de tomar decisões inteligentes, e na procura do sucesso das suas acções, 

avalia o contexto emergente da decisão, prepara mentalmente a acção a 

realizar, em função dos comportamentos dos colegas e dos adversários. Esta 

perspectiva parece contrariar Albrecht (2008, p. 232) quando afirma que “a 

solução efectiva de problemas não é uma série de etapas” mas um processo 

adaptativo que se desenvolve com base na natureza do problema que está a 

ser resolvido, e que “as decisões podem ser consideradas como julgamentos 

«viscerais»” (idem, p. 208).

Existem duas perspectivas que propõem explicações distintas sobre como 

as acções podem acontecer em contexto de jogo de futebol: - uma perspectiva 
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estrutural-funcional que considera todas as propostas que usam a teoria do 

processamento de informação; e uma perspectiva funcional-estrutural que 

através da teoria dos sistemas dinâmicos (De La Vega Marcos et al., 2008) 

procura explicar as acções realizadas em contextos que reclamam respostas 

rápidas e adequadas. A primeira inclui as operações de planificação, execução 

e controlo da totalidade das actividades perceptivo-motoras, as quais implicam 

a intervenção sistemática, consciente ou não, dos mecanismos cognitivos. A 

segunda, solicita a aquisição progressiva de níveis de conhecimento sobre as 

acções e defende a importância das representações como elemento chave na 

tomada de consciência. O sujeito é considerado como «epistémico» activo 

capaz de auto-regular a sua representação e ter diferentes tipos de 

conhecimento (declarativo, processual, estratégico e metacognitivo). O jogador 

é o intérprete do jogo em que está imerso e isso permite-lhe auto-regular a sua 

acção em função dos problemas que emergem.

Os mesmos autores, classificam cada modalidade desportiva situada num 

contexto específico que impõe uma série de constrangimentos e exige certas 

adaptações por parte do jogador, que em função do seu nível de 

desenvolvimento e aquisição responde o mais adequadamente possível à 

situação estabelecida. Existem várias teorias plausíveis que tentam explicar as 

respostas motoras em contextos desportivos, nomeadamente nos JDC, e na 

perspectiva dos mesmos autores, inadequadamente o peso cognitivista da 

teoria do processamento da informação tem, na actualidade, uma elevada 

influência. Os mesmos, no entanto, demonstraram empiricamente que o 

fundamento mais legítimo do comportamento humano excepcional, incluindo 

nele naturalmente o âmbito motor, é melhor e mais adequadamente explicado 

pela dimensão construtiva e reconstrutiva da teoria dos sistemas dinâmicos.

Citando Pozo (2000, De la Vega Marcos et al., 2008, pp. 150-151) 

enumeram-se críticas à teoria do processamento da informação por não ter em 

atenção outros aspectos que podem influenciar o desempenho como: - a 

cultura sobre a qual a pessoa actua; o contexto ou ambiente com o qual a 

pessoa interage e se adapta; a adaptabilidade e o desenvolvimento que 

caracteriza a mente humana e consequentemente a memória; a motivação e 

noção de energia interna que tem a capacidade de impulsionar a acção; e as 

emoções, com a sua função relacionada também com a memória de 
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experiências anteriores, tal como referiu Damásio (2003) ou com os 

marcadores somáticos (Oliveira, 2004). Por fim, estes cinco pontos podem 

resumir-se a um geral, que é esquecido, por parte das teorias do 

processamento da informação, sobre o papel da consciência como uma 

reflexão sobre as próprias representações mentais (De la Vega Marcos et al., 

2008).       

Existe uma teoria epistemológica na perspectiva funcional-estrutural que 

parte como hipótese de base que o conhecimento é uma construção que o 

sujeito realiza a partir da sua experiência prévia mediante a sua interacção com 

o meio circundante, ou seja, que cada sujeito tem de construir o seu próprio 

conhecimento e não pode recebê-lo quando elaborado por outro (idem). 

Para Pierson (2002, p.27) “a inteligência tem mais a ver com a 

capacidade de organizar a informação (uma cabeça bem construída) e de se 

organizar com ela, do que com a absorção maciça de dados (uma cabeça bem 

recheada)”. Na acção prática, podemos ainda pressupor uma diferença entre o 

saber-fazer e o fazer propriamente dito, já que temos como intermediário nessa 

relação, com a mente, o corpo, que nos coloca outro tipo de problemas na 

execução das acções, pela dificuldade em coordenar, especificamente, os 

graus de liberdade das diversas estruturas intervenientes no movimento 

(Bernstein, 1967). A junção desse saber-ser e do saber-fazer não é ensinada, 

mas adquire-se e pensa-se, por experiência própria.

2.2.2. O sentido verdadeiro dos significados particulares e pessoais 

retirados do envolvimento prático numa actividade.

«O miúdo deve ser o maestro, o descobridor. Um bom professor deve ajudar os seus alunos a descobrir o 
que eles pretendem. Há treinadores que têm a tentação de impor aquilo que deve ser feito. O jogo é que 

deve ensinar, não o treinador. Se o treinador limita o miúdo àquilo que conhece, está a prestar um mau 
serviço.»

(Wein cit. por Almeida, 2005)

“O significado surge através da participação. Participe na vida! Participe tão profundamente, tão 
totalmente quando seja possível. Arrisque tudo pela participação. Se quer saber o que é a dança, não vá 
ver um bailarino – aprenda a dançar, seja um bailarino. Se quer saber alguma coisa participe”

(Osho, 2002)
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O jogo de futebol é caracterizado pela sucessiva alternância de estados 

de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade, e 

nestas condições, de situações mutáveis e resultado incerto, o melhor 

raciocínio parece estar relacionado com a descoberta de novos significados e o 

desenvolvimento de novas perspectivas (Garganta, 2005), em vez de 

comportamentos mecanizados. Ou seja, o desenvolvimento da tomada de 

decisão eficaz deve ser orientado, não para a memorização de soluções 

previamente estabelecidas durante a prática, mas para a exploração da 

informação que se apresenta no momento.

Essa exploração tem de ser e só pode ser realizada pelo mais directo 

interveniente – o jogador – e faz sentido a expressão utilizada por Frade (2008) 

«dar o jogo a quem ele pertence». 

Hoje em dia, não é raro assistirmos no futebol ao desenvolvimento de 

“autónomos diligentes que muitas vezes agem, não em função da alteridade do 

envolvimento mas em reflexos condicionados ao estímulo constante do 

treinador” (Santos, 2004, p. 220), que influencia negativamente na escolha e 

execução da resposta, o que contraria a relação ideal que Lobo (2007, p.35) 

estabelece, em que “…o treinador ou o realizador definem o guião...” e “…o 

jogador ou o actor descobrem o caminho...”.

Para Choshi (2000), as decisões e acções do jogador, para terem sentido, 

têm de ser descobertas pelos próprios e “o significado das coisas só surge 

quando nos relacionamos com elas” (Spitzer, 2007, p.198). A possibilidade de 

vivenciar e experimentar diversos desafios em contexto do jogo de futebol, 

pode ser uma mais - valia, senão a única, para melhorar a capacidade de 

resposta futura (Choshi, 2000), do brotado jogador de alto nível. 

Como confirma Vayer e Roncin (2000), o desenvolvimento das 

capacidades e funções motoras parte do interior e por isso é uma organização 

marcadamente pessoal. Para o mesmo autor, “…a criança não faz senão 

explorar com fins lúdicos ou simplesmente funcionais, dados 

predeterminados… por isso é que manter-se de pé é de cada um” (p. 45), mas 

também o correr, o saltar, e mesmo, o jogar futebol.

Uma situação qualquer no jogo resulta sempre numa adaptação individual 

ao contexto apresentado, ou seja, resulta num estado de coordenação 

interpessoal (Araújo & Passos, 2007).
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Quem descobre as novas maneiras de executar os movimentos são os 

jogadores (Choshi, 2000), através do estabelecimento de significados dados 

pela prática/experiência vivida de situações concretas. “A intervenção 

específica do adulto, aquela em que ele mostra ou explica, não modifica de 

forma alguma as capacidades manifestadas…” (Vayer & Roncin, 2000, p. 45). 

Por outro lado, se um treinador pretender adoptar de uma forma rígida as 

ideias dum seu hipotético modelo de jogo, pode resultar que os jogadores não 

consigam resolver os problemas que um jogo, caracterizado pela 

imprevisibilidade, coloca (Júlio & Araújo, 2005).

“Engana-se quem pensa que para aprender basta relatar os factos” 

(Spitzer, 2007,p. 48), “…a criança aprende, porque se identifica com o projecto 

e porque é activa, e autónoma em relação ao mundo que a rodeia…” (Vayer & 

Roncin, 2000, p. 18). Cada jogo é percebido em função de referências 

estabelecidas pelas aquisições anteriores e do estado presente de cada sujeito 

que lhe atribui um sentido próprio construído através da interpretação e 

organização de todas as informações nele dispersas (Garganta, 1997).

Spitzer (2007) diz-nos que a informação está memorizada no cérebro sob 

a forma de intensidades de ligação ou conexão entre neurónios. É o Sistema 

Nervoso Central (SNC) quem organiza todas as ligações sinápticas entre redes 

de neurónios, que correspondem a uma experiência (idem) que é e será 

sempre particular, e só assim terá significado. Um comportamento não pode 

surgir à margem da realidade do sujeito, mas está sempre ligado ao que cada 

um é em cada momento e a toda a sua história, genética e pessoal (Vayer & 

Roncin, 2000).

Como nos diz Gallahue e Ozmun (2005, p. 5) “o processo de 

desenvolvimento e, mais especificamente, o processo de desenvolvimento 

motor, deveria lembrar-nos constantemente da individualidade do aprendiz”, e 

depois, também, que cada um tem um tempo próprio para a aquisição e para o 

desenvolvimento de habilidades motoras. Contudo, o mesmo autor, lembra que 

o «relógio biológico» é bastante específico na sequência de aquisição de 

habilidades motoras, mas “o nível e a extensão do desenvolvimento são 

determinados individual e drasticamente pelas exigências da tarefa em si”, de 

forma específica (Gallahue & Ozmun, 2005, pp. 5-6). O que é revelador da 



26

importância do envolvimento e da prática repetida na aquisição sequencial de 

competências específicas. 

A repetição, tida como a reorganização progressiva das informações, 

permite esquemas de acção cada vez mais operacionais, mas ela apenas se 

manifestará se cada um assumir como seu o projecto da acção, se tiver 

significado, se existirem referências, se tiver ao alcance, se houver 

disponibilidade para realizar o esforço de escolha da informação e ajustá-la ao 

contexto, e se ela conduzir a alguma coisa (Vayer & Roncin, 2000).

Todas estas evidências fazem-nos pensar que o sentido, para jogar 

futebol, tem de ser atribuído e construído por cada um através da acção 

corporal, pois só assim é verdadeiro e tem significado, e possibilita as 

condições para o despoletar de acções criativas. O que nos deixa entender que 

o Talento é único e pessoal. 

2.3. Um dos Talentos.  

“Acreditar estimula, a paixão fortalece, a iniciativa activa, o foco direcciona, a preparação posiciona, a 
prática aguça, a perseverança sustenta, a coragem testa, ser receptivo ao ensino expande, o carácter 

protege, os relacionamentos influenciam, a responsabilidade fortalece, o trabalho de equipa multiplica, o 
TALENTO de qualquer um.” 

(Maxwell, J., 2007)

2.3.1. Tentativa de definição e a procura das suas origens para uma 

possível diferenciação de desempenhos…

Actualmente existe uma preocupação em descobrir indivíduos 

potencialmente talentosos (Bento, 2006), sendo que, tendo em conta o alto 

rendimento, também é imprescindível começar muito cedo (Costa, 2005; 

Garganta, 2007; Frade, 2008; Maciel, 2008), mas nem sempre ou 

necessariamente de maneira formal, ou numa escola de futebol ou clube 

desportivo (Fonseca, 2006; Paes, 2006).

Mas quem são esses indivíduos talentosos, “incomuns que se destacam 

da massa e multidão anónimas” (Bento, 2006, p. 66), ou desempenham 

determinadas habilidades ou tarefas com proficiência acima da norma 

(Garganta, 2009)?
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O talento é difícil de ser definido (Costa, 2005), considerado um potencial 

misterioso (Bento, 2006; Colvin, 2008), por vezes inato (Klissouras et al., 2007), 

mas cada vez mais como adquirido através da aprendizagem e do treino 

(Garganta, 2006, 2009), e desempenho emergente (Araújo et al., 2003; Araújo, 

2004).

Weineck (2002, pp. 127-128) define talento desportivo como um conjunto 

de “qualidades e aptidões necessárias à realização e ao desenvolvimento de 

altas performances desportivas”. Por sua vez Coyle (2009) observa-o em 

alguém que possui um conjunto de competências extraordinárias que podem 

ser repetidas e que não dependem do tamanho físico. 

É através da informação conseguida pela investigação de carreiras de 

humanos proficientes em diversos domínios que podemos encontrar traços 

comuns (Garganta, 2009), mas o talento é e será sempre específico de cada 

domínio (Howe, Davidson & Sloboda, 1998; Abernethy, Farrow & Berry, 2003; 

Costa, 2005), ou modalidade, e como já podemos verificar, de cada um.

É unânime pensar que ter talento significa possuir desempenho superior, 

em determinado domínio específico, que se pode constituir como elemento 

diferenciador. Mas o talento não é algo abstracto, que surge do nada, embora 

possa sobressair essa ideia já que, muitas das vezes, a sua demonstração é 

percebida em momentos inesperados sem se ter em conta antecedentes que 

possam estar na sua origem (Coyle, 2009). 

Para Garganta (2009) o talento está em constante desenvolvimento, e daí 

podemos apurar a necessidade e a existência de um processo com condições 

essenciais onde possa emergir. O jogador talentoso, segundo Jiménez 

Sánchez (2007) será o resultado de um conjunto complexo e dinâmico de 

experiências, prática deliberada, «coaching» (orientação), eficácia, êxito e 

desejo de excelência. O talento nestes termos é uma conquista.

Embora Abernethy et al. (2003) sugiram o talento como algo específico, 

pelo que torna-se importante seleccionar os estímulos mais determinantes para 

o seu desenvolvimento numa determinada actividade, existem vários factores 

que podem estar na origem da sua emergência ou do desempenho desportivo 

excepcional acima da norma. A experiência precoce, as preferências, as 

oportunidades, os hábitos e o treino, em domínios específicos, são exemplos 

tidos em conta por Howe et al. (1998). O envolvimento precoce também é 
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referido por Costa (2005) e Maciel (2008) e especificamente, a precocidade de 

estímulos relacionada com determinada actividade (Buzan, 2003; Levitin, 

2007). Outros factores também concorrem como: a quantidade associada à 

qualidade de prática (Magill, 2000; Dias, 2005; Costa, 2005; Fonseca, 2006; 

Tamarit, 2007), também no treino (Magill, 2000; Garganta, 2006), a prática 

deliberada (Ericsson et al., 1993; Hodges & Starkes, 1996; Helsen, Starkes & 

Hodges, 1998a; Costa, 2005; Colvin, 2008; Gladwell, 2008; Coyle, 2009), a 

motivação (Magill, 2000; Costa, 2005; Williams & Hodges, 2005), o 

envolvimento cultural e familiar (Côté, 1999; Brito, Fonseca & Rolim, 2004; 

Costa, 2005) ou o contexto (Côté, Baker & Abernethy, 2003; Dias, 2005; Côté, 

Macdonald, Baker & Albernethy, 2006), a oportunidade (Howe et al., 1998; 

Magill, 2000; Gladwell, 2008) quando relacionada com o processo de tentativa 

e erro (Manoel, 2001; Williams & Hodges, 2005; Garganta, 2009), um ambiente 

de prazeria (Frade, 2008; Maciel, 2008) ou de brincadeira, que de acordo com 

a biologia é vital para o desenvolvimento cerebral (Fragen, 1992 cit. por 

Gallahue & Ozmun, 2005, p. 17), e os genes ou de modo parcialmente inato 

(Howe et al., 1998; Frank, Williams, Reilly & Tevill, 1999; Brito et al., 2004). 

Howe et al. (1998) acrescentam ainda que, apenas uma minoria é realmente 

talentosa e que prever, numa idade muito precoce, um provável desempenho 

de excelência futuro, pode não ser bastante evidente, mas existem alguns 

indicadores que permitem identificar a presença do talento. 

O talento pode ter origem multifactorial (Reilly, Bangsbo & Franks, 2000a; 

Reilly, Williams, Nevill & Franks, 2000b), como podemos verificar, e Williams e 

Relly (2000) apontam indicadores de natureza física, fisiológica, psicológica e 

sociológica para identificar a sua presença, ou para prognosticar aqueles que 

revelem mais hipóteses de atingir o sucesso.

Wein (2004) refere-se ao jogador completo nesses domínios e que 

demonstra também uma inteligência de jogo. Essa inteligência de jogo também 

é referida por Singer & Janelle (1999), com a qual é possível analisar todas as 

componentes do jogo. Outros factores menos previsíveis também concorrem 

para o emergir do talento tal como o efeito da idade relativa (Barnsley, 

Thompson & Legault, 1992; Brewer, Balsom, Davis & Ekblom, 1992; Mush & 

Grondin, 2001; Helsen, Starkes & Van Winckel, 1998b; Helsen, Hodges, Van 

Winckel & Starkes, 2000; Simmons & Paul, 2001; Glamser & Vincent, 2004; 
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Helsen, Van Winckel & Williams, 2005; Vaeyens, Philippaerts & Malina, 2005; 

Folgado, Caixinha, Sampaio & Maçãs, 2006; Vincent & Glamser, 2006; Cobley, 

Schorer & Baker, 2008; Pérez Jiménez & Pain, 2008;).

Gladwell (2008) chega à conclusão, numa revisão exaustiva sobre as 

causas do sucesso, que em primeiro lugar surge a oportunidade e depois a 

necessária energia e inteligência de a aproveitar, e neste sentido o efeito da 

idade relativa, nomeadamente com a sua influência na selecção de jovens para 

a prática de alto nível, surge como um elemento diferenciador que pode induzir 

em erro sobre quem realmente é capaz, em idades mais precoces, de poder 

demonstrar desempenho superior no futuro na resolução dos problemas 

colocados pelo jogo de futebol no alto rendimento. 

2.3.2. Diferenças imediatas entre os desempenhos excepcionais e os 

bons ou menos bons desempenhos.

Referindo-se ao talento para o futebol Valdano (1997, p. 158) define-o do 

seguinte modo: “O talento é uma distinção que tem mil modos de mostrar-se. 

Às vezes exibe-se com a bola nos pés, outras com um movimento e pode ser 

que esteja numa disputa, mas o seu poder sempre desequilibra”. O jogador 

talentoso é aquele que se diferencia dos demais.

Para destacar o jogador mais apto e capaz de resolver os problemas 

colocados pelo jogo de futebol de alto nível, ou seja, o jogador com 

desempenho excepcional, Oliveira (2004, p. 63), de acordo com as ideias de 

French & Thomas (1987) e McPherson & Thomas (1989), define características 

como; o conhecimento, declarativo e processual mais organizado e táctico 

superior, a eficiência das capacidades perceptivas, o reconhecimento mais 

rápido e eficaz de padrões de jogo, e a maior capacidade de assimilação da 

informação com decorrentes benefícios na antecipação de eventos do jogo. 

Apesar das competências perceptivas serem essenciais na obtenção do 

sucesso e constituírem-se como factor diferenciador (Williams, 2000; 

Casanova, Oliveira, Williams & Garganta, 2009), justificam mais o 

comportamento do que a capacidade de armazenar soluções padronizadas na 

memória (Garganta, 2005). 
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A diferença entre os jogadores que demonstram desempenho excepcional 

e os restantes, para Tavares et al. (2006, p. 295), “reside na espontaneidade, 

na habilidade específica e, em síntese, na eficácia da (inter)acção”. Para os 

mesmos autores, os melhores “sabem o que fazer, antecipam as decisões 

adequadas e necessárias para a resolução de cada situação de jogo” (p. 295), 

bem como assumem as responsabilidades das suas acções.

O melhor conhecimento das probabilidades situacionais e a capacidade 

de decisão mais rápida e eficaz, são características realçadas por Costa (2001) 

para os jogadores que demonstram melhores prestações. Para Figueira (2006), 

o jogador de qualidade é aquele que vivencia um elevado número de 

possibilidades e, para cada situação de jogo, consegue escolher a melhor e 

mais adequada. Já Cruyff (2002) e Valdano (2002) destacam as melhores 

equipas e os melhores jogadores como sendo aqueles que sempre 

evidenciaram melhor qualidade técnica e táctica. Numa situação mais pontual, 

a qualidade de um atacante ou defesa pode ser vista pela facilidade com que 

um ou outro perturba ou reequilibra uma formação defensiva ou ofensiva (Júlio 

& Araújo, 2005).

Valdano (1997) refere que o jogador que se distingue dos demais é 

aquele que está sempre no sítio certo, que antecipa, resolve com simplicidade 

e que mais do que solucionar problemas, que o jogo coloca, evita-os. Por outro 

lado, De la Vega Marcos et al. (2008) destacam os que são capazes de 

oferecer elementos criativos dentro de um guião concreto conscientemente 

estabelecido, indo mais além do que a mera execução, ao apresentarem como 

mais-valias, novas soluções e alternativas para resolver os problemas.

Em relação ao conhecimento, Thomas (cit. por Tavares et al., 2006, pp. 

295-296) considera que os principiantes iniciam a sua actividade com escasso 

conhecimento da modalidade, e com um leque de habilidade reduzido. Mais 

tarde, a superioridade demonstrada pelos melhores, seria, por um lado, 

específica de determinado domínio e, por outro lado, adquirida através do 

treino profissional e da experiência prática (Costa, 2005). Ou seja, obter bons 

desempenhos no atletismo, ou no andebol, não implica que se obtenham os 

mesmos resultados no futebol. Depois, como concluíram Tavares et al. (2006), 

a evolução do conhecimento e do nível de desempenho, decorre, em grande 
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parte, da prática orientada, e, como aconselha Bento (2004), por pessoas 

competentes para o efeito.

Uma das diferenças entre os jogadores que chegam e não chegam ao 

mais alto nível, encontra-se na capacidade que possuem em optimizar os seus 

recursos em função da situação concreta que enfrentam (De La Vega Marcos 

et al., 2008). Assim, para os mesmos autores, os que se superiorizam, com 

níveis de rendimento mais elevados, são aqueles que, de forma consistente, 

com uma resposta inteligente, organizam o seu jogo e o dos colegas em função 

das características particulares dos adversários, mas também não abdicam da 

importância que os aspectos físicos, técnicos e psicológicos emprestam ao 

jogo. 

2.3.3. O conhecimento real experimentado em contexto de jogo.

Magill (2000), tendo em conta estudos sobre especialistas em diversas 

habilidades, constata que eles desenvolvem um conhecimento da actividade 

com conceitos mais organizados e estão mais aptos a interligá-los. O 

conhecimento dos especialistas sobre determinada actividade é mais bem 

organizado do que o dos não especialistas. O mesmo autor reconhece regras 

decisórias nesse conhecimento que permitem que o indivíduo possa assimilar 

mais informação em cada situação específica, ou seja, aumenta a capacidade 

para resolver problemas e tomar decisões mais rapidamente e com maior 

precisão e desse modo pode facilitar a adaptação a novas situações (Magill, 

2000), condição premente em situação de jogo.

No domínio motor, conhecer e fazer não estão directamente relacionados 

(Dantas & Manoel, 2005), ou seja, realizar um comportamento motor é possível 

mesmo que não saibamos defini-lo, e por outro lado, podemos defini-lo mesmo 

sem sabermos desempenhá-lo.

O conhecimento orienta as decisões dos jogadores, condiciona a 

percepção e compreensão das informações, e consequentemente a resposta 

motora (Greco, 2007).
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O conhecimento é um dos aspectos cognitivos, não único, que suporta o 

desempenho de um especialista motor, que surge dos anos de experiência em 

contextos e domínios de desempenho específicos (Dantas & Manoel, 2005). 

Como já mencionamos anteriormente o tempo para agir é constrangido 

pela dinâmica do jogo de tal forma que é quase impossível antecipar 

conscientemente o que se pode fazer. No entanto, “quanto melhor o jogador 

conhece os constrangimentos do jogo mais a organização desses 

constrangimentos lhe proporciona soluções” (Júlio & Araújo, 2005, p. 166).  

A maneira como organizamos o conhecimento (através de guiões, 

pacotes de organização de memória ou esquemas) pode influenciar 

decisivamente a recuperação e a assimilação de novos conteúdos (De la Vega 

Marcos et al., 2008).

De uma forma geral o conhecimento desenvolve-se mais rapidamente do 

que as habilidades, mas ambos evoluem com a experiência (Thomas, 1994, cit. 

por Tavares et al., 2006, p. 296). 

Deparamo-nos com a dificuldade inerente à execução da acção motora 

propriamente dita. Existe uma relação de dois sentidos entre o conhecimento e 

a acção (motora). Gallahue e Ozmun (2005) explicam que se inicialmente, nas 

primeiras fases do nosso desenvolvimento, usamos o corpo como meio para 

adquirirmos conhecimento, gradualmente esse conhecimento adquirido e 

acumulado servir-nos-á para agir, também com o corpo. 

Inicialmente as aquisições são fruto de experiências motoras 

diversificadas, e à medida que se aperfeiçoam e as crianças desenvolvem e 

crescem, o conhecimento adquirido pela experiência influenciará as 

experiências futuras.

Costa et al. (2002) concluíram que - no seu estudo em que pretenderam 

comparar a inteligência geral de jogadores de futebol com o conhecimento 

específico do jogo, tendo em conta diferentes níveis competitivos e distintos 

estatutos posicionais – os jogadores com maior experiência e nível competitivo 

superior apresentam um conhecimento específico superior, e também que os 

jogadores que desempenham funções de organização do jogo apresentam 

melhor conhecimento específico do jogo, e melhor inteligência geral, tal como 

os defesas laterais. Não encontraram diferenças significativas no que diz 

respeito à inteligência geral dos diferentes níveis de desempenho. Podemos 
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afirmar que a inteligência, específica da modalidade, é um factor essencial que 

diferencia um jogador de alto nível doutro qualquer, e que existem jogadores de 

determinadas posições específicas dentro de campo que revelam maior 

conhecimento específico sobre a modalidade, decorrente, eventualmente da 

importância das suas acções no desenvolvimento do jogo e, também, derivada 

das aquisições possibilitadas pelos constrangimentos que a própria posição 

possibilita. Estes resultados também corroboram os de Williams e Davids 

(1995) num estudo a jogadores de futebol, em que os autores ao 

seleccionarem três grupos de indivíduos, sendo 12 jogadores habilidosos, 

outros 12 não habilidosos e outros tantos portadores de deficiência e com 

experiência como espectadores, chegaram à conclusão que os jogadores 

habilidosos possuem uma base de conhecimento maior e mais bem 

organizada, e a acção prática facilita a aquisição do conhecimento declarativo 

com melhores resultados que a observação, neste caso, dos indivíduos 

espectadores.

2.3.4. Que detecção, identificação, selecção ou desenvolvimento de 

talentos?

“O coxo que toma o caminho certo ultrapassa o corredor rápido que toma o mau caminho”. 

(Bruno Deshaies, s/d)

Numa perspectiva científica a procura da excelência pode ser dividida em 

quatro fases principais (Russell, 1989, cit. por Williams & Reilly, 2000): -

detecção, selecção, desenvolvimento e identificação. A detecção refere-se à 

descoberta potencial de talentos que não estão actualmente envolvidos no 

desporto em questão. A identificação refere-se ao processo de reconhecimento 

do potencial para se tornar jogador de elite, em que a questão chave é saber 

se o indivíduo tem potencial para beneficiar dum programa sistemático de 

apoio e treino, e pode ocorrer em várias etapas dentro do processo. O 

desenvolvimento de talentos implica a apresentação de ambientes de 

aprendizagem adequados para que haja oportunidade para a realização do 
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potencial. A selecção de talentos envolve o processo contínuo de identificação 

de jogadores, em diferentes fases, que demonstrem níveis de desempenho que 

permitem incluí-los numa determinada equipa.

Quando seleccionamos alguém prevemos que essa pessoa é a que 

melhor executará determinada actividade, e presumimos que executará as 

acções e tarefas inerentes a essa actividade melhor que qualquer outra, e se 

essa selecção for correcta é possível economizar tempo e dinheiro (Magill, 

2000). Essa premente necessidade de gestão de recursos (financeiros), por 

outro lado, faz com que cada vez mais cedo se recorra à identificação dos 

potenciais talentos, para que depois, com a sua inclusão em sistemas de treino 

especializado, seja possível acelerar o seu processo de desenvolvimento 

(Reilly et al., 2000a; Williams & Reilly, 2000).   

Existe na literatura uma discussão paradoxal sobre qual a dimensão mais 

significativa na influência do desenvolvimento de um jovem talento: - Será 

genético -inata, será culturo-adquirida (epigenética)?

Existe uma crença muito difundida de que bons jogadores já nascem com 

uma capacidade inata privilegiada (Tani, 2004) para determinado desempenho.

No entanto essa noção de talento determinista associada a capacidades 

intrínsecas ao sujeito está a ser ultrapassada por outra que primazia a 

aquisição, promoção e melhoria do desempenho desportivo através duma 

prática sustentada e estruturada (Garganta, 2009).

Biologicamente o ser humano é dotado de um pacote de configurações 

genéticas, o qual é responsável pela possibilidade de execução de tarefas 

motoras básicas, mas que no entanto é dependente do aprimoramento e 

aumento de complexidade de recursos motores ao longo da vida, que serão 

desenvolvidos através da aprendizagem (Õna Sicilia, 1999 cit. por Koslowsky, 

2008, p. 10).

Baker e Davids (2007) numa revisão actual sobre os factores genéticos e 

ambientais que influenciam o desempenho desportivo, chegam à conclusão

que existe um processo de interacção entre o que é inato e o que é adquirido. 

Cada um deles tem o seu papel na expressão do desempenho desportivo, 

podendo ser clarificada essa ideia na metáfora do “balde vazio” (Garganta, 

2009), onde o contributo dos genes determina o tamanho do balde e o 

contributo do ambiente a qualidade dos conteúdos que o enchem.
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Por outro lado, Ericsson et al. (1993) argumentam que o talento 

desempenha apenas um papel limitado no desenvolvimento de competências, 

e que o nível de desempenho está directamente relacionado com o acúmulo de 

prática intensiva de pelo menos dez anos, independentemente da posse ou 

não de habilidades inatas ou predisposições genéticas. Ou ainda, como 

sugeriram Howe et al. (1998), as diferenças em experiências anteriores, 

preferências, oportunidades, hábitos, treino e prática são aspectos que 

realmente determinam o alcance da excelência.

O processo de selecção pressupõe que se juntem aqueles que 

apresentam níveis de desempenho mais elevado, em determinado momento, e 

se abdiquem dos que apresentam níveis de desempenho iniciais mais baixos. 

No entanto, Magill (2000) coloca a questão de saber, se uma pessoa que 

desempenha uma actividade com dificuldades, tem alguma hipótese de ter 

sucesso no futuro, ou se pelo contrário, uma pessoa que demonstra bom 

desempenho numa qualquer actividade, garante efectivamente que atingirá um 

alto nível de sucesso no futuro.

Neste sentido, Garganta (2009) dirige a atenção na identificação e no 

recrutamento dos “melhores” jogadores para os que demonstram um 

desempenho actual acima da média e os que reúnem condições para o 

fazerem através dum processo de treino sistemático. 

Existem clubes profissionais que investem na detecção de talentos e 

confiam nas observações subjectivas de pessoas e treinadores experientes 

(Reilly et al., 2000b; Williams & Reilly, 2000). Este sistema não está isento de 

riscos, e pode mesmo induzir em erros, e não possibilitar oportunidades justas 

para que todos tenham a mesma oportunidade para desenvolver o talento, já 

que para quem é seleccionado é-lhe facultado o acesso a um treino mais 

especializado (Folgado et al., 2006), a melhores treinadores, a maiores 

desafios, e mais tempo de prática (Gladwell, 2008), condimentos essenciais 

para acelerar o processo de preparação desportiva de qualquer jovem, 

supostamente, promissor. 

Os métodos utilizados e a indefinição sobre o que é e quem possui 

efectivamente o talento não oferecem muitas certezas (Folgado et al., 2006), 

mas existem indicadores que são utilizados, para identificar jovens talentos 

(Howe et al. 1998), cada vez mais precocemente. 
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Lopes, Maia e Mota (2000) de acordo com a investigação sugerem a 

selecção e agrupamento de crianças e jovens através de indicadores no âmbito 

do crescimento e da maturação biológica. No entanto, citando Seefeldt (p. 54),

os mesmos autores confirmam que essa selecção e agrupamento continuam a 

ser realizados com base na idade cronológica. 

Para Magill (2000) uma etapa - chave do processo de predição é 

desenvolver formas apropriadas de avaliar as capacidades motoras potenciais 

nos indivíduos, que permitam o sucesso em tarefas específicas, para depois as 

desenvolver através do treino. Mas Weineck (2002) considera as avaliações 

das aptidões problemáticas pelo seu valor relativo, limitado no tempo. Esta 

ideia também é corroborada por Williams e Relly (2000) quando afirmam que 

os atributos físicos ou fisiológicos, no futebol de alto rendimento, são limitados. 

Os mesmos autores salientam, que não existe consenso sobre a importância 

desses atributos na predição do talento, e que os factores cognitivos revelam-

se mais fundamentais.

Williams e Reilly (2000) estabeleceram indicadores de ordem física, 

fisiológica, psicológica e sociológica com o intuito de juntar um conjunto de 

informações suficiente para poder identificar os que supostamente revelam 

mais hipóteses de virem a atingir o sucesso, no futuro, que é o alto rendimento. 

Se para os desportos individuais, esses indicadores podem ajustar-se 

satisfatoriamente, podemos questionar se são suficientes para atingirem o 

mesmo objectivo nos desportos colectivos, e especificamente no futebol, tendo 

em conta a complexidade que a ele está inerente, como já anteriormente 

pudemos verificar, e sobretudo da necessidade dos jogadores serem 

portadores de uma inteligência de jogo específica da modalidade, e 

argumentos motores que possam solucionar todos os problemas que o jogo 

coloca.

Magill (2000, p. 318) alerta para o facto de que “…as capacidades 

relacionadas ao desempenho de uma habilidade nas etapas iniciais da

aprendizagem frequentemente são diferentes daquelas que são importantes ao 

desempenho da habilidade posteriormente…”. Assim, as capacidades motoras 

mais gerais justificam o desempenho em etapas iniciais, e capacidades 

motoras mais específicas à modalidade estão relacionadas ao sucesso em 

etapas posteriores. 
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Por outro lado “a selecção de crianças e jovens para determinado 

desporto tem sido realizada geralmente com base nas características 

morfológicas e nas tarefas e habilidades motoras, inerentes ao desporto em 

causa, que já dominam. Este procedimento tem apenas em consideração o seu 

estado de desenvolvimento actual, não considerando o seu potencial de 

desenvolvimento e aprendizagem” (Lopes et al., 2000, p. 55). Citando Seefeldt 

e Magill, os mesmos autores sugerem que se deve ter em conta o papel da 

experiência motora, já que um reportório motor alargado proporciona mais 

opções e a possibilidade de alcançar maior êxito, com vantagem acrescida na 

motivação que disso advém, e desta forma experiências de êxito a nível motor 

precoces são o meio eficiente para estabelecer a prontidão necessária para a 

aprendizagem subsequente.  

McCloy (cit. por Magill, 2000, p. 301) considerava que a capacidade 

motora compreendia as potencialidades hereditárias inatas das pessoas para o 

desempenho motor geral. Acreditava que a aplicação de testes fornecia meios 

de predizer os níveis de realização potencial de uma pessoa, mas existem 

muito poucas evidências experimentais que apoiem esse ponto de vista. É 

intuitiva a base que ainda aceita essa hipótese, uma vez que “os testes de 

capacidades motoras gerais são convenientes, atraindo os que procuram 

explicar de forma simples porque certas pessoas tem sucesso no desempenho 

de habilidades motoras e outras não” (Magill, 2000, p. 301).

Weineck (2002, p.138) relativamente à aplicação de testes afirma que 

“exprimem menos as capacidades potenciais de desenvolvimento do que o 

nível real do jovem desportista” e, por isso, podem conduzir ao risco de 

seleccionar os indivíduos mais avançados no seu desenvolvimento em 

detrimento dos mais atrasados.

Para Reilly et al. (2000b) os testes são apenas úteis na discriminação de 

talentos mas não na identificação e a relação entre os itens do teste pode 

mudar com o crescimento, desenvolvimento e treino dos jovens. O que 

invalida, até certo modo, a sua aplicação. Depois, a decisão na detecção (ou 

melhor identificação), também não deve basear-se no resultado do 

desempenho (Davids, Lees & Burwitz, 2000).

Parece-nos então mais credível a hipótese da especificidade das 

capacidades motoras e a ideia de que não existe nenhuma capacidade geral 
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de equilíbrio, por exemplo, mas sim, existem vários tipos específicos de 

equilíbrio, dependentes da modalidade, e mais especificamente do movimento 

ou habilidade concreta dessa modalidade (Magill, 2000). Corroborando as 

mesmas ideias, Weineck (2002) aconselha como primeira condição para a 

detecção (ou melhor identificação) de talento, a elaboração de um reportório de 

características próprias para cada modalidade. Assim, e segundo Frade (2008) 

seleccionar jogadores para jogar futebol não é o mesmo que seleccionar 

indivíduos para outras modalidades, e não se coaduna com a aplicação de 

testes, quer sobre as aptidões físicas, quer mesmo sobre o quociente de 

inteligência (QI). A selecção “é específica em relação à modalidade porque 

cada actividade desportiva coloca exigências diferenciadas, tanto do ponto de 

vista do treino como da competição” (Lopes et al., p.54).

Podemos questionar sobre a validade e utilidade dos resultados desses 

mesmos testes para estimar a capacidade dos indivíduos resolverem 

problemas específicos, que surgem de condições diferenciadas a cada 

momento. Depois, existe uma confusão generalizada entre o QI e a capacidade 

de pensar, sendo coisas diferentes e com relação fraca (Albrecht, 2008). E, 

“mesmo que os seres humanos tenham certas características preestabelecidas 

de seu sistema nervoso, há muito mais variabilidade na forma como empregam 

suas qualidades do que nas qualidades em si” (Albrecht, 2008, p. 3). A maior 

capacidade está não no que se possui, mas naquilo que se faz com o que se 

possui. Do mesmo modo, podemos afirmar que agir habilidosamente, não está 

dependente do reportório motor adquirido, mas mais da utilização da resposta 

motora adequada a cada situação contextual apresentada na competição. 

Sabe-se que os homens possuem cérebros maiores, mas isso não lhes trás 

vantagens, pois as mulheres, apesar de cérebros mais pequenos, conseguem 

ser mais organizadas (Albrecht, 2008), sendo desse modo mais eficazes. Ou 

seja, não basta “ter um cérebro maior ou mais células nervosas por centímetro 

cúbico” para ser inteligente (Jensen, 2002, p. 33).

Torna-se necessário inventariar quais as habilidades, cujo contributo da 

componente física seja diminuto, já que esta evolui até um limite sem a 

influência do treino, e tendo em conta que “o atraso momentâneo da 

capacidade de performance dos indivíduos normais e lentos equilibra-se 
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progressivamente, para se juntar em seguida ao nível de performance dos 

indivíduos precoces” (Weineck, 2002, p. 139).

Por outro lado, para que a selecção seja eficaz é preciso um elevado 

número de possíveis seleccionados (Weineck, 2002), ou seja, é preciso 

proporcionar condições de oportunidade para que possamos seleccionar 

realmente os melhores e mais capazes. 

Para Folgado et al. (2006) os problemas na detecção de talentos no 

futebol surgem com a idade em que se inicia a competição e os critérios 

usados para definir os diversos escalões de formação. Já Wein entrevistado 

por Almeida (2005) refere a exacerbação da vitória e a pressa de fazer 

campeões como causa de perda de vários talentos.

Frade (2008) acrescenta que um dos grandes problemas na identificação 

de talentos para o futebol, está nos conceitos e ideias sobre o que é o futebol 

para as pessoas que têm a possibilidade e responsabilidade de seleccionar os 

jovens, e sobretudo a falta de critérios específicos que permitam separar, o que 

é realmente um talento para jogar futebol, de um outro para qualquer outra 

habilidade específica.  

Como já referimos, nos JDC, os talentosos são aqueles que, segundo 

Tavares et al. (2006), possuem a capacidade para observar e antecipar as 

intenções dos adversários, e responder estrategicamente sob aspectos tácticos 

e técnicos, já que isso é condição essencial para a obtenção de sucesso. 

Nestas condições são exigidas capacidades cognitivas aos jogadores que 

podem ser observadas como fazendo parte de uma inteligência ou habilidade 

excepcional para resolver problemas.  

Tomando a ideia de Albrecht (2008, p. 6) de que “é cada vez mais fácil 

encontrar funcionários com capacidade física; funcionários com capacidade 

mental, não…”, podemos transportá-la para o problema da identificação e 

selecção de talentos e induzir que, no desporto, valoriza-se em demasia os 

factores físicos e remetem-se para segundo plano as demonstrações da 

inteligência (específica).   

Para Lobo (2007, p. 80) “a inteligência é… o grande princípio da 

movimentação no futebol”. A inteligência é um aspecto essencial que 

acrescenta ao desempenho físico – que observamos melhor desenvolvido em 
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muitos animais - a qualidade necessária ao sucesso em contexto dos JDC 

(Garganta, 2009).

“A detecção do jovem talento deve efectuar-se de modo judicioso e 

suficientemente cedo, porque a performance máxima absoluta não pode ser 

atingida senão ao fim de um processo sistemático de preparação a longo prazo 

que se estende de seis a dez anos de acordo com as modalidades” (Weineck, 

2002, p.130), referindo-se a modalidades do atletismo, cuja componente 

cognitiva não é suficientemente solicitada, o que deixa antever que nos JDC, 

pela sua maior complexidade, e pela importância das primeiras experiências 

para o desenvolvimento futuro do cérebro (Jensen, 2002; Spitzer, 2007), essa 

preocupação tenha de ser estendida a inícios mais precoces e a processos 

mais demorados. 

2.4. Um dos (únicos) caminhos para a excelência.

2.4.1. A superioridade da inteligência e da habilidade desportivo-motora 

adquiridas pela experiência prática.     

“Os nossos movimentos, os ossos, os músculos, a nossa postura, afinal os nossos corpos, são eles 
próprios não unicamente instrumentos, mas igualmente estruturas de conhecimento” 

(Gonçalves cit. por Araújo, 2005, p.23)

Costa (2005, p. 53), citando César Luís Menotti, confronta-nos com a 

ideia de que “…saber jogar futebol não significa ter muita técnica nem ser muito 

rápido… significa sensivelmente isso: saber jogar futebol. Os futebolistas 

acreditam que com as virtudes que lhes dá a sua genética chega-lhes para 

serem futebolistas profissionais. Mas como cada jogador tem virtudes e tem

defeitos, são muito pouco aqueles que aproveitam a fundo as suas virtudes e 

vão polindo os seus defeitos”. Corroborando ideias semelhantes, Frade (2008) 

afirma que «jogar futebol é mais pensar do que correr».

Muhammed Ali falhou na avaliação dos «jurados da fita métrica», porque 

não cumpria com os critérios para ser considerado especialista (Dweck, 2006). 

O brilhantismo do desempenho de Muhammad Ali estava no cérebro ou na 
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mente e não nos músculos ou na força (idem). Tal como Muhammed Ali no 

boxe, noutras modalidades também aconteceu e continua a acontecer o 

mesmo, e mais ainda no futebol, onde existe lugar para uma diversidade de 

características somáticas quando a inteligência está presente (Frade, 2008). O 

caso de Garrincha, considerado «fisicamente, improvável” (Kfouri, 2004), ou na 

actualidade de Messi, são disso prova, ao conseguirem, com as suas 

singularidade e fisionomia particulares, consideradas menores e uma 

desvantagem, suplantarem os critérios de avaliação exigidos pelos tais 

«jurados da fita métrica».

Dotes físicos não são dotes intelectuais: - o tamanho, o somatótipo 

corporal, a agilidade são atributos visíveis, mas a prática e o treino produzem 

resultados também visíveis (Dweck, 2006). 

Com base num estudo realizado por Walker e colaboradores (2002, cit. 

por Spitzer, p. 249) verificou-se que os melhores caçadores de uma tribo, não 

são os indivíduos fisicamente mais fortes, mas os mais velhos devido à sua 

experiência de vida. O que se passa na caça tem semelhanças com o que 

acontece, por exemplo, no futebol, na música, ou noutros domínios: - é que 

para conseguirmos a perfeição e atingirmos o nosso melhor são precisas 

muitas horas de prática que funciona como treino de preparação.

O desporto deve considerar a relação existente entre a prática e o 

aperfeiçoamento, e entre o cérebro e o desempenho, e parar com a insistência 

do discurso do talento inato (Dweck, 2006). A crença no talento inato deriva do 

facto das pessoas culturalmente valorizarem mais os dotes naturais do que a 

aquisição de habilidades (Gladwell, 2008), ou seja, não valorizarem o esforço e 

a necessidade de tempo e da paciência para a aquisição das competências 

necessárias para se alcançar elevado sucesso em determinado domínio. 

Costa (2005), também percebeu que a existência de um talento 

geneticamente adquirido é um mito, pois a capacidade excepcional é o 

resultado do empenho do jogador em actividades que melhorem o seu nível, 

através de prática deliberada. Concluiu também, tal como Frade (2008) e 

Maciel (2008), que o envolvimento prematuro numa modalidade, pode explicar 

a aprendizagem precoce e a motivação excepcional do jogador dentro dessa 

modalidade, que poderão reflectir-se no alcance da expertise, ou desempenho 

excepcional futuros.
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Já Brito et al. (2004) reconhecem a importância dos factores genéticos e 

do envolvimento no rendimento desportivo, mas também que a prática 

desportiva federada de crianças e jovens está fortemente orientada para o 

sucesso desportivo, para a vitória. Para que a obtenção imediata de resultados 

desportivos não seja comprometida, envereda-se por uma preparação 

precocemente especializada, à imagem da dos adultos, que leva à redução da 

diversidade de experiências e ao aumento exagerado das cargas de treino 

(idem). 

“Qualquer traço fenotípico é o resultado da influência de factores 

genéticos, do envolvimento e da sua interacção” (Lopes et al., 2000, p. 81). 

As pessoas nascem sob determinadas condições, isso é inevitável, e 

muitas das suas melhores e piores características, pelo menos em parte, são 

devidas a razões genéticas, mas não têm capacidade para operarem sozinhas, 

e apenas nos indiciam uma volátil possibilidade.  

“Tanto o estímulo como a privação de experiências têm potencial para 

influenciar o nível de desenvolvimento” (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 80). 

Jensen (2002, p. 52) defende que “…como educadores, podemos 

essencialmente influenciar os aspectos do carácter dos alunos que são 

«aprendidos»”, e diz-nos que, “… a hereditariedade fornece trinta a sessenta 

por cento da nossa rede nervosa e quarenta a setenta por cento é impacto 

ambiental”. Essa variação vai depender do traço ou comportamento específico 

que se considerar, e a percentagem inferior reflecte as complexas variáveis 

ambientais, isto é, das circunstâncias, oportunidades e competências 

aprendidas (idem).

A identificação dos factores de sucesso e insucesso na aquisição de 

competências excepcionais é importante para encetar acções no sentido de as 

potenciar ao máximo, mas “a eficácia deste processo não deve confinar-se… 

ao controlo das dimensões física e biológica” pois “…a finta é pura habilidade 

e… não se adquire com a melhoria da aptidão física” (Tani, 2002, cit. por Tani, 

2004, p. 239). O jogador que desequilibra um jogo, que se diferencia e decide o 

jogo, é aquele que possui uma evidente habilidade e não o que tem uma 

superior condição física (Tani, 2007). 

A habilidade motora constitui-se como um dos factores mais importantes 

na resolução de problemas e posterior sucesso nas acções em contexto do 
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JDC, e por isso a sua aquisição é essencial (idem). Através da habilidade 

motora personifica-se a opção táctica e contraria-se a mesma da equipa 

adversária (Tani, 2007). Como adquirir essa habilidade motora?

No conceito de habilidade motora persistem ambiguidades relevantes 

(Tani, Santos & Meira Junior, 2006) pois, inadequadamente compreende-se a 

habilidade motora restringida à capacidade de executar com precisão e 

consistência determinado padrão de movimento, conceito melhor utilizado na 

descrição da técnica, e que assim definida não contempla os processos 

perceptivos, decisórios e motores essenciais para apresentar uma acção 

adequada e conveniente (Tani, 2007).

Além disso, “…o ensino da técnica…”, propriamente dito, “…constitui uma 

opção pedagógica que castra a criatividade humana, transformando o aluno 

num simples reprodutor de movimentos estereotipados e mecânicos, ou seja, 

um processo estúpido de adestramento da criatura humana” (Tani et al., 2006, 

p.227).

Por outro lado, costuma-se atribuir à táctica a tarefa de organizar o 

quando e o como as habilidades devem ser utilizadas (Tani, 2007). E como 

afirma Frade (1985, p. 7) “…só o movimento intencional é educativo… a 

perfeição do automatismo não consiste no ter-se definitivamente fixado um 

certo encadeamento de acções musculares, é, pelo contrário, uma liberdade 

crescente na escolha das acções musculares a encadear”. 

Corroborando as mesmas ideias, Santos (2004, p. 220) compara o futebol 

de hoje ao trabalho na fábrica ou empresa, “…subsidiário da repetição e 

rotina…” onde “…desenvolvem-se automatismos de acção que privilegiam o 

adestramento tout court em detrimento da acção consciente. A rotina dificulta a 

reflexão inteligente, ou seja, a procura do domínio do envolvimento em 

estratégias de acção e movimento dirigidas a objectivos claros. Repete-se 

metonimicamente o que cria bloqueios à criatividade. Como existe um perigo 

latente na criatividade não conseguida, o futebol, cada vez mais, se resume a 

estereótipos motores que relevam pouco da liberdade de acção e 

pensamento… o futebol actual desenvolve autónomos diligentes que muitas 

vezes agem, não em função da alteridade do envolvimento mas em reflexos

condicionados ao estímulo constante do treinador”.
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Também Bernstein (1967), ao definir a prática como meio para repetir o 

processo de solução de problemas motores, e não a repetição do meio para a 

sua solução, contraria a validade da aquisição de movimentos estereotipados. 

Refere-se assim, ao repetir sem repetir, cuja perspectiva não se compadece 

com a repetição mecânica de movimentos.

A habilidade motora pode ser definida como acção complexa e intencional 

envolvendo toda a cadeia de mecanismos sensório, central e motor, a qual, 

mediante o processo de aprendizagem, tornou-se organizada e coordenada 

para alcançar objectivos predeterminados com máximo de certeza (Whiting, 

1975, cit. por Tani et al., 2006, p. 228-229). Deste modo integram-se os 

processos perceptivos, decisórios e motores anteriormente referidos, na 

execução da habilidade motora, pois sem esses ela não tem sentido nem 

significado.

“A habilidade motora embora por vezes usada ou personificada como 

padrão do movimento, é entendida como um padrão de movimento 

fundamental realizado com precisão, exactidão e controle maiores” (Gallahue & 

Ozmun, 2005, p. 19). A habilidade para jogar futebol é melhor definida como 

uma habilidade desportiva (específica) como sendo “o refinamento ou a 

combinação de padrões de movimento fundamentais ou de habilidades 

motoras” (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 19) específicas. “O desempenho de 

uma habilidade desportiva requer que se façam alterações frequentemente 

precisas nos padrões básicos do movimento para atingir níveis superiores de 

habilidade” (idem). Assim, “…os movimentos especializados são movimentos 

que foram refinados ou combinados com outros movimentos em formas 

complexas” e “…são normalmente dominados no final da infância ou mais 

tarde”, e continuamente repetidos levam-nos à aquisição de habilidades 

desportivo – motoras excepcionais, para, no nosso caso, jogar futebol.
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2.4.2. Energia vs informação: a dicotomia de um percurso na 

aprendizagem/aquisição de soluções para resolução dos problemas em 

contexto desportivo.

“…o futebol mudou e é hoje um reino do confronto físico, da táctica defensiva, de marcações impiedosas, 
de carrinhos e entradas por trás, enfim tudo para justificar ou camuflar a conquista progressiva do jogo 
pela força, grosseira, rispidez e violência… o bom jogador e a estrela distingue-se pelo aprimoramento 

técnico e não pela compleição física e propensão para o combate próprio de um paquiderme…” 

(Bento, 2004, p. 213)

O jogo de futebol coloca problemas de índole diversa aos jogadores 

(física, técnica, táctica, psicológica), protagonistas e mais directos responsáveis 

pelo resultado das acções em jogo - pede e exige-se-lhes, em alta competição, 

que sejam capazes de os resolver com mestria. 

Os problemas não são única e simplesmente de ordem física ou 

fisiológica, mas também de ordem decisional, e há uma exigência de 

capacidades desenvolvidas, não somente de ordem biológica, mas, e 

sobretudo, cognitiva com respeito à capacidade de organização da informação, 

se tivermos em conta a complexidade que o jogo de futebol comporta e a vasta 

quantidade de informação que nele necessita ser gerida e processada, no 

imediato, e que depois tem de ser transformada em acção adequada.

Bertalanfly (1972, cit. por Vayer & Roncin, 2000, p. 30) considera os 

organismos vivos sistemas abertos que estabelecem com o meio envolvente 

dois tipos de intercâmbios complementares entre si: de energia e de 

informação. Do mesmo modo, para Tani (2002; 2008), a acção de um jogador 

num jogo (de futebol) está sempre condicionada pela qualidade da gestão 

interactiva entre energia e informação, que são os constrangimentos com que 

se depara um jogador em contexto desportivo.

A condição necessária para a existência do movimento requer a presença 

de energia e gestão da informação. Para Tani (2002; 2008) quem controla a 

energia é a informação e o problema não está em gastar a energia mas usar 

informação para controlá-la. Utilizando uma analogia, o mesmo autor afirma 

que quem comanda o «cavalo» é o «cavaleiro», mas ainda existe, na prática, 

muita preocupação em fortalecer o «cavalo» e descorar o «cavaleiro». Spitzer 

(2007, p. 63) estabelece uma comparação semelhante quando diz que 
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“também o computador onde escrevo precisa de corrente eléctrica e aquece, 

mas isso é pouco importante para a compreensão do seu funcionamento”, e 

continua afirmando que, “para a aprendizagem, o que nos interessa, não é o 

cérebro como transformador energético ou como produtor de calor, mas sim 

como processador da informação”. 

No entanto, “…o futebol caracteriza-se por um ambiente de luta, com 

predadores e presas e uma lógica de superação alicerçada em pressupostos 

darwinistas…” (Santos, 2004, p. 220), onde impera a «lei do mais forte» e fica 

diminuída a «lei do mais inteligente». 

Albrecht (2008) vai mais longe ao afirmar que somos o produto do 

ambiente de informação no qual nos envolvemos. Embora a informação não 

seja considerada sabedoria ou aprendizagem e o sucesso derivar da 

capacidade de organizar e gerir essa informação (David McCullough cit. por 

Albrecht, 2008, p. 11).

Teodorescu (1984) chamava a atenção para as interpretações acerca do 

jogo e do jogador, nos jogos desportivos, relacionadas mais com a faceta homo 

do que a vertente sapiens, que ao privilegiarem o comportamento atlético ou 

técnico dos jogadores, relegavam para segundo plano o jogo enquanto 

resultado da interacção de vários sistemas. Um treino assim orientado incide a 

atenção no desenvolvimento dos sistemas energéticos mas, como afirma 

Garganta (2001), separar os factores que concorrem para o rendimento num 

jogo de futebol revela-se inoperante, em contextos complexos e de grande 

aleatoriedade. 

Por exemplo, quando nos referimos aos dons de determinado jogador, 

Marina (1995) refere que não são mais do que modos eficazes de lidar com 

grandes blocos de informação.

A resolução de problemas, com maior sucesso, não está na valorização 

da energia, mas mais propriamente da gestão da informação, nem da força, 

mas mais do controlo, nem do máximo, mas mais do óptimo, nem da 

velocidade, mas mais do timing adequado, nem do sistema muscular, mas 

mais do SNC, nem da condição física, mas mais da habilidade motora (Tani, 

2002; 2008). Devemos ter em atenção que, o movimento, ou o exercício físico, 

não se explicam exclusivamente pelo trabalho muscular, pois grande parte do 

cérebro está envolvido (Jensen, 2002). 
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De modo semelhante (Vayer & Roncin, 2000) ao descrever os factores 

para o desenvolvimento psicomotor da criança, valoriza a organização temporal 

e funcional das informações e das experiências do sistema nervoso, e como 

podemos apreender, por exemplo, em detrimento da força muscular.

Queremos acreditar que a habilidade motora é o aspecto que melhor 

caracteriza o rendimento desportivo, tal como afirma Tani (2004). Esta 

afirmação valoriza o gesto em detrimento das capacidades físicas. Assim, para 

Tani (2007, 2008) a melhoria da condição física, por si só, não beneficia a 

qualidade do desempenho, se tivermos em conta que o desempenho é mais 

influenciado pela habilidade motora. O jogador que se destaca e decide o jogo 

não é o que possui um porte atlético exuberante mas o mais habilidoso (Tani, 

2007). A habilidade, neste sentido torna-se um elemento diferenciador. 

Bem desenvolvidas, as habilidades motoras, possibilitam menor dispêndio 

energético e de força (Choshi, 2000). Depois, exprimem-se pelo domínio das 

acções com melhor capacidade de aprendizagem (Tani, 2008). Meinel (1984) 

refere o desenvolvimento do desempenho coordenativo como essencial no 

processo de aprendizagem motora e que favorece ou condiciona o 

desenvolvimento das capacidades físicas, das habilidades intelectuais e de 

outras qualidades da personalidade. 

A aprendizagem das habilidades motoras é um problema essencialmente 

de coordenação (Meinel, 1984; Magill, 2000) – dos graus de liberdade 

(Bernstein, 1967) - e a aprendizagem de uma nova habilidade motora é já em si 

uma capacidade coordenativa.

Meinel (1984, p. 244) afirma que, “um certo grau de desenvolvimento das 

habilidades motoras é requisito” para a melhoria da coordenação do 

movimento.

Podemos apreender pelo exposto que não existem capacidades 

coordenativas em abstracto, pois elas são específicas das habilidades, e 

reclamam exercitação contextualizada. E que, o sucesso nas áreas da 

Fisiologia e Biomecânica será condicionado pela aprendizagem das 

habilidades motoras (Tani, 2002, 2008). De la Vega Marcos et al. (2008) vão 

mais longe ao considerarem que as determinantes do comportamento do 

homem não se encontram na fisiologia mas sim na cultura que se desenrola 
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historicamente graças a significados que cada indivíduo atribui a esse tipo de 

experiências.

Assim, depreendemos que a condição física é necessária mas tem de ser 

trabalhada especificamente, em acção contextualizada da habilidade motora 

(específica) para não perder o sentido, por um lado, e para ser potenciada ao 

máximo, para um contexto específico, por outro. 

De acordo com o mesmo raciocínio, Magill (2000, p. 38) refere que o 

padrão do movimento dos membros e do corpo está relacionado com o padrão 

dos objectos e eventos do ambiente, e por isso, “é imprescindível considerar a 

coordenação da habilidade motora em relação ao contexto no qual a habilidade 

é desempenhada”. Deste modo podemos apreender que a habilidade ou o 

comportamento habilidoso são específicos do contexto em que reclama ser 

executada.

As habilidades motoras precisam de ser aprendidas (Magill, 2000), 

através do treino. Essa valorização do desenvolvimento da habilidade motora 

através do treino, também é prevista por Massada (2001, p. 265), quando diz 

que “o sistema muscular postural primário é significativamente afectado pelo 

treino prévio, pois toda a coordenação é um fenómeno correlacionado com a 

aprendizagem”, e que “o significado” desse “facto fisiológico poderá traduzir-se 

na afirmação de que um indivíduo não nasce mais bem coordenado do que 

outro, mas que poderá desenvolver uma postura corporal mais eficiente, 

através da aprendizagem permitida pelo treino repetido da destreza motora”.

O jogo de futebol reclama um conjunto de habilidades motoras 

desportivas específicas que podemos classificá-las, de acordo com a 

estabilidade do ambiente, como habilidades motoras abertas – habilidade 

desempenhada num ambiente instável, onde o objecto ou o contexto varia 

durante o desempenho da mesma. Na execução das mesmas “precisamos 

coordenar o funcionamento conjunto de vários músculos e articulações” (Magill, 

2000, p.37), na mesma linha de pensamento de Bernstein, (1967). 

O ser humano é a luta viva de ordenar algo desordenado (Sternberg & 

Williams, 1999). Assim, “a prática envolve um esforço consciente de 

organização, execução, avaliação e modificação das acções motoras a cada 

execução” (Corrêa & Tani, 2005, p.141). 
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Vayer e Roncin (2000, p. 45) advertem para o facto de “…o equilíbrio do 

corpo desde muito cedo é operacional”, ou seja prático, e “… as capacidades 

motoras continuam a desenvolver e a organizarem-se no tempo, para só se 

tornarem competências particulares no final da adolescência…”.

“O deslocamento é a primeira meta cinemática que a pessoa atinge, 

indicando que as características espaciais de uma habilidade são as primeiras 

que a pessoa adquire satisfatoriamente. A meta seguinte é a velocidade, 

seguida da aceleração” (Magill, 2000, pp.161). O que nos indica que primeiro é 

preciso adquirir a organização corporal da habilidade para depois, por 

sequência, a velocidade poder ser melhorada, nas condições em que a 

habilidade é solicitada – essa velocidade, nesse sentido, é específica dum 

contexto.

No início da prática, a pessoa usa inadequadamente os músculos, pois 

envolve mais músculos do que normalmente seriam necessários e não envolve 

correctamente o timing da activação dos grupos musculares. “À medida que a 

pessoa continua a praticar, a quantidade de músculos solicitados diminui, de 

modo que, provavelmente, será activado somente o número mínimo de 

músculos necessários para produzir a acção e o timing dos padrões de 

activação tornam-se adequados” (Magill, 2000, pp.159).

Com a prática da habilidade (ou comportamento habilidoso), surge a 

libertação dos graus de liberdade, em que segmentos corporais, músculos e 

articulações começam a funcionar sinergeticamente tornando o desempenho 

mais eficaz e eficiente, com a utilização mais económica de energia (Magill, 

2000). Depois, a força e a velocidade aumentam com a melhoria da 

coordenação dos movimentos (idem). O mesmo autor, evidencia que existem 

poucos estudos empíricos que possam comprovar tal facto, mas essa 

expectativa é reforçada pela experiência.

Com o tempo de prática conseguimos assimilar cada vez mais informação 

e somos capazes de prestar atenção a vários dos seus focos, proporcionados 

por situações concretas de aplicação do comportamento habilidoso, ou seja, a 

atenção é dirigida para fontes de informação mais adequadas (Magill, 2000). 

Esse trabalho de guardar e construir informação é realizado pelas células 

nervosas, como pretendemos verificar mais à frente. A enorme quantidade de 

informação, é assim processada pelo cérebro, “transformada numa corrente de 
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impulsos que saem do cérebro de novo através das fibras, conduzindo assim 

os nossos comportamentos” (Spitzer, 2007, p. 63).

Ao descrever como se efectua a aprendizagem de uma habilidade 

motora, Magill (2000), diz que as pessoas utilizam inicialmente o padrão de 

movimento preferencial e esse vai modificando com a prática e atinge níveis

diferentes e particulares de execução. Do mesmo modo, e de acordo com a 

ideia de que nunca existem dois movimentos executados de forma igual (Tani, 

2007), De la Vega Marcos et al. (2008) confirmam que um movimento ou acção 

qualquer «A» não se pode repetir, mas a acção posterior surge de «A» 

reproduzindo-se de forma parecida ou idêntica e representa-se por «A’». Ou 

seja, cada realização abre novas possibilidades que não existiam como tais em 

níveis anteriores.

Já Choshi (2000) entende a aprendizagem como um processo de 

organização hierárquica em três níveis: - básico, controlo adaptativo e controlo 

auto-organizacional. Ao longo desse processo pretende-se que o indivíduo, 

apesar da execução dos movimentos se efectuar de forma diferente, o faça 

progressivamente de forma mais eficaz e eficiente, no sentido da busca de um 

menor gasto energético. A aprendizagem está relacionada com um menor 

esforço e maior eficiência neuronal (Luft & Andrade, 2006). Assim, e como 

evidencia Gallahue e Ozmun (2005), de movimentos rudimentares, somos 

capazes de evoluir para a execução de movimentos fundamentais e 

consequentemente para movimentos especiais. 

“De acordo com o conteúdo predominante e com o resultado do nível de 

coordenação alcançado” Meinel (1984, p. 185) distingue três fases sequenciais 

e irreversíveis num processo de desenvolvimento de novas execuções 

ordenadas de movimento (processo de aprendizagem motora): - uma primeira 

fase, de desenvolvimento da coordenação grossa; uma segunda, de 

desenvolvimento da coordenação fina; e uma terceira, de estabilização da 

coordenação fina e desenvolvimento da disponibilidade variável. Nesta ordem 

de ideias, um especialista motor terá alcançado esta última fase, mas o mesmo 

autor confirma que esta nunca está concluída porque a optimização do 

desempenho de uma habilidade motora nunca será alcançada. Este facto 

confirma que estamos sempre a aprender, mas como afirma Meinel (1984, p. 

230), só é possível alcançar e manter o nível de desempenho da fase da 
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disponibilidade variável “com continuada formação e educação intensiva e com 

um trabalho de aprendizagem consciente e concentrado”.  

“Os aprendizes devem adquirir as habilidades básicas ou fundamentais 

antes das habilidades mais complexas que exigem o domínio dessas 

habilidades básicas. Em outras palavras, deverá existir uma progressão lógica 

na aprendizagem de habilidades” (Magill, 2000, p. 168). Os indivíduos terão 

que passar gradual e progressivamente por todos os pré-requisitos básicos de 

habilidades cada vez mais complexas. Não podemos «andar com o carro à 

frente dos bois». Teremos que passar pela experiência de habilidades mais 

simples para alcançarmos as mais complexas. E a organização da 

aprendizagem, torna-se neste sentido muito importante, quando pretendemos 

alcançar níveis de desempenho excepcionais que possam resolver os 

problemas do jogo de futebol de alto nível.

Depois, “à medida que a prática prossegue, diminui a quantidade de

aperfeiçoamento possível” (Magill, 2000 p. 153). O mesmo autor, para explicar 

essa ideia, faz referência a um estudo clássico realizado por Crossman a 

fabricantes de charutos da Inglaterra. Este observou quanto tempo um operário 

demorava a produzir um charuto em função da quantidade de charutos 

produzidos ao longo da sua profissão. Alguns tinham feito dez mil charutos, 

enquanto outros tinham feito mais de dez milhões. A primeira constatação que 

fez foi que os trabalhadores ainda estavam a aperfeiçoar-se no desempenho, 

de uma habilidade aparentemente simples, depois de sete anos de experiência, 

e depois de dez milhões de charutos produzidos. Também verificou que a 

maior parte do aperfeiçoamento ocorreu nos dois primeiros anos. Os erros 

cometidos inicialmente são maiores, e originam muitas tentativas mal –

sucedidas, mas como esses erros são facilmente corrigidos, o aprendiz pode 

apresentar um grande aperfeiçoamento rapidamente. Com o tempo, a 

quantidade de erros diminui e a sua correcção leva a aperfeiçoamentos 

menores. Daí diminuírem progressivamente a quantidade possível de 

aperfeiçoamento.

Garcia (2005) confidencia que é na infância que as crianças começam a 

explorar o ambiente em que se inserem, bem como as suas habilidades 

corporais. A mesma autora percebeu a importância e o valor das primeiras 

experiências de movimentos, para as crianças, já que nessa idade estão a 
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desenvolver “a estrutura «arquitectónica» neuronal do cérebro – a rede de 

comunicação de seu corpo com o mundo exterior” (idem, p. 199). “As 

experiências dos primeiros movimentos são essenciais para o desenvolvimento 

de uma rede neural sofisticada do cérebro, que é a base para a aprendizagem 

e o desenvolvimento” (idem, p. 199) futuros. Outra razão pela qual a autora 

compreende a idade infantil como muito importante surge do facto da criança 

conseguir aprender uma coisa nova a cada dia, pelas suas maiores 

plasticidade e adaptabilidade. 

2.4.3. Aprendizagem (também motora) e a necessária estimulação 

(neuronal) através de uma sistemática experiência prática e a interacção 

com as diferentes fases de desenvolvimento.

“…aprender não se trata só de factos, mas também de rotinas e actos.”

(Spitzer, 2007, p.203)

O desporto é uma manifestação de conduta motriz que deve (e pode) ser 

aprendida e educada (De La Vega Marcos et al., 2008).

Aprendemos com a experiência (Jensen, 2000; Spitzer, 2007) através das 

nossas acções e interacções com o meio e connosco mesmos. Aprendemos 

fazendo (Pellegrini, 2000). “A aprendizagem é um processo que envolve tempo 

e prática” (Magill, 2000, p. 164) e é um processo que não termina - estamos a 

aprender continuamente (Spitzer, 2007).

Por definição a aprendizagem (também motora) constitui-se como “uma 

mudança na capacidade da pessoa em desempenhar uma habilidade”, que 

“deve ser inferida a partir de uma melhoria relativamente permanente do 

desempenho decorrente da prática ou da experiência” (Magill, 2000 p. 342). 

Torna-se evidente que, para que haja aprendizagem é condição essencial a 

existência de tempo dispensado na prática e na experiência de habilidades 

motoras em situações específicas. De modo semelhante Gallahue e Ozmun 

(2005, p. 17) define a aprendizagem (motora), como um processo interno 

(pessoal), que surge duma “alteração relativamente constante no 
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comportamento motor em função da prática ou de experiências passadas”, no 

entanto, aprender não é ser capaz de repetir o mesmo gesto, mas de, perante 

a situação, dar uma resposta adaptada por meios diferentes.

A aprendizagem é um processo activo e constante, através do qual se 

realizam transformações no cérebro de quem, por um lado, determina o que 

aprende, ou, por outro, “deixa que o meio que o envolve o faça” (Spitzer, 2007, 

p. 27). É com a chegada de um estímulo ao cérebro originada pela experiência 

e comportamento que se inicia e o processo de aprendizagem (Jensen, 2002). 

De acordo com o mesmo autor para o cérebro “ou estamos a fazer algo que já 

sabemos como fazer ou então estamos a fazer algo de novo” (idem, p. 30) e 

com o tempo e a possibilidade de um maior número de experiências e 

vivências, o cérebro torna-se gradualmente mais eficiente no tratamento da 

informação anteriormente vivida.

Ficou claro que o talento necessita de ser estimulado pela experiência 

prática para que possa emergir através de habilidades, capacidades e 

competências excepcionais, especificas dum determinado domínio de 

desempenho. Ou seja, todas as aquisições (potenciais) necessitam de ser 

estimuladas/aprendidas e, segundo Jensen (2002), sendo o cérebro o nosso 

instrumento de aprendizagem (mas não só, pois segundo Frade (2008) e 

Jensen (2002) o «músculo», por exemplo, também é uma estrutura que 

«aprende»), isso faz-nos tentar perceber os requisitos para essa aprendizagem 

– como e porquê o potencial emergente talento aprende?

“O nosso cérebro é plástico e adaptável. Nós reagimos continuamente ao 

ambiente que nos rodeia. Todas as nossas percepções, acções e adaptações 

têm um impacto sobre a organização do nosso cérebro. Há células nervosas 

que são activadas ou desactivadas permanentemente. Há redes que se 

formam e se desfazem. Há milhares de milhões de neurónios em colaboração”

(Baylaucq, Lindeman & Maison, 2008).

O nosso cérebro está sempre a aprender (Spitzer, 2007) e a inteligência é 

o resultado da aprendizagem, em seres humanos (Jensen, 2002), ou como 

afirma Freeman (2008), a aprendizagem é o reforço das conexões sinápticas, 

que ocorrem no cérebro.

De uma forma aparentemente simples, “a solução para nos tornarmos 

mais espertos é fazer crescer mais conexões sinápticas entre as células 
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nervosas e não perder conexões já existentes” (Jensen, 2002, p. 33). O mesmo 

autor supõe que, se cada neurónio possui vários milhares de sinapses e o 

cérebro inteiro tem triliões delas, podemos induzir que uma possível 

conectividade neuronal pode ser responsável pelo desempenho ou 

comportamento excepcionais - são essas conexões que nos permitem resolver 

problemas e compreender os factos. De modo semelhante, Freeman (2008)

diz-nos que o conhecimento está por todo o lado, nas conexões sinápticas.

Assim, a aprendizagem consiste na mudança de intensidade do 

transporte sináptico, mas num ritmo e quantidades adequados, ou seja, em

pequenos passos, para assegurar que os novos conteúdos ou conhecimentos 

sejam aprendidos de forma rápida e que os antigos não sejam esquecidos 

(Spitzer, 2007). Depois,”…a aprendizagem em pequenos passos também 

assegura que, em cada experiência isolada, apenas se armazene o mínimo 

indispensável, para que seja aprendida a estrutura global desta experiência 

através de repetições frequentes” (Spitzer, 2007, p. 244). As conexões mudam 

constantemente para responderem às mudanças do meio e às exigências 

sensoriais, num sistema em constante equilíbrio dinâmico com o mundo 

exterior (Ramachandran, 2008). 

Aprender sem estimulação, repetição e esforço não resulta, e muito 

menos se formos agentes passivos nesse processo. Essas condições podem 

ser metaforicamente personificadas nas palavras de Spitzer (2007, pp. 21) 

quando diz que “quem se encolhe dentro de uma gaiola não pode correr e 

quem preparou para si um prato vazio nada pode comer”, ou ainda, “quem, ao 

aprender, estiver atento, motivado e emocionalmente implicado retém mais 

eficazmente” (Spitzer, 2007, p. 135).

O nosso cérebro é o centro do conhecimento que aprende através duma 

permanente adaptação da sua rede de conexões sinápticas e não através do 

armazenamento (Baylaucq et al., 2008), nas células nervosas, de informação 

sensorial extraída do ambiente. Existe, assim um movimento ininterrupto de 

conexões em constante mutação (Plito, 2008).

“Não há truques na manga com que possamos aprender num ápice” 

(Spitzer, 2007, p.18), mas somos capazes de aprender continuamente (Spitzer, 

2007). A aprendizagem é um processo que pode durar toda a vida dum sujeito, 
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e pode retardar e reduzir os efeitos do envelhecimento caso o cérebro e o 

sistema motor forem continuamente estimulados (Gallahue & Ozmun, 2005). 

As crianças são mais curiosas, estão e sentem-se mais predispostas para 

aprenderem (Gallahue & Ozmun, 2005). A criança aprende mais rápido e 

facilmente nos primeiros anos de vida e por isso “durante essa fase são 

essenciais a estimulação, a repetição e a novidade, para se conseguir o 

lançamento de alicerces de uma aprendizagem posterior” (Jensen, 2002, p.

54). Com a idade o indivíduo retrai-se perante a novidade (Spitzer, 2007) e 

aprende mais lentamente, deixando mesmo de aprender. Podemos aprender 

mais lentamente quando somos mais velhos, mas isso também traz vantagens, 

pois quanto mais soubermos, mais referências possuímos com benefícios para 

a estruturação, ordenação e ligação do novo conhecimento ao já existente 

(Spitzer, 2007). Como a aprendizagem consiste num trabalho de ligações 

(cerebrais) internas, as pessoas mais velhas, ao aprender, estão em vantagem 

(idem).

Albrecht (2008, p. 64) citando Moshe Feldenkrais oferece-nos uma 

possível explicação para a pequena percentagem de indivíduos

significativamente talentosos - é que menos de 20% das pessoas, continua a 

aprender e a crescer mais do que o necessário durante a fase adulta pois, 

estabelecem gradualmente redes (neuronais) fixas para resolver os problemas 

e arriscam menos. À medida que cresce, a criança fica menos tolerante ao 

fracasso, e muito por culpa da acção punitiva do adulto (Albrecht, 2008), mas 

também porque o cérebro começa a amadurecer. Ideias que confirmam que 

“…os cérebros jovens são verdadeiras máquinas de aprendizagem, 

aspiradores de informação, geradores de regras além disso, artistas de 

motivação…”, mas também “…têm um sistema de certeza incorporado cujo 

objectivo é aprender o que está certo…” Spitzer (2007, p. 205). Mesmo sem a 

presença de um «professor», ou (des)treinador (Frade, 2008), o cérebro 

consegue encontrar o (seu) caminho para a resolução dos problemas.

“À medida que as pessoas evoluem através dos estágios da 

aprendizagem, ocorrem alterações notáveis no desempenho e no praticante” 

(Magill, 2000, p. 165). Gallahue e Ozmun (2005) confirma que a aprendizagem 

é influenciada pelo estado de desenvolvimento no momento de cada indivíduo, 

e está relacionada com a prática, mas, enquanto a experiência é uma condição 
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para que ocorra aprendizagem, o desenvolvimento pode ocorrer 

independentemente da experiência. 

“O desenvolvimento, no período da infância, é marcado por alterações 

estáveis e progressivas das áreas cognitiva, afectiva e motora” (Gallahue & 

Ozmun, 2005, p. 201), e são essas áreas que participam na organização, 

planificação e realização das diferentes acções motoras, personificadas na 

tomada de decisão e auto – regulação da acção (De la Vega Marcos et al., 

2008).

As crianças possuem um potencial de desenvolvimento para atingir o 

estado maduro da maior parte das habilidades motoras fundamentais por volta 

dos seis anos de idade (Gallahue & Ozmun, 2005), mas a primeira 

oportunidade para preparar as crianças está no útero (Gallahue & Ozmun, 

2005; Frade, 2008), seguida dos primeiros anos de vida (Freeman, 2008), já 

que grande parte da infra-estrutura do cérebro fica definida nessa idade 

(Jensen, 2002). São as condições ambientais, como as oportunidades para a 

prática, a estimulação e a instrução, que influenciam o desenvolvimento de 

padrões maduros de movimentos fundamentais (Gallahue & Ozmun, 2005), e 

também posteriormente o desenvolvimento e melhoria do desempenho de 

movimentos mais especializados, condição essencial no jogo de futebol de alto 

nível. 

No entanto, a prática embora necessária, não é condição suficiente para 

que ocorra aprendizagem, e os estímulos têm de ser significativamente 

relevantes (Pellegrini, 2000) e adequados ao nível de desenvolvimento 

(cognitivo, motor e afectivo) em que se encontra a criança. São as qualidades 

da experiência vivida - novidade e significado – que o cérebro capta para mais 

facilmente registar o conhecimento (Spitzer, 2007).  

Por outro lado, a essência da aprendizagem motora reside na avaliação 

final dos resultados obtidos na acção desencadeada (Sá & Medalha, 2001). Se 

a resposta for adequada é fixada para posterior reactivação perante a repetição 

do estímulo, se não for, a experiência proporcionada pela execução dessa 

mesma acção, auxilia a elaboração de uma nova resposta perante o mesmo 

estímulo (idem). 

Segundo Jensen (2002) o cérebro acomoda-se ao estilo de vida que 

levamos, e em relação à problemática do desenvolvimento do talento podemos 
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mesmo questionar sobre a que talentos, capacidades e experiências estão a 

ser expostas as crianças. Observamos que “muitas das crianças de hoje não 

recebem a estimulação motora precoce necessária ao sucesso… básico e 

muito menos ao óptimo” (Jensen, 2002, p. 40), o que hipoteca o alcance do 

desempenho motor excepcional. O mesmo autor refere como causadora desse 

problema, a cultura dos “bebés sentados”, num voador, ou junto à televisão, ou 

ainda presos num assento de um carro, durante tempo em demasia, tempo 

necessário para um desenvolvimento motor essencial, e sobretudo para 

alicerçar um desenvolvimento motor especial requerido pelos problemas 

colocados pelo jogo (de futebol) ao mais alto nível. 

Neste sentido Magill (2000, p. 306) observa que “frequentemente uma 

pessoa tem dificuldade em aprender uma nova habilidade porque lhe falta a 

experiência adequada que envolve a capacidade motora fundamental ao 

desempenho daquela determinada habilidade”.

Verificamos que “…o cérebro está totalmente pronto, desde os nove 

meses, para pensar através da aprendizagem táctil. O córtex ainda não está 

completamente desenvolvido, mas o cerebelo está preparado…” e “…trabalha 

horas extra em bebés com menos de dois anos” (Jensen, 2002, p. 41). Desde 

muito cedo, que a estimulação cinestésica é importante para que as crianças 

construam interiormente o seu conhecimento sobre o mundo. É a partir do 

nascimento que o cérebro começa a estabelecer as suas ligações nervosas. 

Grande parte das redes de um adulto forma-se durante a sua infância e aí dá-

se o início da aprendizagem (Baylaucq et al., 2008).

No que respeita ao cérebro motor, “…aos quatro anos de idade está 

delineado no essencial um cérebro que já não vai mudar muito (Kotulak, 1996, 

cit. por Jensen, 2002, p. 40) e “apesar de se processar muita aprendizagem 

depois dos quatro anos de idade, a grande parte da infra-estrutura do cérebro 

fica definida nesta idade” (Jensen, 2002, p. 40). Daqui apreendemos que a 

qualidade das experiências sensório – motoras, nesta fase, são essenciais 

para sustentar um processo gradual de aquisição de habilidades e 

desempenho motor excepcionais, exigidos pelo contexto proporcionado pelo 

alto nível.

Em contexto desportivo, o treino de uma habilidade realiza-se com a 

intenção de aumentar a capacidade para desempenhá-la em situações 
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posteriores (Magill, 2000), sobretudo em competição. Pretendemos que os 

jogadores estejam aptos a agir de acordo com o que foi aprendido, numa 

situação futura. Referimo-nos ao conceito de transferência motora “como a 

influência da experiência anterior no desempenho de uma habilidade num novo 

contexto ou na aprendizagem de uma nova habilidade” (Magill, 2000, pp. 167). 

A expressão, «…é como andar de bicicleta, nunca mais se esquece…», é 

por nós facilmente reconhecida e usada para explicar muitas das nossas 

acções. Beaunieux (2009) decifra como conseguimos chegar a esse tipo de 

comportamentos: - após um longo período de aquisição somos capazes de 

tornarmo-nos especialistas e essa especialidade é inscrita para sempre na 

nossa memória processual, e é por isso que os automatismos relacionados 

com a prática de andar de bicicleta são rapidamente activados, mesmo depois

de alguns anos sem a realizar. A aprendizagem motora desenrola-se em três 

etapas - cognitiva, associativa e autónoma -, e a última corresponde à 

codificação das informações na memória processual, e por consequência à 

emergência do automatismo (Beaunieux, 2009).

A estrutura interna do cérebro modifica-se durante toda a vida, em função 

das experiências, conservadas nas estruturas do SNC e consolidadas por 

fenómenos de repetição interna (Vayer & Roncin, 2000). Desse processo 

emerge o conhecimento, do passado, e à sua consciência designamos de 

memória, que também pode ser motora. 

A memória é a prova de que algo foi aprendido (Jensen, 2002), e quanto 

mais intensamente utilizamos os conteúdos, em frequência e quantidade, tanto 

melhor para a retenção (Spitzer, 2007). Sem as memórias, ou nossos modelos 

mentais das partes da realidade que vivemos, que estamos continuamente a 

acumular, não poderíamos funcionar mesmo da forma mais primitiva (Albrecht, 

2008). Esses “vestígios que são retidos das impressões que surgem de fora 

são representações do mundo exterior designadas por aprendizagens” (Spitzer, 

2007, p. 28). Tudo o que aprendemos está representado em modelos mentais 

no nosso cérebro. A nossa capacidade de agir fica comprometida pela riqueza 

do inventário dessas representações que acumulamos (Albrecht, 2008).

Precisamos da memória, de experiências passadas, para agirmos de 

forma inteligente, e são várias as estruturas corporais que as armazenam, 

dependendo do tipo ou característica da memória. Ela não é uma entidade 
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unitária, mas uma composição de múltiplos sistemas independentes 

interactivos (Sá & Medalha, 2001). Num artigo da revista La Recherche (nº 432, 

pp. 48-49, Jul e Ago 2009), a memória é organizada em memórias de curto e 

longo prazo. A primeira também apelidada de memória de trabalho possui uma 

capacidade limitada e apenas permite conservar pequenas quantidades de 

informação durante alguns segundos. A segunda, permite conservar a 

informação durante dias, ou mesmo anos e é dividida em quatro formas 

diferentes de memória: - a memória episódica, que conserva os eventos 

experimentados pessoalmente, oferece ao sujeito a impressão de reviver o 

evento inicial; a memória semântica, permite armazenar os conhecimentos 

gerais e pessoais, bem como conserva tudo o que se reporta à linguagem; a 

memória perceptiva, conserva as informações sobre o significado da forma, 

textura e odor dos objectos, e é frequentemente solicitada sem o 

conhecimento, automaticamente; e a memória processual, que regista os 

gestos que se tornaram automatizados ao longo do tempo, bem como 

procedimentos mentais, como, por exemplo, os utilizados para resolver um 

problema matemático.

Na mesma revista, outro modelo de classificação separa as diversas 

memórias de longo prazo em função do seu carácter inconsciente/involuntário 

ou consciente/voluntário. Assim temos, a memória explícita, declarativa, que 

inclui a informação que pode ser verbalizada; e a memória implícita, não 

declarativa, que contêm a informação adquirida de forma inconsciente durante 

a actividade. 

Jensen (2002) distribui diferentes memórias da seguinte forma: o 

hipocampo é o mediador das memórias semânticas e episódicas; a amígdala 

serve de mediador das ameaças emocionais e do medo por exemplo; os lobos 

temporais do córtex são responsáveis pela recuperação semântica; a memória 

operacional é trabalho do córtex pré-frontal e do parietal; ao cerebelo estão 

destinadas as aprendizagens motora e reflexiva, e as respostas condicionadas.

Podemos afirmar que a memória processual exprime-se pela acção 

(Beaumieux, 2009). E qual a fonte dessas memórias? Ao contrário do que 

sustentam algumas correntes psicológicas e pedagógicas de cariz 

construtivista extrema, nem tudo o que aprendemos corresponde a uma 

reconstrução criativa e individual, pois existe uma propensão dos humanos 
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para imitar comportamentos, reflexo de uma prática maioritária, mesmo quando 

eles são ineficazes e mesmo até inúteis (Crato, 2006). Daqui apreendemos que

as crianças precisam de exemplos, e se possível exemplos adequados e 

benéficos – eficazes na aprendizagem. Depois, elas próprias estabelecem 

sozinhas as regras e, só então, quando essas regras são sistematicamente 

aplicadas, elas passam de um conhecimento explícito e volátil na memória de 

trabalho para se converterem num saber-fazer, susceptível de ser activado em 

qualquer momento (Spitzer, 2007).

Por outro lado, sabe-se também que as moléculas de peptídeos, que 

circulam por todo o corpo, também armazenam e transferem informação

(Jensen, 2002). A consciência deste facto ajuda-nos a compreender por que é 

que o nosso «corpo» parece às vezes recordar certas coisas (Jensen, 2002), 

sem a aparente intervenção dum processo cognitivo. 

O SNC garante a rapidez das decisões (Vayer & Roncin, 2000) ao 

constituir-se como um mediador mais próximo da resposta. A expressão: -“a 

carne pensa” de Antoinette Foucque citado por Pierson (2002, p.47) é 

reveladora dessa função intermediária do SNC, que o dota de poder na decisão 

da acção, mesmo sem a intervenção dum processo cognitivo, pelo menos 

consciente. Muitas vezes agimos sem pensar, e mais ainda em contexto 

desportivo, sendo isso apenas possível pelo reconhecimento do SNC de 

informações de experiências passadas armazenadas.

Sabemos fazer muito e conhecemos muito pouco (Spitzer, 2007), devido 

a essa intervenção na decisão de organismos que não apenas a nossa mente -

as representações do mundo e do corpo parecem não se encontrar apenas no 

nosso cérebro. Depois, elas existem com a finalidade de dirigir o nosso 

comportamento e conseguem que este tenha tanto mais êxito quanto mais 

próximas essas representações estiverem da realidade experimentada 

posteriormente.

“A primeira forma de extrair ou despoletar a capacidade de recordar é 

pela associação” (Jensen, 2002, p. 154). Os padrões associativos são o que 

armazenamos na nossa memória, e é a partir deles que nos relacionamos com 

novas experiências (Albrecht, 2008). Também é de realçar que “a 

aprendizagem adquirida sob um determinado estado…” emocional “… é mais 

facilmente recordada quando o indivíduo se encontra de novo no mesmo 
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estado” (Jensen, 2002, p. 155). Somos criaturas emocionais em primeiro lugar, 

e somente racionais depois (Albrecht, 2008).

As formas mais elementares de modificação do comportamento são o 

hábito, a sensibilização e o condicionamento clássico (Sá & Medalha, 2001). 

Podemos confundir as memórias com hábitos adquiridos. Os hábitos surgem 

devido à redução funcional na eficiência sináptica, nas vias dos neurónios 

motores que tenham sido repetidamente estimulados (Sá & Medalha, 2001).

No processo de adaptação, ou aprendizagem, desaprender é tão crucial 

como aprender (Freeman, 2008). Sendo a aprendizagem o reforço das 

conexões sinápticas, para desaprendermos, para desfazermo-nos de hábitos,

as conexões sinápticas têm de ser enfraquecidas. Mas esse é um processo 

cumulativo através do qual as pessoas vão aprendendo diferenciando-se cada 

vez mais umas das outras (idem). 

Choshi (2000) diz-nos que a aprendizagem motora envolve mudanças 

estruturais. Também, que é condição da situação de aprendizagem, a presença 

do desafio, sendo difícil ocorrer aprendizagem sem que haja um estímulo. 

Como confirma Jensen (2002), a melhor forma de desenvolver o cérebro é 

através da resolução de problemas que se constituem como desafios, ou seja, 

“fazer algo de novo” (idem, p.59).

Essas mudanças estruturais da aprendizagem, no âmbito desportivo, são 

comparadas por Stevenson (1994, cit. por Koslowsky, 2008, p. 10) «a uma 

espécie de progressão de contínuas assimilações e alterações de 

comportamento». No início da aprendizagem, o indivíduo que aprende, 

apresenta a expressão de movimentos imprecisos e descoordenados, mas 

depois, através da prática constante, o indivíduo receberá estímulos e 

informações sobre determinado problema motor que deverá solucionar, e 

desse modo estará a construir a sua particular resposta para a solução de 

determinadas tarefas e/ou problemas (Koslowsky, 2008).

Segundo Schmidt & Wrisberg (2008), o aspecto que maior importância 

tem, na alteração positiva dos níveis de habilidade, é o resultado que surge da 

prática. A prática é um aspecto fundamental na aprendizagem motora (Corrêa 

& Tani, 2005). Neste sentido a experiência é um importante factor que contribui 

para a melhoria e evolução no desempenho motor de qualquer habilidade. 
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2.4.4. Um acumular de experiências… imprescindível para atingir o mais 

alto nível de desempenho motor.

“…quando o motor já trabalhou muito, não só não devo entrar em corridas como também devo – com o 
conhecimento anterior importante, relativo à produtividade e eficiência do sistema de impulsão – contornar 

o trânsito”. 

(Spitzer, 2007, p.329)

“Há jogadores tão complementares que os seus jogos se convertem em amores à primeira vista, mas em 
geral, é o tempo que produz estes grandes jogadores.”

(Valdano, 2001, cit. por Costa, 2005)

O nosso passado constrói o nosso futuro (Manning, 2009), e a

experiência permite melhores desempenhos futuros (De La Vega Marcos et al., 

2008). A experiência, de aprendizagem, é o factor principal de evolução do 

comportamento motor (Schmidt & Wrisberg, 2008). Quando alguém pretende 

atingir a excelência a prática é fundamental (Ericsson et al., 1993) e claro que 

“para chegar a ser um especialista, é melhor mais prática do que menos” 

(Magill, 2000 p. 268).

A experiência na literatura é vista como um conjunto de “conhecimentos 

acumulados pelo indivíduo como consequência de suas interacções com o 

ambiente” (Dantas & Manoel, 2005, p. 296), sendo que essas interacções 

podem derivar do envolvimento através de diferentes sentidos. Mas, os 

mesmos autores enfatizam antes, a experiência vivida por cada um em 

contextos específicos, como representações armazenadas nos sistemas de 

memória. São as estruturas da memória que possibilitam relações entre as 

informações que o indivíduo já possui com as aquelas que estão presentes no 

momento da acção (Campos, 1993 cit. por Dantas & Manoel, 2005, p. 296).

A experiência é referida por Gallahue e Ozmun (2005, p. 15) “a factores 

do ambiente que podem alterar o aparecimento de várias características 

desenvolvimentistas no decorrer do processo de aprendizagem”. O mesmo 

autor refere ainda que as experiências que uma criança tem oportunidade de 

realizar podem afectar o índice de aparecimento de certos padrões de 

comportamento.
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Vayer e Roncin (2000, p. 45) referindo-se ao desenvolvimento psicomotor 

da criança salientam que “é porque a criança age… que ela constrói um capital 

de informações e de conhecimentos…”.

De acordo com pesquisas a estilos de vida de crianças, a bebés criados 

em três creches separadas (Dennis, 1960, cit. por Gallahue & Ozmun, 2005, p. 

81), verificou-se que ambientes com ausência generalizada de oportunidades 

em experiências motoras ou de movimento estão na origem de atrasos e 

deficits de desempenho motores. Ou como afirma Gallahue e Ozmun (2005, p. 

81), “restrições graves e falta de experiência podem, atrasar o desenvolvimento 

normal”, ou em último caso “condições extremas de privação ambiental podem 

romper tanto a sequência como o nível da aquisição de habilidades motoras” 

(Gallahue & Ozmun, 2005, p. 82).

Na aprendizagem motora a prática está sempre presente, e é relacionada 

com a solução de problemas motores (Corrêa & Tani, 2005). Para os mesmos 

autores (p. 141) “a prática envolve um esforço consciente de organização, 

execução, avaliação e modificação das acções motoras a cada execução”, na 

direcção duma melhoria constante. Como adverte Gladwell (2008, p. 49) “…a 

prática não é o que se faz quando se é bom... é o que se faz para nos 

tornarmos bons”.

Mesquita (2007) entende que a prática deliberada das habilidades 

motoras, nos anos de formação do jogador, possibilita a aquisição de bases 

para um desempenho motor sustentável, e ao mesmo tempo liberta-o 

gradualmente para o aperfeiçoamento doutros indicadores preditivos da 

excelência no alto nível de rendimento, como o caso de habilidades cognitivas 

e perceptivas.

Magill (2000) considera que a base para a excepcional capacidade de 

desempenho encontra-se na quantidade de experiências e nas vantagens que 

daí resultam, ao possibilitar observações do ambiente mais eficazes através de 

prestação da atenção a um número elevado de informação e na selecção da 

mais significativa em menos tempo. 

Já Spitzer (2007) diz que uma competência pode ser aprendida, 

aperfeiçoada, através do treino ou da prática, embora muito lentamente, pelo 

facto das sinapses somente conseguirem «aprender» a esse ritmo. Ou seja, 
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decorre muito tempo até que possamos dominar determinada habilidade, e por 

isso a quantidade de experiências é importante. 

Existem evidências empíricas que suportam essa necessária experiência 

como sinónimo de prática deliberada em estudos sobre especialistas no futebol

(Helsen et al., 1998a; Helson et al., 2000a).

A teoria da prática deliberada de Ericsson et al. (1993) pressupõe a

necessidade de dez mil horas ou dez anos de prática intensiva específica para 

se ser especialista em qualquer domínio, que não só motor, prática não 

necessariamente prazerosa, e que reclama esforço. Para termos a ideia de 

como é difícil chegar a esse nível, façamos uma pequena reflexão: - se 

treinarmos cinco vezes por semana, incluindo a competição, durante duas 

horas em cada sessão, precisaríamos de mais de vinte anos para atingir a 

especialidade. Isso demonstra a dimensão da tarefa que é alcançar a 

excelência em qualquer domínio. Como adverte Gladwell (2008, p. 48) 

“…aparentemente, o cérebro necessita deste período de tempo para assimilar 

tudo o que é preciso saber para atingir a verdadeira mestria”.

Spitzer (2007) refere que quem se torna profissional, com dez anos de 

violino tocado, possui dez mil horas de prática, corroborando Ericsson et al.

(1993), sendo que em adolescente possui quatro mil horas e com vinte anos 

atinge mais de dez mil horas de prática. Um violinista médio tem cerca de 

metade do tempo de treino com o seu instrumento, em relação a um 

profissional, e um violinista amador metade do tempo do violinista médio. Coyle 

(2009) referindo-se à «arma» dos jogadores brasileiros para o seu sucesso no 

mundo inteiro, personificado no número elevado de jogadores com qualidade 

de desempenho demonstrada, compara as vinte horas em média por semana 

de treino e competição por eles dedicadas, com as apenas cinco dos ingleses. 

E isso faz a diferença.

Koslowsky (2008), num estudo comparativo entre jogadores de futebol do 

escalão júnior de dois países (Brasil e Portugal), verificou que, apesar de 

ambos conseguirem atingir, no percurso formativo, aproximadamente os dez 

anos de prática no domínio específico do futebol, considerados como 

necessários para se atingir a expertise, em termos do acúmulo de horas, não 

foi possível comprovar a teoria das dez mil horas, já que somente praticaram 

aproximadamente 2600 e 3000 horas, respectivamente.
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Helsen et al. (1998a) realizaram um estudo a três grupos de jogadores 

Belgas de distintos níveis: - um primeiro grupo de jogadores seniores 

internacionais e profissionais que jogavam na primeira divisão belga; um 

segundo grupo de jogadores que competia nas primeira e segunda divisões 

belgas, semi-profissionais; e um terceiro grupo de jogadores que competia na 

terceira e quarta divisões. Verificou-se que todos os grupos revelaram um 

envolvimento inicial com a modalidade aos 5 anos, e com envolvimento em 

jogo de equipa com 7 anos. A «regra dos 10 anos» foi confirmada, com os 

jogadores que foram internacionais a completarem esse número de anos de 

prática antes de terem sido seleccionados. Observou-se também que, apenas 

com 18 anos de actividade, os jogadores do primeiro grupo acumulavam 9332 

horas de prática, enquanto os do segundo e terceiro grupos, respectivamente, 

acumulavam 7449 e 5079 horas, o que não confirma a «regra das 10000 

horas». Estes dados indicam que a prática é uma característica importante no 

desenvolvimento de competências para jogar futebol, mas a avaliação da 

prática deliberada por meio da prática acumulada é uma abordagem 

rudimentar, pelo facto dos jogadores de futebol, no alto nível, praticarem menos 

horas do que os atletas dos desportos individuais, por exemplo (Helsen et al. 

2000a).

Por outro lado, Costa (2005) refere que é impossível chegar à expertise 

apenas com a prática deliberada, e, segundo Helsen et al. (2000a), a prática 

não é o único meio determinante do talento, porque se assim o fosse, a noção 

de selecção de talentos perderia o sentido. Para alcançar e permanecer num 

nível superior será preciso percorrer um processo longo e difícil, em que, para 

além da quantidade, é necessária a qualidade da prática, e com ela a 

importância do treinador e dos pais, ou do próprio ambiente sócio cultural

(Costa, 2005).

Por outro lado ainda, o argumento da experiência, ou quantidade de 

prática, não traz vantagens para quem repete sempre a mesma coisa, ou 

repete erros, embora seja válido para quem, constantemente, a enriquece com 

novos contributos (Garganta, 2001).

Magill (2000, pp. 256-257) também adverte para o facto da quantidade da 

prática não ser condição suficiente, pois também “…a variedade de 

experiências de movimento e de contexto, são ingredientes importantes para 
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as condições de prática… cuja vantagem… aumenta a capacidade da pessoa 

desempenhar a habilidade praticada com sucesso e de se adaptar às 

condições em que não teve experiência prévia…”. O mesmo autor refere 

também o conhecimento do resultado como outro aspecto essencial da 

qualidade da prática.

A prática adicional facilita o reforço e o acesso rápido ao programa motor 

generalizado quando necessário, no ponto de vista da abordagem baseada no 

programa motor de aprendizagem motora. Do ponto e vista dos sistemas 

dinâmicos, a prática adicional é um meio disponível para o aprendiz aumentar a 

estabilidade da coordenação e do controle que caracteriza o desempenho da 

habilidade (Magill, 2000). No entanto, independentemente das duas 

perspectivas, o nosso cérebro é auto-referencial, ou seja, decide fazer com 

base no que foi feito anteriormente (Jensen, 2002).

Tomando como exemplo o caso da aprendizagem da leitura, Spitzer

(2007, p. 215) alerta para o facto de se a leitura parece, para a maioria das 

pessoas, ser “tão isenta de dificuldades, é o resultado de milhares de horas de 

exercício e mostra, mais uma vez, como o cérebro humano é flexível. Pode 

aprender actividades que, no seu caso, não foram instaladas de início”. O 

nosso cérebro pode não estar construído para ler, mas também não está 

preparado para utilizar o trem inferior com grande propriedade, condição 

essencial para obter sucesso nas acções em contexto de jogo de futebol.

2.4.5. Um cérebro plástico preparado para aprender… também a jogar 
futebol. 

“…sempre que um determinado conhecimento não é inato, é essencial que ele seja transmitido e assim 
se torne conhecido… “ 

(Spitzer, 2007, p.86)

A experiência da aprendizagem pode modificar a arquitectura funcional do 

cérebro (Sá & Medalha, 2001). O hipocampo é a parte do cérebro responsável 

pela aprendizagem (Spitzer, 2007). O mesmo autor adianta que no hipocampo 

há neurónios especializados para todo o tipo de acções que se activam perante 
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determinados estímulos específicos e ao fazê-lo estão a estabelecer novas 

representações, aprendizagens, ou novos conhecimentos.

Factos que surgem de recentes investigações levam a supor que “o 

hipocampo cresce na dependência da experiência e funciona tanto melhor 

quanto mais for estimulado” (idem, p.46). Podemos aprender melhor quando 

existem estímulos relevantes, ou novidade, porque o hipocampo está mais 

activo nesses momentos, o que não acontece quando confrontado com algo 

conhecido. Mas, se a variabilidade de prática parece ser evidentemente 

importante neste sentido, não devemos, no entanto, estar sempre a apresentar 

novidade, pois é preciso tempo para que o nosso cérebro a retenha (Spitzer, 

2007). 

Devido à plasticidade do cérebro e ao seu funcionamento como um todo, 

as aprendizagens são realizadas em conjunto com outras partes e mesmo até 

sem o hipocampo (idem). 

Na aprendizagem motora o cerebelo tem uma contribuição importante. 

Ele é responsável pela organização das sequências musculares a contraírem-

se na execução dum movimento fino e coordenado (Sá & Medalha, 2001), 

essencial para o desempenho motor óptimo, realizado na altura e local 

adequados (Harvey et al., 1996 cits. por Sá & Medalha, 2001, p. 105).

O cérebro é constituído por três estruturas designadas usualmente de 

região basal, cérebro médio e córtex cerebral, sendo esta última a mais recente 

(filogeneticamente) e que nos torna essencialmente humanos (Albrecht, 2008). 

Os componentes e mecanismos da região basal controlam os aspectos 

mais primitivos da vida como a respiração, batimento cardíaco, estado de alerta 

e controlo motor primário. Processos primitivos são controlados por reflexos 

espinhais inatos, que activam automaticamente os músculos, como no caso de 

quando estamos de pé e apoiamos o peso do corpo sobre os pés, uma série de 

músculos levantam os arcos dos pés de modo a que eles apoiem 

adequadamente (idem).

A região basal tem uma estrutura especial, o cerebelo, a quem lhe estão 

associadas funções motoras como o equilíbrio e coordenação, andar, 

movimentos rotineiros das mãos e braços, fala, movimentos oculares e outros 

processos motores aprendidos como a tacada no golfe ou o serviço no ténis, 

teclar no computador ou dançar (idem), ou mesmo ainda, jogar futebol. 



68

Destacamos a necessidade da aprendizagem destes últimos processos 

motores, que não são, deste modo, considerados características inatas. O 

cerebelo tem quase 50 % de todos os neurónios no cérebro, apesar de não ser 

maior do que uma ameixa, e comparado, por exemplo, com o nervo óptico que 

contém um milhão de fibras, o cerebelo recebe cerca de 200 milhões de fibras 

(idem), o que é revelador da complexidade e da sua importância. 

A função do cerebelo é reduzir a carga de processamento de informação 

no córtex cerebral, para este poder assegurar actividades mentais mais 

abstractas e complexas (idem). A região do controlo motor do córtex envia 

comandos para vários músculos em todo o corpo, mas delega 

responsabilidades ao cerebelo para as actividades que podem ser confundidas 

como uma “segunda natureza” pelo seu nível de aprendizagem ou aquisição 

(idem). O mesmo autor (p. 38) descreve assim o modo como se pode adquirir a 

aprendizagem de comportamentos e habilidades desportivas, também 

excepcionais para jogar futebol ao mais alto nível: “… à medida que se aprende 

qualquer actividade motora nova… o cerebelo se afina com a actividade neural 

no córtex e começa a imitar os padrões em seus neurónios. Depois de 

inúmeras repetições, o cerebelo gravou um tipo de script, que pode convocar o 

controlo da actividade em si. Uma vez que a função foi plenamente aprendida, 

o cerebelo assume o controlo e torna-se realmente difícil para o córtex 

controlá-lo”, conscientemente. A função do cerebelo pode ser comparada à de 

um «piloto automático», que age como espécie de hábito automatizado 

adquirido de difícil controlo consciente. Os desportistas de sucesso confiam 

nas suas capacidades – ou no cerebelo – e em momentos críticos não deixam 

as mentes conscientes assumirem o controlo da situação (idem). Em 

momentos de grande ansiedade, o córtex cerebral tenta assumir a actividade, 

por não «confiar» na perfeição da execução do cerebelo, e os possíveis erros 

de execução derivam desse conflito (idem).

O cérebro médio também é referido pelos cientistas como o sistema 

límbico e entre outras estruturas é composta pelo hipotálamo que 

provavelmente coordena todas as outras (idem). O hipotálamo é responsável 

pela aprendizagem e transforma a memória de curto prazo na memória de 

longo prazo (idem).
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O córtex cerebral, é o terceiro e o mais alto nível evolucionário da 

hierarquia do cérebro, que gere os “processos mentais mais complexos, 

abstractos, relacionais e experimentados conscientemente”, e interage com os 

outros dois níveis constantemente de forma muito próxima (idem, p. 40).

Comparar o cérebro com uma máquina, ou um computador, é redutor 

(Albrecht, 2008; Ramachandran, 2008). “Um computador potente teria 

dificuldades em controlar os cerca de 600 músculos que nós possuímos nos 

movimentos suaves, fluidos e eficazes. O cérebro da criança efectua esse 

trabalho rapidamente, sem esforço e sem o conhecimento explícito de leis de 

alavancas, forças, medidas, pesos e acelerações, ou seja, sem representações 

explícitas das equações diferenciais necessárias…. O cérebro dos bebés de 

um ano sabe aplicar toda esta matemática, mesmo sem entender nada, pois 

utiliza-a de forma óbvia” (Spitzer, 2007, p.184).

O cérebro é um órgão composto por células neuronais capazes de criar 

simulações do mundo exterior, fazer previsões úteis, e gerar a acção que achar 

mais conveniente (Ramachandran, 2008) e “faz parte de um grande 

biocomputador que inclui todo o sistema nervoso, vários subsistemas de 

processamento de informação localizados nos órgãos e músculos, e até 

mesmo os mensageiros químicos, como sistemas hormonais e o sistema 

imunológico… a natureza particular de qualquer actividade mental tem, 

potencialmente, um impacto fisiológico correspondente no corpo” (Albrecht, 

2008, p. 31). 

Podemos considerar o cérebro como um órgão de adaptação que nos 

garante mais do que a própria sobrevivência, que nos permite agir para mudar 

as coisas, mas que não faz tudo sozinho, já que o corpo está implicado na sua 

totalidade (Freeman, 2008), pois tal como afirma Albrecht (2008, p. 33) 

“pensamos com o corpo todo”. E daí, também podemos apreender que o 

conhecimento está no corpo todo. 

Freeman (2008) explica como expressamos o conhecimento através do 

pensamento: - “fazer os neurónios parar de funcionar e fazer com que entrem 

em acção é conhecimento. Quando um estímulo chega ao cérebro, trata-se de 

um evento exterior. Cada um dos sentidos divide-se em fragmentos 

moleculares e todos esses processos encerram em si a formação das 

chamadas percepções, que são pacotes de ondas específicas dos córtices 
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sensoriais correspondentes. De seguida, esses pacotes de onda, passam pelo 

hipocampo onde são etiquetados no tempo e no espaço. Quando a informação 

volta a sair vai em direcção aos córtex e incluindo o córtex motor com vista à 

reacção a adoptar. O conhecimento está por todo o lado, nas conexões 

sinápticas. Só há cinco anos possuímos instrumentos que nos permitem 

observar este fenómeno e conseguimos identificar a organização global das 

oscilações que se fazem, desfazem e refazem novamente sem parar a todos 

os décimos de segundo. O pensamento é isso mesmo. São as dinâmicas que 

seguem as imagens conscientes e inconscientes que nos passam pela cabeça. 

É a expressão de um conhecimento que é recreado sem parar. É a auto-

organização. Estes milhares de milhões de neurónios cooperam entre si sem 

parar…”.

Há neurónios especializados para todo o tipo de acções e sendo o 

cérebro flexível e adaptável (Spitzer, 2007), ou seja, plástico, então também 

pode adaptar-se para jogar futebol.

A plasticidade neural refere-se às alterações estruturais e funcionais nas 

sinapses, como resultado dos processos adaptativos do organismo (Sá & 

Medalha, 2001). Essas mudanças das intensidades sinápticas foram 

consideradas a razão principal da aprendizagem observada, e primeiramente 

descobertas por Eric Kandel na experiência do cão que condicionado ao som 

da campainha, salivava, mesmo sem a apresentação física do alimento 

(Spitzer, 207, p. 97).

Durante muito tempo, pensava-se que o cérebro era um órgão 

relativamente estático. No entanto ele transforma-se, é essencialmente plástico 

e adapta-se às condições e aos dados do meio ambiente (Spitzer, 2007). É a 

experiência de vida de cada um que vai adaptando o cérebro em algo 

específico (Spitzer, 1996, cit. por Spitzer, 2007, p. 97), e a esse processo de 

adaptação, do SNC, às experiências de cada um, designamos de 

neuroplasticidade.

Spitzer (2007) explica que o nível de plasticidade que conhecemos há 

mais tempo é o das ligações entre células nervosas (sinapses), cujo processo 

de activação é lento e acontece em segundos e pode durar horas. Um outro 

nível é o da ligação entre neurónios, cuja intensidade é elevada sempre que 

estão simultaneamente activos, e o seu crescimento realiza-se num espaço de 
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tempo que compreende dias até semanas. O último nível de plasticidade é o 

estabelecido em toda a zona do córtex cerebral através das representações 

dos sinais que recebe dos meses e anos de experiências vividas (Quadro 1).

Quadro 1 - Diferentes níveis de plasticidade (Adaptado Spitzer, 1996, 2002, cit. 

por Spitzer, 2007, p. 98). 

Nível Processo Ordem de 

Grandeza

Espaço de 

tempo

Sinapse Activação a longo 

prazo

Nanómetro até 

micrómetro

Segundos a horas

Neurónio Crescimento Micrómetro Dias até semanas

Mapa cortical Mudança de 

representações

Milímetro até 

centímetro

Meses até anos

Em experiências realizadas com gatos, Walter Freeman cit. por Baylaucq 

et al. (2008), descobriu que os seres aprendem a catalogar o mundo e que “o 

cérebro leva o animal a agir, a identificar os estímulos que vêem do exterior, 

percebidos como pacotes de energia. Esses desencadeiam a reacção de 

alguns neurónios isolados e fazem aparecer a estrutura existente. A actividade 

dos neurónios reconstrói–se. O cérebro fabrica a sua compreensão e o seu 

conhecimento da realidade. Contudo para o fazer não basta um único índice 

mas índices múltiplos repetidos - é preciso cheirar, farejar, e voltar a farejar 

para construirmos o conhecimento que nos rodeia, até ao momento que, com 

uma última inspiração, bastam alguns neurónios para desencadearem um 

modelo de actividade. E encontramos o mesmo processo para a audição e o 

córtex auditivo, para a visão e o córtex visual e para o toque e o córtex 

somatossensorial”.

Ramachandran (2008) esclarece que o nosso cérebro não é passivo, 

realiza uma triagem sobre o que se passa no meio e tende a recrear a cada 

instante os seus próprios modelos – representações da realidade, que são 

diferentes e únicas em cada indivíduo, mas não são estáveis pois, “o nosso 

conhecimento evolui constantemente em direcção a novas formas, o que nos 
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dá uma visão diferente da dinâmica do cérebro que se forma a partir de vagas 

de oscilações desencadeadas por um estímulo. Uma vez desencadeado o 

processo, a actividade que o gerou desaparece e deixa de ter utilidade. Na 

verdade é isso que nos impede de sermos afogados em informação. A cada 

movimento dos olhos e das orelhas, a cada inspiração, a cada toque criamos 

de novo a nossa compreensão e o nosso conhecimento do mundo” (Freeman, 

2008).

Maturana (1974, cit. por Garganta, 2001) afirma que acedemos ao 

conhecimento pelos nossos órgãos sensoriais através de um processo de 

projecção, ou mapping, da realidade exterior objectiva sobre o nosso sistema 

nervoso. O mapeamento tornou-se um guia para melhor compreensão de como 

o cérebro e o corpo interagem (Blakeslee & Blakeslee, 2008).

No futebol, em contexto de jogo com situações novas, imprevisíveis, 

procuramos encontrar afinidades com acontecimentos ocorridos e reconhecer 

padrões qualitativamente semelhantes, pelos quais desenvolvemos novos 

modelos mentais para com sucesso lidarmos com essas novas situações 

(Garganta, 2001). No entanto, estamos presos aos nossos modelos padrão que 

programamos (e aprendemos também a confiar) e agimos regularmente em 

função deles, mesmo que, a determinada altura já não representem 

suficientemente ou estejam desfasados da realidade, e isso acontece em 

vários e diferentes níveis do comportamento e interacção humanos (Albrecht, 

2008).

Spitzer (2007, p.86) designou por representação uma «imagem» interna, 

vinda do exterior, e que “é um neurónio com todas as suas intensidades 

sinápticas, que permitem ligações específicas. Estas permitem que o neurónio 

só se torne activo quando o input é percebido como um modelo completo”.

Ramachandran (2008) não nos fala de imagens que se formam no cérebro, 

mas em descrições simbólicas do exterior, dos objectos, dos acontecimentos, 

codificados sobre a forma de impulsos no cérebro. 

“Existem representações, mesmo até em animais, que evidenciam um 

qualquer comportamento que foi possível ser transmitido através dos genes às 

gerações seguintes… possuímos e construímos representações em diferentes 

intensidades sinápticas nos neurónios… onde fica armazenado tudo aquilo que 
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somos…” (Spitzer, 2007, p. 86) - resultado do passado inato, e do passado 

vivido.

A demonstração da neuroplasticidade pode ser encontrada no caso da 

escrita dos cegos, em que verificamos um aumento da área no córtex 

somatossensorial correspondente à ponta do dedo indicador direito (Pascual-

Leone &Torres, 1993, citado por Spitzer, 2007, p. 106). Por outro lado, quem 

aprende a tocar guitarra ou violino, sofre alterações na zona cortical 

correspondente aos dedos da mão esquerda (Elbert & colaboradores, 1995, 

citado por Spitzer, 2007, p. 106). “Também é de destacar a descoberta de que

os guitarristas e violinistas, obrigados a uma discriminação sensorial muito fina 

com os dedos da mão esquerda, mostram uma zona mais ampla para estes 

dedos no córtex somatossensorial direito. Sabemos ainda que o mapa acústico 

nos músicos é maior do que nos não músicos e que os trompetistas têm mais 

zonas de sons de trompete e, os violinistas, mais zonas para sons de violino” 

(Spitzer, 2007, p.116). Poderíamos do mesmo modo supor que jogar futebol 

utilizando o corpo como um todo em situações específicas e os membros 

inferiores, nomeadamente os pés, em situações mais particulares, 

possibilitassem que algumas partes do cérebro se especializassem para o 

efeito e aumentassem a sua representação cerebral.

A plasticidade é tida por Plito (2008) como um despertar de conexões 

adormecidas entre diversas regiões cerebrais e pelas quais depende a 

aprendizagem. Baylaucq et al. (2008) também se referem às ligações 

adormecidas e Spitzer (2007) a ligações silenciosas, que também explicam a 

plasticidade cerebral, que são sinapses não utilizadas, que podem ser 

novamente potenciadas e melhoradas com a prática. Estas «ligações 

silenciosas», entre neurónios, são aquelas que, não sendo usadas, pela 

ausência de estímulos durante algum período, enfraquecem a sua potência ou 

capacidade de resposta. No entanto, com novas possibilidades de confronto 

com os estímulos anteriores, essas ligações silenciosas, com a experiência, 

voltam a ser potenciadas gradualmente até ao nível anterior alcançado. 

Na opinião de Ramachandran (2008) essas ligações silenciosas e a 

plasticidade cerebral podem ser explicadas nos casos de acidente cerebral ou 

de um membro fantasma, em que por exemplo, um braço ficou paralisado ou 

foi seccionado. Neste último caso, cada vez que o cérebro envia um sinal ao 
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braço a ordenar-lhe que se mova, a resposta visual é que ele não pode mexer. 

Essa mensagem é inscrita nos circuitos do cérebro que acaba por deixar de 

enviar ordens ao braço. Temos assim uma paralisia aprendida. No outro caso, 

nos primeiros dias de um acidente vascular cerebral, o edema do cérebro é o 

que em parte provoca a paralisia, mas mesmo depois dos vestígios do derrame 

desaparecerem o cérebro talvez já tenha aprendido que o braço está 

imobilizado e ficamos com um braço bem mais paralisado do que deveria estar. 

O mesmo autor coloca a seguinte questão: - e será que podemos desaprender 

uma paralisia aprendida? Para responder à pergunta realizou, juntamente com 

colaboradores, uma experiência com amputados dos membros superiores, em 

que colocaram um espelho dentro de uma caixa no centro de uma mesa, e o 

paciente ao colocar o braço direito, olhava o seu reflexo no espelho e ficava 

com a impressão de que o membro fantasma tinha regressado porque tem a 

ilusão visual de que ele está lá. Quando o braço fantasma recebe o sinal visual 

há de novo uma sensação de movimento e isso alivia a dor ou faz com que ela 

acabe mesmo por desaparecer aos pacientes. Depois, no caso de transplante 

de uma nova mão (como tem vindo a acontecer há alguns anos), podemos 

observar que, em quatro meses, as zonas sensoriais do córtex voltam a 

crescer (Giraux e col., 2001, cit. por Spitzer, 2007, p. 107).

Ainda em relação às «ligações silenciosas», Spitzer (2007, p. 200) 

informa que em “experiências com animais, as ligações que ocorrem na 

primeira infância e que mais tarde não são utilizadas podem ser de novo 

reactivadas”. Não é certo que isso também ocorra em humanos mas, se 

tivermos em conta que o nosso cérebro, apesar de estruturalmente diferente do 

dos outros animais, mesmo do de uma mosca, realiza as mesmas coisas, 

como prestar atenção (Van Swinderen, 2008), então, esta evidência, e por 

semelhança, pode explicar também uma certa habilidade de alguns jogadores 

que tardiamente surgem no futebol, mas conseguem demonstrar sucesso nos 

seus desempenhos, pois possuem vantagens em termos de experiências 

passadas, muito precoces, que lhes permitiram estabelecer bases motoras e 

cognitivas que lhes oferecem vantagens para a prática específica do futebol. O 

contacto precoce com o futebol pode estar na génese desse entendimento.

As ligações silenciosas podem ser perspectivadas a um nível superior de 

plasticidade, ao nível dos mapas corticais e como, salienta Spitzer (2007, p. 
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86), “…a evolução optimizou não só os músculos, as articulações, a digestão e 

a circulação sanguínea, mas também as representações internas…”. 

Possuímos uma característica adaptativa que tem de ser primeiramente 

aprendida e evoluir de tal forma a poder ficar integrada no cérebro (Smith & 

Szathmáry, 2007) e que pode ser transmitida de geração para geração não 

somente através da cultura ou imitação mas através dos genes (Maciel, 2008). 

Tendo em conta que a “evolução filogenética, é um processo cumulativo de 

aquisições” (Reichholf, 1996, cit. por Maciel, 2008, p. 248), podemos apreender 

que os nossos cérebros foram-se adaptando ao longo dos tempos e 

apresentam determinadas predisposições potenciadas por todo um conjunto de 

experiências. Ou seja, “permanece em nós latente um conjunto de 

características ancestrais, que podem contudo se manifestar como próprias de 

cada um, se devidamente estimuladas” (Maciel, 2008, p. 248).

Verificamos que em termos evolutivos a espécie Humana sofreu 

alterações anatómicas e alterações na representatividade cerebral, e neste 

sentido a motricidade e a sensibilidade das mãos em relação aos pés são 

muito maiores (Maciel, 2008).

Há uma região no córtex que representa áreas superficiais do corpo em 

forma de mapas (Spitzer, 2007). Para representar cartograficamente a 

superfície corporal no córtex somatossensorial e motor existe uma forma de 

homúnculo de Penfield desenhado sobre o córtex, onde a dimensão das 

representações corticais da superfície corporal, aí representadas, não 

corresponde à relação proporcional das dimensões reais das superfícies do 

corpo: - por exemplo, para as costas, apenas lhe está destinada (ou é activada) 

uma pequena porção do cérebro, enquanto, pelo contrário, para um dedo, é-lhe 

facultado, em termos comparativos, uma maior porção (Spitzer, 2007; Maciel, 

2008), e o mesmo se verifica entre este em relação ao pé, ou entre a mão em 

relação ao membro inferior.

Podemos dizer que primeiramente o desenvolvimento do cérebro está 

geneticamente definido e também a estrutura de mapas correspondentes do 

córtex (Spitzer, 2007), mas depois a prática, se for significativa, constante e 

sistemática, pode vir a alterar essa condição inicial, e não devemos descurar 

períodos críticos de desenvolvimento, nomeadamente, nos primeiros anos de 

vida – zonas específicas do cérebro, em função da actividade mais 
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intensamente exercida, podem sofrer um crescimento entre 1,5 cm e 3,5 cm, 

em função sobretudo do treino/experiências realizados nos primeiros anos da 

infância. A expressão e a experiência das funções motoras estão estreitamente 

ligadas ao meio envolvente, e implicam modelos de comportamento para que 

possam emergir e desenvolver-se (Vayer & Roncin, 2000). Daí que, um 

envolvimento precoce com a modalidade do futebol, pode trazer benefícios em 

termos futuros, no sentido de melhor potenciar qualidades para o jogo. Está 

aqui bem personificada a expressão de que a “função faz o órgão”.

Transportamos nos nossos cérebros «versões portáteis da realidade», um 

imenso inventário de modelos, espécie de memórias, ou representações das 

partes do mundo que experimentamos até então. Mas “…é conhecido que os 

mapas corticais não dependem apenas da experiência, mas que também estão 

dependentes de uma contínua experiência de organização circundante… os 

neurónios são capazes de criar e anular ligações constantemente e graças a 

estas novas formas de ligação, são guardadas as informações mais 

recentes…” (Spitzer, 2007, p. 106).

Como adverte Maciel (2008, p. 245), “em termos de representatividade 

cerebral tanto a nível motor como sensitivo, as mãos assumem uma maior 

preponderância, e desenvolvimento que os pés”, e com base nessas 

evidências sugere que o futebol ao requisitar uma funcionalidade mais 

ancestral, o uso dos pés e membros inferiores como instrumento motor, 

também reclama uma maior estimulação dessas «ligações silenciosas», fracas. 

E isso é possível devido à plasticidade do cérebro, mas é um processo que 

precisa de tempo.

2.4.6. A mielina – uma solução para o desenvolvimento do talento.

A criança quando nasce possui a quantidade de neurónios necessária ao 

seu normal desenvolvimento, “o que cresce quando a caixa craniana e o 

encéfalo se desenvolvem é a espessura das fibras, que desse modo conduzem 

impulsos, trinta a quarenta vezes mais rapidamente do que as finas” (Spitzer, 

2007, p. 62). 
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A mielina é o fio condutor, que envolve as fibras, que pelo seu tamanho 

justifica o melhor processamento da informação, e é considerado por Coyle 

(2009) o «santo Graal» do desempenho excepcional.

O processamento da informação no cérebro “…é constituído por um jogo 

de trocas de informação entre as zonas corticais… uma zona em que as fibras 

conectivas ainda não estão mielinizadas pode contribuir muito pouco para o 

processamento da informação… uma ligação não mielinizada, existe 

fisicamente, mas é demasiado lenta para desempenhar bem a sua função…” 

(Spitzer, 2007, pp. 206-207).

Fica aqui demonstrada a importância da mielinização das fibras nervosas, 

e com ela a justificação para o facto de que ter os maiores cérebros não implica 

que se seja mais inteligente, pois, as diferenças de rendimento, encontram-se 

na forma eficiente e organizada como os cérebros funcionam (Spitzer, 2007). 

Coyle (2009) valoriza a mielinização ao ponto de aconselhar uma alteração 

para a máxima de que a «prática torna-nos perfeitos» pois, na verdade, a 

prática cria a mielina e é esta que explica donde o desempenho extraordinário 

surge e como pode ser desenvolvido, ou seja, explica o talento. 

Verifica-se, segundo Spitzer (2007), que no momento do nascimento, as 

zonas primárias sensoriais e motoras estão já mielinizadas. Então, tendo em 

conta que o jogo de futebol exige um corpo em acção, e que as estruturas 

cerebrais desde a nascença estão preparadas para processar informação 

relativa aos movimentos corporais e sensações, podemos extrair desse facto 

que todos os estímulos são importantes para o desenvolvimento de 

competências motoras excepcionais. Apesar da criança poder realizar as 

primeiras experiências, contudo ainda não pode processar muito 

profundamente a informação, pois as zonas secundárias ainda estão a 

mielinizar-se, e só no final do desenvolvimento, que pode acontecer depois da 

puberdade, vemos as ligações das zonas corticais de nível mais elevado, no 

lobo frontal, com bainhas de mielina (Spitzer, 2007). Assim, a capacidade 

produtiva “do cérebro cresce no decurso do seu desenvolvimento, à medida 

que amadurece, com a crescente espessura de fibras mielinizadas…” (Spitzer, 

2007, pp. 213-214).

A maturação que é realizada mais tardiamente no cérebro, acontece no

córtex frontal, onde estão representadas as capacidades mentais mais 
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elevadas, estruturas complexas e regras abstractas (Spitzer, 2007). No 

processamento da informação o córtex frontal liga-se com outras zonas 

cerebrais e é nele onde está representada a informação que imediatamente é 

relevante para o que se está a passar no imediato (idem).

A mielinização total efectua-se até aos 25 anos, por isso, até essa idade o 

indivíduo está em desenvolvimento (Jensen, 2002), e todos os estímulos são 

relevantes. A mielinização total não termina no fim da maturação biológica e 

esta acompanha a maturação cerebral.  

2.4.7. Maturação, desenvolvimento, e aprendizagem de habilidades 

desportivo-motoras específicas.

“Nada surge de um momento para o outro, nem mesmo a uva ou o figo. Se me disseres agora «Quero um 

figo», responder-te-ei: «É preciso algum tempo». Deixa primeiro florescer a árvore, espera que os frutos 

se formem e finalmente deixa-os amadurecer.” 

(Epicteto cit. por Kassorla, 1992, p. 37)

“A infância mostra o homem, como a manhã mostra o dia.”

(John Milton cit. por Gallahue & Ozmun, 2005, p. 197)

“O crescimento, o desenvolvimento, a maturação e a aprendizagem 

acontecem, nos bebés, passo a passo (Spitzer, 2007, p.183). E à medida que 

as crianças crescem elas continuam a aprender, a amadurecer e a 

desenvolver-se. (Barnsley et al. 1992).

A aprendizagem começa já antes do nascimento, como já sabemos 

actualmente pela investigação do tacto, cheiro, paladar e ouvido (De Snoo, 

1937, Lecanuet, 1996, Liley, 1972, Schaal & col., 2000, Spitzer, 2002, cits. por 

Spitzer, 2007, pp. 182-183). Assim, podemos afirmar que, desde o ventre 

materno, o feto é estimulado, absorve e processa informação (Spitzer, 2007), e 

inicia o seu processo de aculturação. Ou seja, nesses momentos ficam criados 

os fundamentos duma primeira aprendizagem, em diversos sentidos.
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O conceito actual de aptidão refere-se à aptidão para a aprendizagem, e 

os factores que a podem influenciar estendem-se para além da maturação 

biológica, a factores como a maturação física e mental, a interacção com a 

motivação, a aprendizagem de pré-requisitos e um ambiente enriquecedor 

(Gallahue & Ozmun, 2005).

O movimento considerado como comportamento motor envolve processos 

cognitivos (Luft et al., 2006) e reclama a utilização do nosso cérebro, que se

desenvolve depois do nascimento (Freeman, 2008). Se mantivéssemos, ao 

longo do tempo, esse cérebro de nascença, não sobreviveríamos. “Os 

elementos entrelaçados da maturação e da experiência desempenham papel-

chave no processo de desenvolvimento” (Gallahue & Ozmun, p. 15). O cérebro 

tem de ser desenvolvido, e fá-lo através da maturação e da aprendizagem. Ele 

aprende numa ordem certa (Spitzer, 2007) e não podemos «queimar» etapas, 

para que possa realizar-se um desenvolvimento sustentado. “O processo de 

desenvolvimento é comumente considerado como hierárquico, isto é, o 

indivíduo passa do geral para o específico e do simples ao complexo na 

obtenção de domínio e de controlo sobre o seu meio ambiente” (Gallahue & 

Ozmun, p. 51).

No desenvolvimento, existem forças do indivíduo e do ambiente que 

interagem de forma complexa (Gallahue & Ozmun, 2005). E essas forças não 

se mostram ao mesmo nível em todas as fases de desenvolvimento do 

indivíduo. Surge a necessidade de adaptar, pois a criança não é um homem 

em miniatura, tem deficits de circunstância (Frade, 2008) e é um ser em 

crescimento constante em todos os domínios: físicos e fisiológicos, 

psicológicos, emocionais e cognitivos. Pelo exposto até então, parece-nos que 

a criança, e em particular o seu cérebro, desenvolvem-se como resultado de 

um acumular de experiências em interacção com processos internos, que se

influenciam mutuamente.

Para Gallahue e Ozmun (2005) o papel da maturação e da aprendizagem 

é importante na aquisição das habilidades motoras, e se a maturação se refere

a alterações qualitativas que permitem a progressão para níveis 

progressivamente mais elevados de funcionamento, o mesmo autor, citando 

Keogh e Sugden (p. 14), define desenvolvimento como uma alteração 

adaptativa em direcção à habilidade, o que pressupõe um processo de 
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ajustamento, compensação ou mudança, com a intenção de obter ou manter 

essa mesma habilidade, e mesmo, ampliá-la para funcionar em níveis mais 

elevados, como em contextos de alta competição. 

O desenvolvimento motor é definido por Gallahue e Ozmun (2005, p. 3) 

como, “contínua alteração no comportamento motor ao longo do ciclo da vida, 

proporcionada pela interacção entre as necessidades da tarefa, a biologia do 

indivíduo e as condições do ambiente”. Se a instrução pode explicar a 

aprendizagem, o mesmo não acontece com o desenvolvimento, pois ele tem 

um ritmo certo, ou seja, compadece-se por uma sequência lógica que não 

parece ser muito influenciada pela experiência/prática (idem). Apesar do

desenvolvimento estar relacionado com a idade também não depende dela. 

Depois, “o desenvolvimento motor é altamente específico”, já que “a habilidade 

superior em uma área motora não garante habilidade similar em outras” 

(Gallahue & Ozmun, p. 5). Daí apreendermos que, se queremos aprender a 

jogar futebol, temos que praticar futebol.

Através de simulações, em computador, do funcionamento das redes 

neuronais que se ocupam com as interacções entre a maturação do cérebro e 

a aprendizagem (Elman, 1991, 1994, 1995, cit. por Spitzer, 2007, p. 208), 

verificou-se que a maturação do cérebro pode substituir, em última análise, o 

professor, pois referindo-se à aquisição da linguagem por parte da criança, 

observa-se que ela apesar de estar imersa num meio «falante», desorganizado 

e sem um professor para a ajudar em condições de acordo com as suas 

necessidades especiais e particulares de aprendizagem, no entanto aprende a 

falar, “porque «na vida» o professor é substituído por um cérebro em 

maturação” (Spitzer, 2007, p. 208).

Spitzer (2007) continua, referindo-se ao exemplo da gramática, afirmando 

que o problema de aprender estruturas complicadas encontra-se no facto de 

ser preciso primeiro assegurar que sejam aprendidas estruturas simples para 

suportarem outras progressivamente mais complexas. Em relação ao 

comportamento motor é mais fácil mecanicamente arrastar-se do que 

engatinhar e engatinhar do que andar (Gallahue & Ozmun, 2005), e 

naturalmente é mais fácil andar do que correr, e mais fácil ainda correr do que 

jogar futebol. Sendo assim, podemos apreender que esta progressão no 
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desenvolvimento pode não ser simplesmente explicada pela maturação do 

sistema nervoso, mas também pelas exigências do desempenho da tarefa. 

Na posse dum sistema simples confrontado com inputs complexos, a 

criança não capta essa complexidade, não a compreende e nessas 

circunstâncias não aprende, pois ela só capta o que sabe processar, e só 

aprende o que processou, pois tudo o resto é ruído que atrapalha (Gallahue & 

Ozmun, 2005). O mesmo autor adverte para o facto de isso não acontecer 

porque se ensina à criança primeiro estruturas simples, mas sim porque, 

inicialmente, ela apenas pode processar estruturas simples. “Ela procura, 

assim, de forma automática e a partir de inputs com grande diversidade e 

riqueza, apenas o que pode aprender… o mais complexo é aprendido e o mais 

simples não é esquecido, mas sim memorizado, por ser continuadamente 

aprendido…” (Spitzer, 2007, p. 209).

Encontramos implícita a ideia de que a criança “aprende na ordem certa” 

(Spitzer, 2007, p. 209), ou melhor, na sua ordem certa, e desse modo Neto 

(2008) sugere que a criança não tem nada a aprender, o que deveria era ter 

condições para manifestar o que já sabe, através do direito ao jogo. 

É a maturação durante a aprendizagem que garante essa aprendizagem 

na ordem certa e que vai permitir aprender relações especialmente complexas 

posteriormente. Mas é preciso ter paciência e esperar. A expressão de 

Greenberg (1991, cit. Jensen, 2002, p.44) “…espera até o cérebro estar 

preparado para ler então não conseguirás parar…” poderia ser transportada 

analogamente para o caso da aprendizagem no futebol. 

“Não é credível que relações entre maturação do cérebro e aprendizagem 

apenas sejam válidas para os locais do desenvolvimento da linguagem. 

Basicamente, é mais credível que a aquisição de cada uma das competências 

complexas dependa das interacções do desenvolvimento” (maturação do 

cérebro) “e da aprendizagem”. “… Outras estruturas complexas neste mundo”, 

como aprender a jogar futebol, ou aprender a ser competente para jogar futebol

“… são… aprendidas pelas crianças em desenvolvimento” (Spitzer, 2007, p. 

212).

Não se coloca a questão de como motivar as crianças para aprender, por 

exemplo a andar ou jogar futebol, porque elas são curiosas e possuem muita 

energia e tolerância à frustração, como já verificamos anteriormente, e isso tem 
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repercussões positivas na vontade de experimentar. Sozinhas as crianças 

poderiam aprender a andar, tal como jogar futebol, se fossem apresentados os 

estímulos adequados, já que são capazes de insistir durante muito tempo nas 

suas tentativas para atingirem uma melhor relação com o que as rodeia. 

Só através do desenvolvimento e da maturação não se consegue andar, 

também é necessária a experiência, e por isso falamos, com propriedade, de 

aprender a andar (Gallahue & Ozmun, 2005). O que é aprendido uma vez não 

só é utilizado novamente como também a sua própria utilização serve para 

optimizar e continuar o desenvolvimento, por exemplo, para correr, acelerar, 

esquiar, dançar, ou mesmo jogar futebol. Spitzer (2007) alerta para a 

importância do acumular de experiências para potenciar aprendizagens cada 

vez mais complexas. Mais do que a questão sobre se «andar» é inato ou 

adquirido parte-se do princípio de que a possibilidade para aprender a andar é 

que é inata. Mas para que a criança saiba caminhar é preciso que realize 

experiências necessárias no momento adequado, e com sentido e 

preocupações da própria.

Spitzer (2007) oferece-nos o exemplo de uma ave (chapin-lacustre) que 

possui um hipocampo muito maior do que a maioria das outras aves, devido ao 

comportamento de esconder o alimento. No entanto, à nascença o tamanho do 

seu hipocampo é idêntico ao das aves de outras espécies. Conclui-se, desse 

modo, que o órgão da aprendizagem e da acumulação de novas informações 

(hipocampo) cresce com maior rapidez que noutras espécies, ideia 

comprovada por Clayton e Krebs (1994, 1995, cit. por Spitzer, 2007, pp. 185-

187) numa experiência em que, para além de verificarem um crescimento 

explosivo do hipocampo entre o 30º e o 50º dia de vida dessa ave, também 

observaram que se a ave não precisar de executar o comportamento de 

esconder alimento nesse período, o hipocampo, ao não receber esse estímulo, 

permanece pequeno. O mais interessante, nessa experiência, é o facto de se a 

ave for estimulada a realizar o mesmo comportamento depois desse período 

que medeia entre o 30º e o 50º dia de vida, o hipocampo não cresce, o que 

demonstra a existência de um período crítico para a aprendizagem desse 

comportamento. 

O conceito de períodos sensíveis ou susceptíveis de melhor e mais 

facilitada aprendizagem é mais adequadamente utilizado do que o conceito de 
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períodos críticos, já que estes parecem ainda não estar bem confirmados 

cientificamente através de estudos práticos (Gallahue & Ozmun, 2005). A 

hipótese de período crítico é rejeitada para o desenvolvimento de habilidades 

motoras em períodos de tempo altamente específicos. No entanto é seguro 

concluir que existem períodos de tempo amplos para o desenvolvimento ou 

períodos sensíveis de desenvolvimento, pontos universais no tempo, sem 

descorar o facto de que a aprendizagem prolonga-se por toda a vida e que 

existem diferenças individuais e circunstâncias ambientais que podem 

influenciar o momento da ocorrência desse tal período mais favorável (idem). O 

pressuposto inerente a estes períodos mais favoráveis, parte do princípio que 

neles a aprendizagem de qualquer facto ou competência é fácil, e 

simultaneamente estabelece condições para aprendizagens futuras (Spitzer, 

2007). Mas essas aprendizagens, apesar de poderem ficar comprometidas, no 

caso de não serem devidamente estimuladas nesses períodos, e cada vez 

mais à medida que envelhecemos, podem continuar a ser desenvolvidas, se 

forem posteriormente proporcionadas as condições ideais.

Tendo em conta que à aprendizagem está directamente implicado o 

cérebro, e estando este, em idades precoces, mais maneável (Jensen, 2002, 

Spitzer, 2007) e ainda a mielinizar (Coyle, 2009), ou seja a crescer, a 

amadurecer, e com todos os benefícios que daí decorrem para a aquisição e 

assimilação de novas aprendizagens, torna-se essencial nessa altura estimular 

suficientemente o cérebro para que possam ser estabelecidas bases que 

sustentem melhores desempenhos no futuro, com todas as melhorias e 

vantagens que o desenvolvimento e maturação trazem consigo. Por outro lado, 

se o movimento corporal é influenciado por processos cognitivos (Luft et al.

2006) e se até aos 6 anos a criança já pode ter adquirido o reportório motor de 

base essencial (Gallahue & Ozmun, 2005) e se em situação de jogo de futebol 

respondemos com acções, em último caso corporais, então começar cedo a ter 

experiências no sentido da actividade que queremos aperfeiçoar é não só 

importante, como essencial (Gallahue & Ozmun, 2005; Garganta 2007; Frade, 

2008; Maciel, 2008).

Reportando-se, mais uma vez, ao exemplo da aprendizagem da 

linguagem, Spitzer (2007) diz-nos que existem períodos críticos em que o 

proporcionado contacto, com os sons da língua materna, ou não, influenciará a 
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nossa capacidade para aprender línguas no futuro. Destes propósitos podemos 

induzir que também existirão «portas de oportunidade», em fases iniciais da 

vida da criança, para o desenvolvimento de competências essenciais para 

sustentar uma aquisição futura de superior qualidade motora para jogar futebol. 

Referindo-se à educação nas escolas Spitzer (2007) refere que apesar 

das críticas em relação à inadequação dos sistemas de ensino, as crianças 

conseguem «sobreviver», porque são bastante resistentes e procuram o que 

podem aprender de melhor. O cérebro em desenvolvimento é como um 

professor incorporado, mas, infelizmente, a sabedoria popular de que «o que 

não se aprende em criança nunca mais se aprende», está até uma certa 

medida demonstrada pela neurobiologia (idem).

A maturação cerebral tardia no homem, em comparação com outros 

primatas, foi, durante muito tempo, interpretada como uma falha e as pessoas

eram consideradas deficientes (Gehlen, 1978, cit. por Spitzer, 2007, p. 207) ou 

subdesenvolvidas, sempre na perspectiva do bebé imaturo. No entanto é esse 

desenvolvimento maturacional tardio que nos permite dominar o mundo.

Existem estudos que esclarecem o significado da força corporal, mas 

também o significado das capacidades mentais para o domínio da vida diária. 

Uma pesquisa sobre as determinantes do êxito da caça (Walker et al., 2002, 

cit. por Spitzer, 2007, p. 248) numa tribo do Leste do Paraguai – a tribo Aché 

que vive em condições da «Idade da Pedra» - permitiu verificar que, para além 

dos melhores caçadores não serem os elementos fisicamente mais fortes, eles 

atingem o apogeu da força física por volta dos vinte e quatro anos, um pouco 

mais tarde que os indivíduos das sociedades modernas, nos quais o auge da 

produtividade se encontra por volta dos vinte anos. Olhando aos factos, 

podemos considerar que a formação de um cérebro relativamente grande, uma 

juventude prolongada, com um período de aprendizagem também mais 

demorado, trás vantagens e probabilidades de sobrevivência, pelo maior êxito 

na caça (Spitzer, 2007), como também poderíamos, em analogia, supor que, 

traz maiores vantagens na obtenção de êxito na resolução dos problemas que 

o jogo de futebol ao mais alto nível coloca. 

A realização do estado maduro é influenciada grandemente pelas 

oportunidades para a prática, pela estimulação e pelo ensino num ambiente 

que propicie a aprendizagem, e em circunstâncias adequadas, as crianças são 
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capazes de desempenhar, por volta dos 6 anos, a maioria dos padrões de 

movimentos fundamentais (Gallahue & Ozmun, 2005), essenciais para 

possibilitar o alcance de desempenhos futuros mais especializados por 

intermédio da prática.

2.5. O tempo e oportunidade na selecção de talentos

2.5.1. O Talento como projecto em andamento que surge da oportunidade 

“O génio é composto por 2% de talento e de 98%de perseverante aplicação”. 

(Ludwing Van Beethoven, s/d)

O talento deve ser considerado, como diz Albrecht (2008, p. 63), como um 

“projecto em andamento”, ou o que deve existir é talento para a prática (Costa, 

2005). Tendo em conta que comportamento motor não é «bom» ou «mau», 

mas está «mais» ou «menos» avançado (Gallahue & Ozmun, 2005), do mesmo 

modo, podemos indagar que é errado considerar que o indivíduo «tem» ou 

«não tem» talento, mas antes que desenvolveu «mais» ou «menos» o seu 

talento.

Como afirma Gladwell (2008, p. 124) “…as pessoas bem sucedidas têm 

ajuda. É relevante de onde provêm. São produtos de lugares e ambientes 

específicos”. Ninguém é talentoso ou atinge níveis altos de excelência 

sozinhos, necessita de passar por experiências no decorrer do processo de 

formação e de ambientes enriquecidos.

Em certas condições de deficiente oportunidade de prática, não é 

simplesmente difícil ensinar a jogar futebol, é impossível. Se oferecermos 

oportunidades suficientes e adequadas aos jogadores no tempo de formação, 

quando chegarem a seniores estarão supostamente à altura da tarefa, do 

mesmo modo que aconteceu com Bill Gates, que quando teve a oportunidade 

de reescrever o Unix estava à altura da tarefa (Gladwell, 2008), porque foi 

preparado pelas circunstâncias para ser capaz de realizar semelhante. 
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Todos os fora de série examinados no livro de Gladwell (2008) 

beneficiaram de algum tipo invulgar de oportunidade. Momentos que não 

podemos justificar cientificamente mas que podem ser tidos como fortuitos e 

parecem constituir-se como regra em todos os testemunhos dos que se 

evidenciaram em relação aos outros.

Tendo como exemplo um jogador de basquetebol Gladwell (2008) diz que 

ele só tem de ser suficientemente alto – e o mesmo se aplica à inteligência -,

para lá de um determinado ponto, a estatura deixa de ser tão relevante e 

começam a fazer a diferença outros aspectos como a percepção do campo, a 

agilidade, as capacidades de manipulação da bola e a precisão a encestar, 

atributos que surgem derivados da prática, personificados numa habilidade 

desportivo-motora especial, que vai fazer a diferença.

Neste sentido para Gladwell (2008, p. 54) será importante reter que “a 

regra geral do sucesso, mais do que as dez mil horas, é a oportunidade 

especial, concedida, para praticar”. E neste ponto os treinadores, os dirigentes, 

também associativos e federativos, e mesmo os próprios pais, são os 

responsáveis por proporcionarem as melhores condições ambientais para que 

os jovens jogadores potenciais talentos possam aprender e desenvolver todas 

as suas capacidades para o mais alto nível.

Neste ponto colocamos a seguinte questão: quem são os jovens que 

estão a ter oportunidade para desenvolverem os seus talentos, e conseguem 

chegar ao alto rendimento?

2.5.2. O tempo que antecede o alto rendimento.

O período entre a iniciação desportiva e o desporto de alto rendimento 

corresponde ao período de formação (Cafruni, Marques & Gaya, 2006). A 

formação desportiva tem um papel decisivo para que um indivíduo possa 

alcançar níveis de competências desportivas excepcionais, e sobretudo nos 

primeiros contactos, com os JDC, proporcionados às crianças e jovens 

(Garganta, 2007). A excelência só pode ser alcançada quando, durante os 

escalões de formação, a aprendizagem, o treino e a competição (numa 
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qualquer modalidade) são correctamente perspectivados e concretizados (Brito 

et al., 2004; Garganta, 2007).

Biologicamente somos portadores, à nascença, de um pacote de 

configurações genéticas, “responsável pela possibilidade de execução de 

tarefas motoras básicas, mas que no entanto, é dependente do aprimoramento 

e aumento de complexidade de recursos motores ao longo da vida, que serão 

desenvolvidos através da aprendizagem” (Koslowsky, 2008, pp. 9-10). Williams 

& Hodges (2005) defendem essa aprendizagem, através do processo de 

tentativa e erro, para que os jogadores obtenham as soluções para os 

problemas.

O erro pode ser compreendido como flutuação necessária na formação de 

um estado estável, e evidências empíricas confirmam que a instabilidade, 

quando em níveis óptimos, pode ser benéfica à aprendizagem (Manoel, 2001). 

Também Tani (2005a) acredita que a aprendizagem motora não se 

efectua através duma sucessão de respostas correctas, mas que o erro é 

intrínseco do homem e parte integrante da aprendizagem. 

Seria um erro ignorar os erros (Pacheco, 2001), ou não deixar errar, 

punindo-os, pois, segundo Garganta (2009), onde não há lugar ao erro, 

também não há lugar para a aprendizagem. 

O futebol de rua tem a vantagem de possibilitar que o jovem possa errar e 

tentar de novo, aprendendo por si próprio (Fonseca, 2006; Tamarit, 2007). No 

entanto, um processo orientado (prática estruturada) também traz vantagens, 

se não deixar que se cometam sistematicamente os mesmos erros (Lopes, 

2007).

Somos determinados, em grande medida, pela cultura que “é aquilo que, 

juntamente com a Biologia, determina a nossa vida” (Spitzer, 2007, p. 384), 

sobretudo a nossa vida em conjunto. Ela é aprendida, essencialmente, das 

pessoas que estão mais próximas de nós, e da envolvência com o que nos 

rodeia, por imitação (Crato, 2006). Ou como afirma Gallahue e Ozmun (2005, 

p. 97), “cada indivíduo é único em seu desenvolvimento e progredirá até um 

nível determinado pelas circunstâncias ambientais e biológicas em conjunto 

com as necessidades específicas da tarefa motora”.

“Os ambientes que fornecem estímulos e oportunidades para exploração 

encorajam a aquisição precoce dos padrões motores rudimentares. O acto de 
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arrastar-se, por exemplo, é frequentemente a extensão de um padrão de 

acompanhamento ocular, enquanto o acto de erguer-se e uma postura erecta 

são reforçados pela presença de apoios para as mãos no ambiente da criança”

(Gallahue & Ozmun, 2005, p. 179). Assim, as causas dos comportamentos 

constituem-se como oportunidades para que estes surjam. Do mesmo modo, e 

a um nível mais complexo de aquisição de habilidades desportivas, podemos 

inferir que uma adequada estimulação, através de situações em condições 

conscientemente apresentadas pelo treino, proporcionará o êxito da sua 

realização em diferentes contextos e a preparação para a possibilidade de 

conseguir atingir níveis cada vez mais elevados. 

Numa perspectiva de preparação desportiva a longo prazo, a 

preocupação com a obtenção de altos resultados só deve iniciar-se na última 

fase da formação desportiva (Marques, 2003; Cafruni et al. 2006). Mas será 

isso mesmo que acontece na prática?

Valdano (2008) diz-nos que se “a curto prazo só o resultado salva do 

fracasso; a longo prazo só o bom jogo permite voar, seduzir e conquistar”, e 

deste modo induz a importância de potenciar um jogo de qualidade através 

dum processo que não pode ser imediato.

Os altos resultados, em jovens jogadores, são geralmente fruto de uma 

preparação forçada, que lhes podem provocar um esgotamento precoce das 

reservas de adaptação (Brito et al., 2004), ou como por nós verificado 

anteriormente, pode induzir em erro, e fazer com que sejam seleccionados os 

que estão mais avançados maturacionalmente e, desse modo, com menor 

margem de progressão e possibilidades na aprendizagem e melhoria de novas 

competências. Abdicar dum trabalho de base essencial em nome das vitórias, 

juntamente com a pressa de querer potenciar talentos, trará consequências 

nefastas para um gradual e sustentado desenvolvimento de competências 

desportivas, e sobretudo aliena do treino, em determinadas alturas, os 

jogadores maturacionalmente mais atrasados, mas com iguais possibilidades 

para poderem desenvolver essas competências, já que vantagens 

antroprométricas iniciais derivadas do avanço maturacional desaparecem a 

certa altura se forem dadas as mesmas oportunidades aos que maturam mais 

tarde (Williams & Reilly, 2000a). Isso acontece porque as medidas de 

maturação são variáveis, e apesar de estarem relacionadas com a idade 
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cronológica, não dependem dela, pelo que deve-se evitar o excesso de 

confiança nela por ser mais fácil e conveniente (Gallahue & Ozmun, 2005). 

A criança aprende no seu ritmo, e passa por diversas etapas antes de 

poder atingir níveis superiores de competência. Essa preocupação em 

estabelecer fases adequadas à idade é evidenciada por Côté (1999), quando 

identifica três fases de desenvolvimento dos jogadores, por onde devem 

passar, nos anos de formação, para estarem criadas as condições de 

sustentabilidade à especialização do alto rendimento: a primeira, corresponde 

aos anos experimentais (6-12 anos), onde os jovens devem experimentar 

diferentes jogos desportivos e onde se deve valorizar a diversão e a excitação 

pelo desporto em geral; a segunda fase, os anos de especialização (13-15 

anos), onde se pretende que os jovens se centrem em menos actividades e 

procurem experiências positivas derivadas do sucesso ou do simples prazer; a

terceira fase, corresponde, então, à fase dos anos de investimento (depois dos 

16 anos), onde se efectua o investimento numa única actividade.

Verificamos que “a prática especializada antes da aptidão maturacional é 

de benefício duvidoso”, mas “as crianças pequenas são geralmente mais 

capazes do que suspeitamos” (Gallahue & Ozmun, p. 82), pelo que, por vezes, 

as protegemos em demasia. 

Para Balyi e Hamilton (2004) o ajustamento dos programas de treino e 

das competições em conformidade com os dos adultos, não é uma boa 

alternativa. Ainda, preferencialmente, os treinadores deveriam ser capazes de 

determinar a idade biológica de cada atleta, e utilizar essa informação para 

estabelecerem os processos de treino mais apropriados e em tal conformidade.

No entanto, não existem procedimentos confiáveis para identificar a idade 

biológica, sem ser de forma não invasiva (Lopes et al., 2000). E em 

determinados desportos, como o futebol, na presença de um elevado número 

de indivíduos, será impossível estabelecer condições de treino individualizadas 

para cada um, que tenham sentido para todos. 

O sucesso sustentado surge derivado mais do treino e da prática a longo 

prazo, ou pensado «à la longue» (Frade, 2008; Maciel 2008), do que de vitórias 

conseguidas no curto prazo de tempo (Balyi & Hamilton, 2004). Não existem 

atalhos na preparação de um jovem talento. A pressa em criar talentos é 

prejudicial (Almeida, 2005; Pérez Jiménez & Pain, 2008).
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A sobrevalorização da competição em idades muito precoces (Marques, 

1991) prejudica o desenvolvimento de competências na execução das 

habilidades em momentos posteriores da carreira. 

Por outro lado, a competição - condição real e mais exigente de 

exercitação e execução - é essencial para a formação, bem como o «ganhar», 

e têm de estar presentes no processo, apesar de poderem originar e 

encaminhar-nos para práticas nocivas ao desenvolvimento natural de todas as 

crianças. Mas só se estivermos inconscientes desse facto, não «conhecermos» 

o que é ser criança, e sobretudo não soubermos o que é jogar (ou é necessário 

para se jogar) futebol com qualidade (Frade, 2008).  

2.5.3. A influência do efeito da idade relativa nas oportunidades 

concedidas para a prática.

A idade relativa foi referida, por Barnsley (1988), como a diferença de 

idades entre crianças do mesmo escalão de formação.  

As crianças e jovens demonstram níveis distintos de desenvolvimento 

físico e mental (Barnsley et al., 1992). Por isso, são agrupadas pela sua idade 

cronológica, ao nível desportivo, tal como noutras áreas, nomeadamente na 

educação, com a preocupação em proporcionar condições de prática 

adequadas e mais justas a cada indivíduo (Helsen et al., 1998b; Folgado et al., 

2005; Helsen et al., 2005; Gladwell, 2008). No entanto, segundo Musch e 

Grondin (2001), essa intenção em promover a igualdade de oportunidades, no 

desporto, faz com que as crianças nascidas no início do ano de selecção 

possuam um ano de vantagem em relação às que nascem no final do ano. A 

consequência, ou consequências, do resultado de tal agrupamento em faixas 

etárias designamos efeito da idade relativa (EIR).

Como já foi referido anteriormente, apesar do desenvolvimento estar 

relacionado com a idade, ele não está dependente dela Assim, a idade 

cronológica apenas fornece uma “estimativa aproximada do desenvolvimento 

motor do indivíduo, que pode ser mais precisamente determinado por outros 

meios” (Gallahue & Ozmun, p. 12), tais como, e de acordo com o mesmo autor, 

as idades biológica, morfológica, dental, sexual, emocional, mental, do auto-
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conceito e perceptiva. De todos os indicadores de mudança, a idade 

cronológica é o menos preciso (Gallahue & Ozmun, 2005), é um mau indicador, 

sobretudo nas idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos de idade, pela 

grande variação que se dá no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional 

dos jovens nesse período (Balyi & Hamilton, 2004).

Os primeiros estudos sobre o efeito da idade relativa (EIR) foram 

efectuados na área da educação, e mostraram que os melhores resultados 

eram alcançados pelos alunos que se encontravam mais próximo do início do 

ano da sua distribuição, tanto em níveis iniciais de educação, como intermédios 

e também no ensino superior (Barnsley et al., 1992). 

Os primeiros estudos, onde o EIR no desporto surge como clara 

evidência, foram realizados por Barnsley & Thompson (1988) a equipas 

profissionais da Liga de Hóquei Canadiana, juntamente com duas equipas de 

“Juniores A” do mesmo país, e mais tarde, a um elevado número de jogadores 

pertencente à Associação de Hóquei de Edmonton em escalões de formação. 

Observou-se uma elevada relação entre o mês de nascimento e a proporção 

de jogadores participantes, e verificou-se, em ambos os casos, que existem 

quatro vezes mais jogadores nascidos no primeiro trimestre do ano de selecção 

do que nos restantes. 

No futebol, o EIR é observado em muitos países (Mush & Grondin, 2001; 

Helsen et al., 2005), e vários estudos o comprovam (Barnsley et al., 1992; 

Brewer et al., 1992; Helsen et al., 1998b; Richardson & Stratton, 1999; Helsen 

et al., 2000a; Simmons & Paul, 2001; Glamser & Vincent, 2004; Helsen et al., 

2005; Vaeyens et al., 2005; Folgado et al., 2006; Vincent & Glamser, 2006; 

Cobley et al., 2008; Pérez Jiménez & Pain, 2008).  

O EIR não se mostra como caso específico de determinada idade, apesar 

de poder ser mais evidente na puberdade (Seabra, Maia & Garganta, 2001), 

mas como observaram Helsen et al. (1998b) e Richardson e Stratton (1999), 

ele surge desde muito cedo. Jovens jogadores nascidos na parte inicial do ano 

de selecção, e mesmo precocemente na faixa etária de 6-8 anos de idade, são 

mais susceptíveis de serem identificados como talentosos e de serem expostos 

a melhores níveis de treino (Helsen et al., 1998b; Richardson & Stratton, 1999). 

Eventualmente, esses jogadores têm mais probabilidades de serem 

transferidos para as equipas de topo, e envolverem-se, mais tarde,
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profissionalmente (Helsen et al., 1998b). Como consequência, podemos 

encontrar distribuições semelhantes nas datas de nascimento em jovens que 

se mantêm no desporto sénior profissional (Helsen et al., 1998b).

Helsen et al. (2005) observaram, em diversos países, através da análise 

da distribuição das datas de nascimento, uma maior representação de 

jogadores das diferentes selecções nacionais de futebol, nascidos no início do 

ano de selecção nos escalões de sub-15, sub-16, sub-17 e sub-18. Em relação 

aos jogadores internacionais de sub-16 da Inglaterra, Brewer et al. (1992) 

constataram que mais de 50% deles nasceram no primeiro trimestre do ano de 

selecção. Também Richardson e Stratton (1999) verificam semelhante 

percentagem nos jogadores seleccionados para a selecção Inglesa na 

campanha para os campeonatos do mundo entre 1982 e 1998.

Pérez Jiménez e Pain (2008) verificaram que, apesar do EIR se fazer 

sentir na selecção dos jovens jogadores nos escalões de formação de todos os 

17 clubes representativos da sua amostra do futebol espanhol, o efeito é mais 

significativo naqueles clubes com melhor reputação, considerados «grandes», 

e sobretudo nos jogadores no final do seu período de formação. Os mesmos 

autores verificaram também que o EIR se dilui com a idade nas equipas 

profissionais, o que indica que muitos ficam de fora devido ao seu 

desenvolvimento tardio.

Verificamos que na organização dos escalões de formação no futebol 

português, os jogadores estão agrupados pela diferença de dois anos de 

selecção, em cada escalão. A maioria dos clubes não possui mais que uma 

equipa por escalão, e estabelecem um período de dois anos de diferença 

relativa na idade. No entanto, os clubes com melhores condições, apresentam 

no mínimo duas equipas para cada escalão, onde esse período relativo da 

idade é reduzido para apenas um ano. Mas que não deixa de ser muito tempo 

para criar assimetrias entre os desempenhos demonstrados pelos jogadores, e 

segundo Seabra et al. (2001) e Balyi e Hamilton (2004), devido às diferenças e 

variabilidades individuais características do desenvolvimento e maturação dos 

jovens, sobretudo no período pubertário.

A performance motora dos adolescentes do sexo masculino pode ser 

influenciada pelo treino. Contudo, também está significativamente relacionada 

com o seu estatuto maturacional (Seabra et al., 2001), uma vez que os rapazes 
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mais avançados no processo de maturação demonstram, geralmente, melhores 

performances do que os mais atrasados (Malina, 1994), como consequência 

dos aumentos significativos no aumento das medidas somáticas e 

componentes da aptidão física, características naturais desse processo. Daqui 

resulta, como comprovado no estudo de Seabra et al. (2001), ao compararem 

os desempenhos entre os jovens futebolistas e não futebolistas, em medidas 

somáticas, parâmetros da aptidão física e habilidades motoras específicas, que 

os jovens futebolistas possam ser seleccionados por apresentarem um estatuto 

maturacional mais avançado e habilidades motoras específicas mais 

desenvolvidas, como consequência do tempo de prática.

As vantagens retiradas pelo avanço no estatuto maturacional são 

observadas e comprovadas em estudos como os de Malina, Peña Reyes, 

Eisenmann, Horta, Rodrigues & Miller (2000) e Malina, Eisenmann, Cumming, 

Ribeiro & Aroso (2004) em jogadores portugueses, demonstrando que a 

selecção de jogadores para equipas de elite é influenciada pelo maior grau 

maturacional apresentado. Também Hansen, Klausen, Bangsbo & Muller 

(1999) mostram diferenças maturacionais entre jogadores de elite e não elite 

entre os 10 e 12 anos, colocando os primeiros em vantagem. 

Isso quer dizer que o EIR implica primeiro, como confirma Baker e Côté

(2003), que a maturação física determine quais os jogadores a terem acesso a 

melhores processos de treino (qualidade de prática); e segundo, com um 

aumento do tempo de prática (quantidade de prática), quais os que estão em 

condições de poderem desenvolver as competências necessárias para atingir 

um alto nível de rendimento. Vaeyens et al. (2005) comprovam esse facto em 

jogadores de futebol belgas nascidos no início do ano, quando verificam que 

eles realizam mais jogos e mais minutos de jogo. O que deixa transparecer que 

aqueles que não são excluídos, apesar de apresentarem datas de nascimento 

perto do fim do ano de selecção, continuam a não ter as mesmas 

oportunidades, o que aumenta ainda mais o nível de descriminação, e ficam 

estabelecidas as condições para reduzir o número de possíveis seleccionados, 

ao limitá-lo para os que nasceram no inicio do ano, o que não favorece o 

processo de detecção e desenvolvimento do talento.

Vaeyens et al. (2005) alertam para o facto do EIR poder nem sempre 

indicar um reflexo exacto, particularmente na população jovem. No entanto, 
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incluir outras variáveis, como o número de selecções e minutos jogados,

fornecem indicadores mais fiáveis do efeito.

Como afirmam Helsen et al. (2000a) e Gladwell (2008), um intervalo de 

doze meses na idade pode representar uma grande distância entre diversos 

estados na maturidade física, devido às diferenças individuais que caracterizam 

o desenvolvimento. Pensamos que na maioria dos clubes, a situação frequente 

de estabelecer períodos de dois anos de diferença entre jogadores a treinar e a 

jogarem ao mesmo nível, ou seja, nas mesmas condições, é exagerada, 

estabelecendo condições de desvantagem que hipotecam o necessário 

desenvolvimento dos mais novos, que nasceram mais perto do final do ano de 

selecção, levando-os a desistir (Barnsley et al., 1988; Gladwell, 2008), 

sobretudo em idades muito precoces até aos doze anos (Helsen et al., 1998a, 

1998b).

O EIR faz a diferença em desportos onde o peso, a altura e a força 

podem constituir-se como vantajosos (Glamser & Vincent, 2004). A 

desvantagem inicial, nesses parâmetros, bem como da coordenação, persiste 

nos anos seguintes, estabelecendo padrões de sub-desempenho e desânimo 

generalizados nas crianças mais novas em cada ano de selecção (Gladwell, 

2008), que não resistem e abandonam a actividade. Assim, os treinadores 

partem de uma definição falsa sobre quem são os melhores jogadores e 

acabam por escolher os mais velhos de cada ano. A verdade é que se a idade 

avançada em relação à condição física traz vantagem no peso e altura, não 

reflectem necessariamente uma maior habilidade (Helsen, Starkes, & Van 

Winckel, 2000b). Além disso, uma maior força física no início do 

desenvolvimento da perícia pode ser parcialmente responsável pela falta de

habilidade (Davids, Lees & Burwitz, 2000).

Helsen et al. (2005) e Vincent & Glamser (2006) verificam que o EIR é 

menos pronunciado em jogadoras de futebol feminino, presumivelmente devido 

ao facto das meninas amadurecerem mais cedo. Além disso, Helsen et al. 

(2005) especulam que a componente técnica do futebol torna-se mais 

importante para as mulheres, em comparação com o jogo dos homens, e é 

mais adequado seleccionar aquelas que são melhores tecnicamente do que as 

que são fisicamente mais impressionantes. Verificamos então que após a 

maturação, quando a vantagem das características físicas que lhe é subjacente
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não está presente, as qualidades técnicas são o factor primordial que 

possibilita o sucesso, e podemos com mais propriedade referir as qualidades 

táctico - técnicas, pelo exposto anteriormente nesta revisão, sobre o que um 

jogo de futebol, que se quer ao mais alto nível, reclama aos jogadores para 

nele terem sucesso.

Helsen et al. (2005) referem que aqueles que estão menos desenvolvidos 

fisicamente, pela sua mais jovem idade ou por amadurecerem mais 

tardiamente, apesar de serem melhor dotados tecnicamente, não são os 

seleccionados e os que têm acesso continuado ao treino de qualidade e à 

competição, fazendo com que uma quantidade significativa de talento possa 

ser desperdiçada.

No futebol, jogado pelos mais jovens, podemos considerar que esses 

aspectos físicos, em períodos compreendidos entre 12 meses, possam fazer 

diferença (Helsen et al., 1998b). Contudo, não são condição suficiente para 

justificar a excelência no futebol jogado ao mais alto nível, como foi por nós 

verificado nesta revisão quando procuramos encontrar características que 

distinguem os jogadores de elite – uma inteligência específica do jogo de 

futebol e os aspectos cognitivos subjacentes à capacidade da “informação” em 

controlar a “energia”.

Nos Estados Unidos, o basquetebol está imune a essa tendência do EIR 

(Côté et al., 2006), devido à sua maior acessibilidade, porque existem muitos 

espaços para a prática e uma enorme motivação para a mesma de um número 

elevado de indivíduos, possibilitando que uma criança, mesmo um pouco mais 

atrasada maturacional e fisicamente, possa continuar a jogar tanto quanto os 

seus colegas mais desenvolvidos (Gladwell, 2008), mesmo que não tenham 

oportunidade de jogar formalmente, em determinada altura, formalmente. 

A elevada motivação para a prática também é encontrada no futebol, mas 

existem cada vez menos condições, com o desaparecimento de espaços para 

a prática informal e do designado «futebol de rua» (Fonseca, 2006). 

Por outro lado, Wattie, Cobley e Baker (2008) referem que quando não 

existem condições para suportar o elevado número de indivíduos que desejam 

participar, maior será a concorrência nos clubes e isso pode induzir o EIR na 

selecção de jovens.
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O EIR é consistente, mesmo quando é alterada a data de inicio da 

selecção, originando uma adaptação da distribuição da variável data de 

nascimento, ao inverter a maior frequência das datas de nascimento para perto 

do início do novo ano de selecção (Helsen et al. 2000a; 2000b; Simmons & 

Paul, 2001). 

Em Portugal, Folgado et al. (2006) realizaram um estudo com o objectivo 

de analisar a distribuição das datas de nascimento de jovens futebolistas 

portugueses, em função do escalão competitivo e das diferentes posições 

específicas de cada jogador. Verificaram a influência da data de nascimento na 

identificação e selecção de jovens jogadores talentosos, ao constatarem a 

tendência estatisticamente significativa para jogadores, nos escalões de 

Infantis, Iniciados e Juvenis, e nas posições de Defesas e Médios, 

apresentarem idades próximas do início do ano de selecção.

O EIR na selecção de jovens para o futebol é tão evidente, que Barnsley

et al. (1992) aconselham os pais a realizarem um planeamento familiar de 

modo a que os seus filhos possam nascer no primeiro trimestre do ano de 

selecção, retirando daí vantagens, mais tarde, na maior probabilidade de virem 

a ser seleccionados e desenvolverem o talento para jogar futebol. Ou seja, o

“talento” pode ser explicado pela precocidade física e a “falta de talento” pode 

estar relacionada com a maturação tardia (Helsen et al., 1998b; Helsen et al., 

2000b).

No futebol organizado em categorias de idade e onde a competição inicia-

se muito precocemente, existe uma nítida vantagem para as crianças cujas 

datas de nascimento se situam perto do início do ano de selecção (Helsen et 

al., 2000a). Os que nascem no início do ano de selecção possuem tanto

vantagens na demonstração da condição física, como ao nível da motivação 

por experimentarem mais sucesso e no acréscimo de experiências (Helsen et 

al., 2005). Esses, não são só os mais velhos como são os que acumulam maior 

número de experiências de treino e competição (Helsen et al., 2005), e 

consequentemente têm oportunidade, através da prática, para melhor 

desenvolverem habilidades técnicas e intelectuais que o jogo induz e reclama 

(Ward & Williams, 2003).

Por outro lado o EIR também é susceptível de diminuir a qualidade global 

do futebol apresentado pelas equipas no mais alto nível, pelo que torna-se 
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necessário pensar em possíveis soluções para reduzir ou eliminá-lo (Helsen et 

al., 1998b). Wattie et al. (2008) advertem para o facto de ter-se que avançar 

para além de estudos em que simplesmente se tenta identificar o EIR em 

diferentes contextos, e sobretudo conduzir a investigação para possíveis 

soluções do problema.

Barnsley et al. (1988) e Glamser e Vincent (2004) explicam que o EIR no 

hóquei e no futebol, respectivamente, é o resultado da estrutura organizativa 

das competições dos escalões de formação, e nem sempre se verificou no 

passado, apenas surgindo nas últimas três décadas. Através dum estudo 

realizado a 147 jogadores, Glamser e Vincent (2004), identificaram o EIR como 

factor de maior influência na selecção de jogadores de futebol na América, com 

70% dos casos a nascerem perto do início do ano de selecção, ao ponto de 

reclamarem modificações profundas na organização das competições e por 

outro lado, de acordo com Abbott e Collins (2004), nos sistemas de detecção e 

identificação de talentos, uma vez que esses são significativamente 

influenciados pelos atributos físicos apresentados pelas crianças em detrimento 

das suas habilidades técnicas e de jogo de equipa (Helsen et al., 2000a, 

2000b). A idade precoce com que as crianças começam a competir também é 

vista como uma explicação para o EIR (Helsen et al., 1998b, 2000b), pela 

emergência do «querer ganhar», embora seja preciso encontrar um equilíbrio 

entre o sucesso a curto prazo e a necessidade de aprendizagem (Helsen et al., 

2005).

Para atenuar o EIR, alguns autores defendem novos métodos de 

definição de escalões através, por exemplo, da determinação da idade 

biológica (Musch et al. 2001), ou uma revisão da faixa etária (Helsen et al., 

1998b) e exigir uma idade média de todos os jogadores da equipa na largura 

da faixa etária em questão (Helsen et al., 2000b), ou proporcionar mais 

categorias de idade, com uma menor largura de banda em cada faixa etária 

(Helsen et al., 2005), ou ainda aumentar o número de clubes de futebol de 

modo a maximizar a participação e/ou expandir o número de oportunidades e 

prática informal (Cobley et al., 2008).

Por outro lado, Folgado et al. (2006) pensam que o problema está na falta 

de informação, ou na menor consciência do facto (Barnsley & Thompson, 1988; 

Helsen et al., 2000b; Vaeyens et al., 2005), e que o melhor método para 
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atenuar esse efeito seria o de informar, consciencializar e alertar os pais e 

treinadores para a presença de tal efeito, e a promoção de um sistema de 

identificação de jovens talentos que privilegie as capacidades técnico-tácticas

em vez das qualidades físicas (Helsen et al., 2005; Cobley et al., 2008), bem 

como a apresentação de um adequado processo de ensino do jogo, mais de 

acordo com as capacidades dos mais jovens. 

Cobley et al. (2008) são da opinião que seria benéfico atrasar os 

processos de selecção até ao final da adolescência, ou, segundo Richardson e 

Stratton (1999) que os procedimentos de selecção devem colocar mais ênfase 

no talento e menor dependência nos atributos físicos (tamanho e força).

O conceito de talento precisa de ser reformulado para que os processos 

de identificação e desenvolvimento dos jogadores talentosos possam entender-

se como dinâmicos e inter-relacionados (Abbott & Collins, 2004) e não 

subjugados a vantagens iniciais decorrentes das naturais diferenças inter-

individuais que ocorrem entre as crianças em fase de crescimento. Ou seja, é 

preciso ter em atenção que existe uma relação entre o processo de preparação 

a longo prazo e os processos de crescimento, maturação e desenvolvimento 

(Richardson & Stratton, 1999; Coelho e Silva, Figueiredo & Malina, 2004). 

Numa linha de investigação diferente, Côté et al. (2006) e Macdonald et 

al. (2009), associam a menor dimensão populacional com o alcance de altos 

níveis de desempenho, valorizando o contexto donde derivam os jovens, mais 

que o EIR, no desenvolvimento de jovens talentosos. Assim, as condições de 

meios mais pequenos, possibilitam as oportunidades de prática de experiências 

ideais e mais directamente associadas ao desenvolvimento do desempenho 

especialista para o desporto (Côté et al., 2006).

Sabendo que o talento, para que possa emergir, necessita que lhe 

concedam essa oportunidade ao longo dum processo de crescimento e 

formação da criança, o objectivo deste estudo é analisar a distribuição das 

datas de nascimento de jovens futebolistas portugueses, em função do escalão 

e nível competitivo na formação e compará-las com os anos de prática na 

modalidade específica do futebol e verificar quem são os jogadores que no final 

da formação desportiva estão prontos para serem seleccionados para o alto 

rendimento.  



99

III – OBJECTIVOS 



100



101

3. OBJECTIVOS 

3.1. Geral

Com o presente estudo pretendemos encontrar o efeito da idade relativa 

em jovens jogadores de futebol ao longo do seu percurso formativo, 

contabilizar o acúmulo de anos e horas de prática num clube até ao momento 

da transição para o futebol sénior, em dois níveis de competição distintos, e 

perceber as suas implicações na selecção dos mais talentosos. 

3.2. Específicos

Para que o objectivo deste estudo se concretize, pretendemos 

previamente atingir os seguintes objectivos específicos:

a) Comparar o acúmulo de anos e horas de prática específica até ao 

momento que antecede a transição para o futebol sénior e o alto rendimento, 

em jogadores de dois níveis competitivos distintos; 

b) Comparar a distribuição das datas de nascimento dos jogadores 

durante o ano, em dois níveis competitivos distintos e em todos os escalões de 

formação juvenil;

c) Verificar as implicações do efeito da idade relativa na selecção e 

formação de jogadores;

d) Verificar o papel dos clubes desportivos na selecção e formação de 

jovens talentosos;

e) Afrontar soluções para diminuir o efeito da idade relativa na selecção 

de jovens jogadores;

f) Encontrar condições, personificadas numa fórmula, para a formação de 

jovens talentosos que possam satisfazer as necessidades do futebol praticado 

ao mais alto nível. 



102



103

IV – METODOLOGIA



104



105

4. METODOLOGIA

4.1. Caracterização da investigação.

No presente estudo, propomo-nos investigar a distribuição das datas de 

nascimento dos jovens jogadores no futebol português em todo o seu percurso 

formativo juvenil, nomeadamente no final desse período, e averiguar o tempo 

de prática num clube, no domínio específico do futebol, acumulado por eles até 

então. Com isso, pretendemos conhecer o jovem jogador de futebol 

sucessivamente seleccionado até ao último escalão do futebol juvenil.

Recorremos a procedimentos quantitativos na aplicação de um 

questionário para recolha de dados retrospectivos e na recolha de informações 

em sites da Internet.  

4.2. Caracterização da amostra.

A população do presente estudo é caracterizada por praticantes da 

modalidade de futebol, do sexo masculino, que participam em todos os 

escalões do futebol juvenil: - desde «Escolas» (Sub-11) até «Júniores A» (Sub-

19). 

Como verificamos no Quadro 2, a população da amostra foi composta por 

um total de setecentos e cinquenta e sete (N=757) jogadores de futebol nos 

escalões juvenis, cujo critério de selecção foi orientado pela sua delimitação, 

primeiro, a uma área específica (clubes do concelho de Paços de Ferreira), e 

segundo, a clubes mais reputados do futebol português. A amostra foi a mais 

representativa possível, dentro dos procedimentos utilizados. Na sua escolha 

tivemos em conta a capacidade de recrutamento dos diferentes clubes. Assim 

entendemos que ao delimitar, primeiro, a área de selecção a uma determinada 

localidade, designadamente, o concelho de Paços de Ferreira, estavam criadas 

as condições para que fossem seleccionados os considerados melhores pelos 

clubes mais representativos desse mesmo local. Depois, em segundo lugar, e 

devido à maior capacidade de recrutamento dos maiores clubes nacionais, 
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entendemos que estes são os únicos que estão em condições de detectar e 

seleccionar os jovens mais talentosos, caso eles surjam, no primeiro local 

estabelecido (concelho de Paços de Ferreira).  

Quadro 2 - Distribuição da amostra total por níveis 
competitivos e escalões.

AMOSTRA

Nível Superior Nível Inferior N
SUB 19 73 37 110
SUB 17 75 26 101

SUB 16 45 45

SUB 15 77 24 101
SUB 14 70 22 92

SUB 13 104 24 128
SUB 12 48 27 75

SUB 11 45 60 105
N 537 220 757

Na organização do estudo, a população da nossa amostra foi dividida em 

dois grupos. Um, de nível superior, onde estão representados os três melhores 

clubes nacionais, pela maior capacidade de recrutamento e por estarem 

regularmente a disputar as fases finais de todas as competições e em todos os 

escalões, constituído por quinhentos e trinta e sete jogadores (537). E outro, de 

nível inferior ao primeiro que, apesar de conseguir colocar algumas das suas 

equipas a jogar em campeonatos nacionais, não consegue chegar às fases 

finais, constituído por duzentos e vinte jogadores (N=220). Com a intenção de 

comparar os acúmulos de anos e horas de prática proporcionadas por um 

clube, foi constituído um terceiro grupo com trinta e sete jogadores (N=37), que 

participam nos campeonatos da 2ª Nacional «Júniores A» (Sub 19) a um nível 

inferior, e vinte jogadores (N=20) que participam nos campeonatos da 1ª 

Nacional do mesmo escalão a um nível superior. 
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4.3. Instrumento de investigação.

A ferramenta utilizada neste estudo para recolha dos dados foi um 

questionário ad hoc, adaptado às condições de aplicação pretendidas, baseado 

num modelo de entrevista semi-estruturada de registo de informações auto-

retrospectivas longitudinais de Côté, Ericsson e Law (2005) e traduzida e 

adaptada para o caso específico do futebol por Koslowsky (2008).  

Nesse questionário pretendíamos essencialmente recolher informações 

sobre a data de nascimento de cada jogador, o seu acúmulo pessoal de anos e 

horas de prática específica, bem como a idade em que iniciaram a prática 

desportiva específica num clube de futebol federado. No questionário eram 

solicitadas outras informações que, por circunstâncias adversas, não foi 

possível tratar e analisar com mais profundidade. 

4.4. Procedimento de recolha dos dados

Primeiro foram realizados contactos com os clubes do concelho de Paços 

de Ferreira e nos clubes de maior representação no futebol Português. 

Tivemos algumas dificuldades na aplicação do questionário no segundo caso e, 

como solução, recorremos à internet para recolha de informações relativas à 

data de nascimento dos jogadores, em todos os escalões do futebol juvenil, 

nos sites oficiais desses mesmos clubes e num site temático da modalidade 

http://www.zerozero.pt.

Depois de autorizados, entregámos os questionários, entre os meses de 

Abril e Maio de 2009, nos clubes do concelho de Paços de Ferreira, a cada um 

dos responsáveis pelas equipas, e efectuámos a sua recolha entre os meses 

de Maio e Junho. Nessa mesma altura foi-nos cedido o ficheiro com as datas 

de nascimento de todos os jogadores dos diferentes escalões do clube de nível 

inferior.

A pesquisa efectuada na internet nos diferentes sites, mencionados 

anteriormente, foi realizada no dia 21 de Junho de 2009. 

Os dados relativos ao início da prática num clube, e ao acúmulo de anos 

e horas de prática, correspondentes aos jogadores que fazem parte de um 
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clube com maior reputação, que não conseguimos recolher através da 

aplicação do questionário, foram obtidos do estudo realizado por Koslowsky 

(2008).

4.5. Variáveis do estudo

Consideram-se como variáveis independentes os grupos, NS, NI, SUB19, 

SUB17, SUB16, SUB15, SUB14, SUB13, SUB12, SUB11, caracterizados pela 

população dos clubes presentes na amostra.

Como variáveis dependentes do estudo, analisamos as seguintes 

considerações:

(1) Horas acumuladas de prática específica num clube – HA.

(2) Anos acumulados de prática específica num clube – AA.

(3) Ano de início de prática específica num clube – AI.

(4) Nascimento no 1º trimestre do ano de selecção – 1ºTrim.

(5) Nascimento no 2º trimestre do ano de selecção – 2ºTrim.

(6) Nascimento no 3º trimestre do ano de selecção – 3ºTrim.

(7) Nascimento no 4º trimestre do ano de selecção – 4ºTrim.

(8) Nascimento no 1º semestre do ano de selecção – 1ºSem.

(9) Nascimento no 2º semestre do ano de selecção – 2ºSem.

4.6. Tratamento estatístico

Utilizamos a estatística descritiva, para o tratamento dos dados 

recolhidos, com o apoio do programa SPSS 17.0. Baseamo-nos em parâmetros 

de tendência central, tais como, análise e soma de frequências, média, e em 

parâmetros de dispersão, através de valores de desvio padrão (SD), os quais 

apresentamos através de descrição tabular e gráfica, para melhor 

compreensão dos resultados. Aplicamos o teste Qui-Quadrado para determinar 

desvios nas frequências das datas de nascimento de todos os escalões, nos 
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diferentes trimestres e semestres, em função do nível, e o teste estatístico 

Anova - One Way para comparar médias entre os diferentes níveis (NS x NI). 

Para avaliar a magnitude comparativa entre a distribuição das datas por 

semestre e o EIR foi calculado o “effect size” (Cohen’s d), tal como Côté, 

Macdonald, Baker e Abernethy (2006) e Macdonald, Cheung, Côté e Abernethy 

(2009). Foi assumido um nível de significância de 0,05. 
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V – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A apresentação dos dados recolhidos baseia-se na comparação, inter e intra-

níveis (NS x NI), da distribuição das datas de nascimento (DDN) pelo ano, bem como 

dos valores de HA e AA, e do AI, de jogadores em diferentes escalões juvenis.

5.1. Comparações Inter-Níveis.

Através do Quadro 3, observamos diferenças estatisticamente significativas 

(p≤0,05), entre as médias encontradas nos dois grupos, nas DDN por trimestre (p =

0,04) e semestre (p = 0,00). Os jogadores do grupo NS nascem mais perto do início 

do ano que os jogadores do grupo NI, ou seja, os primeiros são significativamente 

mais velhos cronologicamente, embora, pelo moderado valor de d (0,31), não existem 

evidências consistentes que nos indiquem que seja o EIR a distinguir os dois grupos.

Quadro 3 - Comparação da distribuição das datas de 
nascimento por trimestre e semestre nos diferentes níveis 
competitivos e em todos os escalões juvenis.

nível N X2 p d

Trim
NI 220

8,35 0,04
NS 537

Sem
NI 220

15,30 0,00 0,31
NS 537

p≤0,05

Podemos, também, observar na Figura 2 uma distribuição progressivamente 

inferior das datas de nascimento (DN) ao longo do ano em ambos os grupos. Assim, 

no primeiro trimestre (NS = 43,9%; NI = 35,0%), e semestre (NS = 73,9%; NI = 59,5%),

encontramos concentrada a maior percentagem de DN, que vai diminuindo 

uniformemente à medida que se aproxima do final do ano. Destacamos a maior 

concentração das datas de nascimento dos jogadores do NS, com aproximadamente 

44% do total da amostra, no primeiro trimestre, em comparação com uma mais baixa 

concentração, nas mesmas condições, do grupo NI (35%), e com uma menor 

concentração, da mesma distribuição, no último trimestre, com apenas 11,4%, 

percentagem inferior aos 16,8% dos jogadores do grupo NI. Se no primeiro semestre 



verificamos uma maior concentração das DN do NS em relação às do NI (73,9% e 

59,5% respectivamente), no segundo semestre ocorre o oposto, com uma maior 

concentração de DN do NI (40,5% contra os apenas 26,1% do NS). As DN 

distribuem-se mais uniformemente que as do grupo NS durante o ano, no entanto, 

com tendência semelhante.   

Figura 2 – Gráficos comparativos das percentagens por trimestre (esq.) e por semestre (dir.) 
da DDN entre 

Ao compararmos a DDN entre níveis em cada escalão 

verificamos diferenças estatisticamente significativas nos escalões de SUB 17

0,03), SUB14 (p = 0,04) e SUB13

pelos valores de d iguais a 0,74 e 0,76, respectivamente, próximos do considerado 

nível elevado, para o “effect size

diferença e é um factor de elevada distinção 

1º trim 2º trim 3º trim

35,0%

24,5% 23,6%

43,9%

25,7%

19,0%

Nivel inferior Nível superior
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verificamos uma maior concentração das DN do NS em relação às do NI (73,9% e 

59,5% respectivamente), no segundo semestre ocorre o oposto, com uma maior 

concentração de DN do NI (40,5% contra os apenas 26,1% do NS). As DN 

se mais uniformemente que as do grupo NS durante o ano, no entanto, 

com tendência semelhante.   

Gráficos comparativos das percentagens por trimestre (esq.) e por semestre (dir.) 
entre distintos níveis em todos os escalões juvenis.

Ao compararmos a DDN entre níveis em cada escalão (conforme

verificamos diferenças estatisticamente significativas nos escalões de SUB 17

e SUB13 (p = 0,00), sobrevalorizadas, nos dois últimos casos, 

iguais a 0,74 e 0,76, respectivamente, próximos do considerado 

effect size” de Cohen (d), que nos indica que o EIR explica a 

diferença e é um factor de elevada distinção entre o NS do NI, nesses escalões.
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verificamos uma maior concentração das DN do NS em relação às do NI (73,9% e 

59,5% respectivamente), no segundo semestre ocorre o oposto, com uma maior 

concentração de DN do NI (40,5% contra os apenas 26,1% do NS). As DN do grupo NI 

se mais uniformemente que as do grupo NS durante o ano, no entanto, 

Gráficos comparativos das percentagens por trimestre (esq.) e por semestre (dir.) 
.

conforme Quadro 4), 

verificamos diferenças estatisticamente significativas nos escalões de SUB 17 (p =
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indica que o EIR explica a 
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Figura 3 – Gráfico comparativo das percentagens da DDN por semestre, em níveis distintos e em todos os escalões juvenis.
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Quadro 4 - Comparação entre distintos níveis da distribuição das datas de nascimento por semestre nos diferentes escalões juvenis.

SUB 19 SUB 17 SUB 15 SUB 14 SUB 13 SUB 12 SUB 11

N. lnf. N. Sup. N. lnf. N. Sup. N. lnf. N. Sup. N. lnf. N. Sup. N. lnf. N. Sup. N. lnf. N. Sup. N. lnf. N. Sup.

1º sem. 62,2% 68,5% 46,2% 70,7% 62,5% 74,0% 59,1% 87,1% 58,3% 86,5% 59,3% 62,5% 63,3% 57,8%

2º sem. 37,8% 31,5% 53,8% 29,3% 37,5% 26,0% 40,9% 12,9% 41,7% 13,5% 40,7% 37,5% 36,7% 42,2%

X
2
=0,44; p=0,51; d=0,15 X

2
=5,06; p=0,03; d=0,53 X

2
=1,19; p=0,30; d=0,26 X

2
=8,37; p=0,04; d=0,74 X

2
=10,18; p=0,00; d=0,76 X

2
=0,08; p=0,78; d=0,06 X

2
=0,33; p=0,56; d=0,10

p≤0,05
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Verificamos em escalões, onde as diferenças entre níveis não são 

estatisticamente significativas, os casos dos SUB19 (p = 0,51), SUB15 (p = 0,30); 

SUB12 (p = 0,78) e SUB11 (p = 0,56), valores de d baixos (respectivamente 0,15; 0,26; 

0,06 e 0,10) que não confirmam o EIR como factor diferenciador, embora possamos 

observar uma tendência para as concentrações das DN, em ambos os casos, 

penderem para o inicio do ano, e de maneira mais expressiva no NS.

Através da análise gráfica (Figura 3) podemos observar uma maior tendência 

para, em todos os escalões, e em ambos os níveis, existir maior percentagem de 

jogadores com idades próximas do início do ano, excepto no escalão de SUB para o NI, 

cujas percentagens situam-se respectivamente, no 1º e 2º semestres, em 46,2% e 

53,8%.     

Verificamos que os grupos de NS e NI distinguem-se significativamente pelo 

número de HA, devido ao elevado valor de d (>0.80). Os jogadores do NI apresentam 

um maior acúmulo de horas de prática específica num clube, com uma média de 

3582,50± 242,20 contra as 2975,30± 697,98 horas do NS (conforme Quadro 5).

Em relação ao número de AA (NS = 9,40± 2,76; NI = 8,51±2,44) e ao AI (NS =

9,20± 2,30; NI = 9,40±4,30), podemos verificar que os valores são semelhantes (apesar 

de existir uma diferença aproximada de um ano de AA e um valor de dp mais elevado 

no NI para os AI, que induzem mais anos de prática para o NS e inicio mais precoce 

para alguns dos jogadores do NI). No entanto, valores encontrados de d baixos (para 

AA d=0,36 e para AI d=0,09), não se constituem como determinantes na predição de 

qual das variáveis poderá distinguir os dois níveis.   

Quadro 5 - Magnitude das diferenças das médias de horas e anos acumulados de prática específica e 
ano de inicio de prática num clube, de jogadores SUB19 dos níveis superior e inferior.

Horas Acumuladas Anos Acumulados Anos Inicio

Média DP d Média DP d Média DP d

NS (a) 2975,30 697,98
1,30

9,40 2,76
0,36

9,20 2,30
0,09

NI 3582,50 242,20 8,51 2,44 9,40 4,30

(a) adaptado de Koslowsky (2008) 
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5.2. Comparações Intra-Níveis.

Quando analisamos os dados relativos à DDN por trimestre (conforme Quadro 6) 

não encontramos diferenças estatisticamente significativas entre os vários escalões do 

NS (p = 0,36), o que revela que a DDN mantém, em todos os trimestres entre escalões, 

uma uniformidade percentual. No entanto, existem diferenças estatisticamente 

significativas (p = 0,00) quando analisamos os dados através da DDN por semestre, 

que revelam a presença do EIR mais pronunciado em escalões específicos. 

Quadro 6 - Comparações percentuais e magnitude dos desvios da DDN por trimestre 
e semestre entre escalões do nível superior.

Nível superior

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim x2 p 1º sem 2º sem x2 p

Sub 19

31 19 17 6

22,65 0,36

50 23

27,03 0,00

42,5% 26,0% 23,3% 8,2% 68,5% 31,5%

Sub 17

28 25 16 6 53 22

37,3% 33,3% 21,3% 8,0% 70,7% 29,3%

Sub 16

23 7 11 4 30 15

51,1% 15,6% 24,4% 8,9% 66,7% 33,3%

Sub 15

38 19 13 7 57 20

49,4% 24,7% 16,9% 9,1% 74,0% 26,0%

Sub 14

34 22 8 6 61 9

48,6% 31,4% 11,4% 8,6% 87,1% 12,9%

Sub 13

42 30 16 16 90 14

40,4% 28,8% 15,4% 15,4% 86,5% 13,5%

Sub 12

20 10 10 8 30 18

41,7% 20,8% 20,8% 16,7% 62,5% 37,5%

Sub 11

20 6 11 8 26 19

44,4% 13,3% 24,4% 17,8% 57,8% 42,2%

p≤0,05
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Através da análise do Quadro 6, destacamos no NS, valores percentuais 

próximos dos 50% para a DDN no primeiro trimestre, nos escalões de SUB16, SUB15 e 

SUB14, e valores próximos dos 90% no primeiro semestre, nos escalões de SUB14 e 

SUB13. Apesar de se observar a tendência para serem seleccionados aqueles que 

nasceram mais próximo do início do ano em todos os escalões, com médias 

percentuais por semestre a ultrapassarem os 50%, é nos escalões de SUB15 (1º sem =

74,0%), SUB14 (1º sem = 87,1%) e SUB13 (1º sem = 86,5%), no NS, que revela-se 

mais esse efeito. No entanto, encontramos diferenças estatisticamente significativas (p

= 0,00) entre os escalões SUB14 e SUB13 e os restantes, e entre o escalão de SUB15 

e o de SUB11 (conforme Quadro 8).

Quadro 7 - Comparações percentuais e magnitude dos desvios da DDN por trimestre e 
semestre entre escalões do nível inferior.

Nível inferior

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim x2 p 1º sem 2º sem x2 p

Sub 19

12 11 9 5

10,19 0,98

23 14

2,50 0,87

32,4% 29,7% 24,3% 13,5% 62,2% 37,8%

Sub 17

10 2 7 7 12 14

38,5% 7,7% 26,9% 26,9% 46,2% 53,8%

Sub 15

9 6 6 3 15 9

37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 62,5% 37,5%

Sub 14

8 5 4 5 13 9

36,4% 22,7% 18,2% 22,7% 59,1% 40,9%

Sub 13

10 4 5 5 14 10

41,7% 16,7% 20,8% 20,8% 58,3% 41,7%

Sub 12

8 8 6 5 16 11

29,6% 29,6% 22,2% 18,5% 59,3% 40,7%

Sub 11

20 18 15 7 38 22

33,3% 30,0% 25,0% 11,7% 63,3% 36,7%

p≤0,05
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No NI (conforme Quadro 7) não encontramos diferenças estatisticamente 

significativas entre os diferentes escalões na DDN, tanto por trimestre como por 

semestre, mas observamos a mesma tendência para serem seleccionados os que 

nascem mais próximo do início do ano, à excepção, como já tínhamos observado, no NI 

e no escalão de SUB17 (conforme Quadro 4 e Figura 3).    

Quadro 8 – Diferenças nas 
médias por semestre 
estatisticamente significativas 
entre escalões do nível superior.

(I) 
escalão

(J) 
escalão Média SD p

sub15 sub11 -,162* 0,08 0,00

sub14 sub19 -,186* 0,07 0,00

sub17 -,165* 0,07 0,00

sub16 -,205* 0,08 0,00

sub12 -,246* 0,08 0,00

sub11 -,294* 0,08 0,00

sub13 sub19 -,180* 0,07 0,00

sub17 -,159* 0,07 0,00

sub16 -,199* 0,08 0,00

sub12 -,240* 0,08 0,00

sub11 -,288* 0,08 0,00

p≤0,05

Em cada escalão do NS, através da análise do Quadro 9, verificamos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre a DDN por semestre nos 

escalões SUB19 (p = 0,00), SUB17 (p = 0,00), SUB16 (p = 0,03), SUB15 (p = 0,00), 

SUB14 (p = 0,00) e SUB13 (p = 0,00), o que nos leva a concluir que o EIR surge como 

factor de selecção nesses escalões, não acontecendo o mesmo nos escalões de 

SUB12 (p = 0,08) e SUB11 (p = 0,30), onde não verificamos diferenças 

estatisticamente significativas.
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Quadro 9 - Comparação da distribuição das datas de nascimento por semestre em cada 
escalão do NS.

N média SD X2 P

SUB19
1º sem 50

1,32 0,47 9,99 0,00
2º sem 23

SUB17
1º sem 53

1,29 0,46 12,81 0,00
2º sem 23

SUB16
1º sem 30

1,33 0,48 5,00 0,03
2º sem 15

SUB15
1º sem 57

1,26 0,44 17,78 0,00
2º sem 20

SUB14
1º sem 61

1,13 0,34 38,63 0,00
2º sem 9

SUB13
1º sem 90

1,13 0,34 55,54 0,00
2º sem 14

SUB12
1º sem 30

1,38 0,49 3,00 0,08
2º sem 18

SUB11
1º sem 20

1,42 0,5 1,09 0,30
2º sem 19

p≤0,05

No NI verificamos, no Quadro 10, diferenças estatisticamente significativas 

apenas no escalão de SUB11 (p = 0,04), que nos apontam o EIR como factor de 

selecção nesse escalão, enquanto nos restantes escalões, apesar de verificarmos uma 

tendência para que sejam seleccionados os jovens com datas de nascimento incluídas 

no 1º semestre, o facto não é estatisticamente relevante.
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Quadro 10 - Comparação da distribuição das datas de nascimento por semestre em cada 
escalão do NI.

N média SD X2 p

SUB19
1º sem 23

1,38 0,49 2,19 0,14
2º sem 14

SUB17
1º sem 12

1,54 0,51 0,15 0,70
2º sem 14

SUB15
1º sem 15

1,38 0,50 1,50 0,22
2º sem 9

SUB14
1º sem 13

1,41 0,50 0,73 0,39
2º sem 9

SUB13
1º sem 14

1,42 0,50 0,67 0,41
2º sem 10

SUB12
1º sem 16

1,41 0,50 0,94 0,34
2º sem 11

SUB11
1º sem 38

1,37 0,49 4,27 0,04
2º sem 22

p≤0,05
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A discussão dos dados recolhidos baseia-se na comparação, em dois 

níveis distintos do futebol juvenil português, do tempo de prática acumulada num 

clube (nela incluída o tempo de treino e de competição), do efeito da idade 

relativa (EIR) na selecção de jovens, nas ideias implícitas inerentes a esse facto, 

e nas suas repercussões no desenvolvimento de jovens talentos capazes de 

resolverem com sucesso os problemas que o jogo de futebol ao mais alto nível 

lhes poderá colocar um dia.

6.1. Constatação e implicações do EIR no futebol.

Numa primeira análise, podemos verificar uma tendência, nos dois níveis, e em 

todos os escalões de formação juvenil, para serem seleccionados os jogadores 

que apresentam DN próximas do início do ano, com excepção do escalão 

SUB17 no NI (1º sem = 46,2%; 2º sem = 53,8%), que apresenta percentagens 

superiores de DN distribuídas no 2º semestre. No entanto, apenas no NS 

encontramos diferenças estatisticamente significativas, em todos os escalões 

(SUB19, p = 0,00; SUB17, p = 0,00; SUB16, p = 0,03; SUB15, p = 0,00; SUB14, p =

0,00 e SUB13, p = 0,00), excepto nos de SUB11 (p = 0,08) e SUB12 (p = 0,30), e 

no NI no escalão de SUB11 (p = 0,04), que possam confirmar o EIR como factor

relevante de selecção.   

O clube do NI nos «Júniores B» só possui uma equipa SUB17, o que faz com 

que se concentrem jogadores no mesmo escalão que podem diferenciar-se até 

vinte e quatro meses, em termos de idade, que nos pressupostos do EIR criaria 

condições de desigualdade, em benefício dos mais velhos, nascidos no início do 

ano, mas não é o caso. Este facto revela-se contraditório com uma das soluções 

estabelecidas para combater EIR, quando são propostas mais categorias de 

idade, com menor largura de banda em cada faixa etária para remediar tal efeito 

(Helsen et al., 2005).  
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No entanto, no nosso caso, isso só acontece em termos de média semestral, 

pois ao efectuarmos uma análise por trimestre verificamos que continua a ser 

mais próximo do início do ano que se encontra a maior distribuição das DN dos 

jogadores do escalão de SUB17, com 38,5% dos casos, e excepcionalmente no 

segundo trimestre apenas se encontram 7,7% dos casos. Depois, pelo facto de 

estarem compreendidos dois anos de selecção (1992 e 1993) os jogadores 

nascidos mais próximo do final do ano de 1992 são mais velhos do que os 

nascidos no início do ano de 1993, e disso retiram vantagens, e poderão obter 

mais oportunidades. Seria conveniente observar quanto tempo jogam esses 

jogadores mais novos, que neste caso também possuem idades próximas do 

início do ano, para comprovar, tal como Vaeyens et al. (2005), que mesmo 

esses que não são excluídos, continuam a ser descriminados e jogam menos.

Na nossa amostra estão em causa dois grupos, em que num os jogadores estão 

mais susceptíveis de serem chamados para representarem as selecções 

nacionais no futebol juvenil e de alcançarem o futebol sénior, porque 

representam os clubes mais reputados do futebol português, que são, também,

os que possuem uma maior capacidade de recrutamento, e inserem-se em 

meios populacionais elevados. No entanto, estudos revelam que são mais 

susceptíveis de alcançar campeonatos de elite, os jogadores que, na sua 

formação, estiveram inseridos em meios populacionais mais pequenos (Côté et 

al., 2006; Macdonald et al., 2009), devido às melhores condições 

proporcionadas nessas situações para o efeito.

Verificamos no nosso caso que os jogadores, que participam a um nível mais 

elevado, em média e em todos os escalões, nascem mais próximo do início do 

ano, tal como Pérez Jiménez & Pain (2008) observaram no futebol espanhol,

embora, diferenças estatisticamente significativas entre o NS e o NI apenas 

sejam encontradas nos escalões de SUB17 (p = 0,03), SUB14 (p = 0,04) e 

SUB13 (p = 0,00). No entanto, no escalão de SUB15, constatamos que o clube 

do NI participa ao mesmo nível dos clubes mais representativos do futebol 

português (NS). Isto vem provar, mais uma vez, e tal como confirmam Helsen et 

al. (1998b, 2000b), que o EIR é tanto ou mais relevante quanto maior for o nível 

de exigência competitiva. 
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Este facto é comprovado pelas percentagens superiores a 50% observadas na 

DDN no primeiro trimestre de jogadores seleccionados para representarem as 

suas selecções Nacionais Juvenis (Helsen et al., 2005; Brewer et al., 1992), e do 

mesmo modo a nível sénior (Richardson & Stratton, 1999), ou, como também 

podemos observar no nosso estudo, quando o EIR não é tão prenunciado nos 

escalões dos mais novos (SUB12 e SUB11), em que os campeonatos se 

realizam a um nível de exigência mais baixo (regional), apesar de termos 

verificado no NI no escalão de SUB11 (p = 0,04) a presença estatisticamente 

significativa do EIR.

A presença do EIR não tão pronunciada nos escalões mais baixos, poderia ser, 

também, explicada pelo facto de nessas idades ainda não fazer-se sentir muito 

o efeito característico da variabilidade do desenvolvimento maturacional entre os 

jovens. No entanto, Hansen et al. (1999) observaram, até nessas idades, 

diferenças maturacionais entre os jogadores de elite e não elite. 

Tal como Malina et al. (2000; 2004), que observaram vantagens no avanço do 

estatuto maturacional em jogadores portugueses, sendo esses os que eram em 

média mais seleccionados para as equipas de elite, também nós verificamos no 

grupo de NS uma maior concentração, em comparação com o grupo de NI, de 

jogadores mais velhos, e supostamente mais avançados maturacionalmente. E 

desses casos podemos destacar as elevadas percentagens dos jogadores que 

nasceram no 1º semestre no NS nos escalões de SUB13 (86,5%), SUB14

(87,1%), SUB15 (74,0%), SUB16 (66,7%) e SUB17 (70,7%), cujo intervalo de 

idades que se estabelece entre eles corresponde à fase onde os efeitos da 

maturação e sua variabilidade individual característica se fazem sentir mais 

(Bayil & Hamilton, 2004; Gallahue & Ozmun, 2005, Seabra et al., 2001), o que 

vem comprovar o facto de se seleccionar os mais avançados 

maturacionalmente, pois, como diz Malina (1994) são esses que melhores 

performances demonstram, pelos acréscimos a nível físico.

Verificamos que a tendência para a existência de percentagens maiores, 

próximas do início do ano, continua a verificar-se nos anos seguintes, por 

anteriormente se ter constituído como um factor de selecção, que abdicou de 

proporcionar oportunidades aos mais novos, que não tendo as mesmas 
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condições para desenvolverem as suas habilidades, desanimam e desistem 

(Barnsley et al., 1988; Gladwell, 2008).

Como afirmou Helsen et al. (2005), os jogadores seleccionados para além de 

mais velhos são os que posteriormente acumulam mais tempo de treino e 

competição, fruto de vantagens iniciais no desenvolvimento maturacional, que 

se repercute numa maior motivação pela vivência de situações com maior 

sucesso. Depois, são eles os que em maior número chegam aos juniores, facto 

também confirmado no nosso estudo, com perto de 70% dos casos para o NS e 

62,2% para o NI, e daí resulta uma maior probabilidade de poderem alcançar o 

futebol sénior, cuja transição não se faz pacificamente, e constitui-se como um 

momento onde muitos também desistem, e assim não continuam a desenvolver 

as suas potencialidades para jogar futebol, se tivermos em conta que, como 

afirmam Jensen (2002), Spitzer (2007) e Freeman (2008), temos capacidade 

para aprender durante toda a vida.

Apesar de no escalão de SUB19 termos verificado percentagens mais elevadas 

de jogadores nascidos próximas do inicio do ano (NS = 68,5%; NI = 62,2%), não 

podemos confirmar, tal como Pérez Jiménez & Pain (2008), que é 

especificamente nesse escalão que se observa uma maior concentração desses 

jogadores. Os mesmos autores, tal como Williams e Reilly (2000a), afirmam que 

as vantagens iniciais derivadas do avanço maturacional desvanecem-se com o 

tempo, ao nível sénior. Também corroborando as ideias de Weineck (2002). No 

nosso caso, confirmamos esse facto mais cedo, pois observamos uma 

progressiva diminuição da concentração de jogadores nascidos mais próximo do 

início do ano, a partir do escalão de SUB15 no NS (que de 87,1% no SUB14 

diminui para 74,0% no SUB15, 70,7% no SUB17 e 68,5% no SUB19), o que 

reforça ainda mais a importância na selecção do avanço maturacional nesse 

período.

Não é provável que «esse jogador» nascido próximo do início do ano, 

seleccionado mais frequentemente para jogar no mais alto rendimento, como 

comprova a existência do EIR em escalões seniores (Helsen et al. 1998b), 

possua genes – inatos - para jogar futebol. É mais crível aceitar que isso deriva 

do facto desse jogador apresentar um estatuto maturacional mais avançado 

(Seabra et al., 2001; Malina et al., 2000; 2004) e de lhe terem sido 
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proporcionadas melhores condições para desenvolver o seu talento, melhores 

treinadores e processos de treino (Baker & Côté, 2003), maior tempo de prática 

(Baker & Côté, 2003; Vaeyens et al., 2005) e por ter dedicado muitas horas de 

interacção do corpo com o meio ambiente específico reclamado pelo jogo de 

futebol – ou seja, por ter possuído melhores oportunidades (Howe et al., 1998; 

Magill, 2000; Gladwell, 2008) para experimentar estímulos relevantes para jogar 

futebol.

Neste estudo, não obtivemos dados que nos permitem provar cientificamente 

que esses jovens, constantemente seleccionados, e em todos os escalões, 

sejam realmente os que apresentem características maturacionais mais 

avançadas, e com todas as vantagens naturais daí resultantes. Parece lógico 

concluir que os mais velhos possam em média ser mais avançados 

maturacionalmente, e sendo o ritmo sequencial do desenvolvimento e 

maturação variável de indivíduo para indivíduo (Garganta, 2001; Seabra et al., 

2001; Bayil & Hamilton, 2004; Gallahue & Ozmun, 2005), também poderemos 

especular que, mesmo os mais novos cronologicamente, possam possuir essa 

vantagem proporcionada pelo possível avanço maturacional, o que ainda 

aumentaria mais a significância, agora, não do EIR, mas do efeito do ritmo 

maturacional mais avançado. 

Partimos dum pressuposto errado que induz a idade cronológica como indicador 

de mudança, que segundo Gallahue e Ozmun (2005) é o menos fiável, e leva-

nos a seleccionar sistematicamente aqueles que desfrutam de vantagens 

adicionais decorrentes do seu maior desenvolvimento maturacional. Estes factos 

revelam a importância concedida aos factores físicos, de quem selecciona, o 

que vem contrariar o que fomos evidenciando na literatura que, sendo o futebol 

um jogo complexo, reclama do jogador a resolução de problemas, cujas 

soluções são o resultado mais de competências cognitivas ligadas à capacidade 

de tratamento duma elevada quantidade de informação (Marina, 1995; Magill, 

2000; Spitzer, 2007; Albrecht, 2008), do que propriamente de natureza 

energética, física ou fisiológica (Williams & Reilly, 2000; Tani, 2002; 2007; 2008; 

Coyle, 2009).
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Essa importância concedida aos aspectos físicos na selecção dos jovens, vai-se 

repercutir nas preocupações sobre a organização do treino, que é orientada 

para a sua potenciação máxima, pois acredita-se que eles fazem a diferença no 

futebol, tal não corroborado por Tani (2007) para o qual, o jogador que se 

destaca e decide o jogo é o que possui mais habilidade e não o que possui a 

compleição física mais extraordinária, ou não corroborado por Wein (2004) e 

Dweck (2006), quando valorizam os dotes intelectuais em detrimento dos físicos.

A presença da habilidade, nesta perspectiva, torna-se um elemento 

diferenciador, mas não é isso que está subjacente aos resultados, quando existe 

uma tendência para seleccionar os mais velhos e supostamente mais 

avançados maturacionalmente, com todos os benefícios no rendimento físico 

que daí decorrem. 

6.2. Onde encontramos o Talento para jogar futebol?

Tendo em conta a grande quantidade de jogadores sul-americanos que 

participam nos campeonatos de futebol europeu, podemos questionar se eles 

são portadores dos «genes do talento» para jogar futebol. Ou, por exemplo, no 

caso do Quaresma, será que possui o «gene da trivela»? Ou ainda, será que, os 

que nascem mais próximo do início do ano, possuem o «gene do talento» para 

jogar futebol? 

Pelos resultados obtidos, e corroborados por diversos estudos sobre o EIR, 

é mais provável considerar que o talento seja explicado pela precocidade física 

e a falta dele estar relacionada com a maturação tardia, tal como afirmam 

Helsen et al. (1998b; 2000b), e que nascer próximo do início do ano oferece 

uma maior probabilidade de alguém ser seleccionado e desenvolver o talento 

para jogar futebol (Barnsley et al., 1992).

O jogo de futebol pode reclamar habilidades técnicas e intelectuais como 

afirmam Ward e Williams (2003), mas verificamos que os sistemas de detecção 

e identificação de talentos são influenciados pelos atributos físicos em 

detrimento das habilidades técnicas e de jogo de equipa, tal como observaram 
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Helsen et al. (2000a; 2000b). Também podemos induzir semelhante

constatação, pelos resultados obtidos neste estudo. 

Como afirmam Glamser e Vincent (2004), o EIR faz a diferença em 

desportos onde o peso, a altura e a força são uma vantagem, mas sendo a 

habilidade motora que melhor caracteriza o rendimento, como defende Tani 

(2004; 2008), os primeiros aspectos deixam de ter tanta importância, e 

sobretudo porque mesmo, um acréscimo da força poder prejudicar o 

desenvolvimento da perícia (Davids et al., 2000) na aprendizagem da habilidade 

motora.

Cada vez mais precocemente, procuram-se aqueles que poderão vir a ter 

sucesso no futuro (Reilly et al., 2000a; Williams & Reilly, 2000; Bento, 2006). 

Não seria negativo fazê-lo se os critérios de selecção fossem os adequados, e 

não se valorizassem apenas aspectos relacionados com a condição física, 

quando esses não são os que fazem a diferença no jogo de futebol jogado ao 

mais alto nível, como quisemos evidenciar na revisão da literatura, e quando a 

criança está em crescimento, com deficits circunstanciais que, com o alcance da 

maturidade, desaparecem (Williams & Reilly, 2000a; Weineck, 2002). 

A procura de jovens talentos realiza-se cada vez mais precocemente, 

porque, parece-nos que os identificados com tal atributo já levam uma vantagem 

de experiências acumuladas que lhes permitem obter níveis mais elevados de 

desempenho, se posteriormente o processo continuar a ser de qualidade e 

adequado a cada um, e não por possuírem características inatas que os 

diferenciem. E deste modo, é possível, gerir melhor os recursos financeiros dos 

clubes (Magill, 2000), e também acelerar o processo de desenvolvimento do 

talento (Reilly et al., 2000a; Williams & Reilly, 2000).

É no futebol feminino onde a componente técnica é mais importante, como 

defendem Helsen et al. (2005), pelo facto de amadurecerem mais cedo e o EIR 

ser menos pronunciado (Helsen et al., 2005; Vicent & Glamser, 2006).

Apesar desta evidência poder sugerir que é vantajoso seleccionar, sem o 

efeito do processo da maturação a decorrer, não nos parece correcto quando 

Cobley et al. (2008) defendem atrasar os processos de selecção até ao final da

adolescência, ou quando Côté (1999) defende um investimento menor até aos 

16 anos numa modalidade desportiva específica. Ambos atrasariam o processo 
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de desenvolvimento do potencial talento, específico para jogar futebol, cujo 

tempo de prática e estimulação são condições necessárias para que ocorra.

A necessidade de muito tempo para se poder alcançar competências 

excepcionais, neste caso concreto no futebol, obriga a um contacto permanente 

com a modalidade em questão, pelo que não parece ser compatível com as 

ideias de Côté (1999), e quando também sabemos que os primeiros contactos

com uma modalidade são fundamentais (Garcia, 2005; Garganta, 2007), e 

também, que as crianças podem desenvolver na vida muitas habilidades 

motoras precocemente, se lhe forem concedidas oportunidades, e que podem

alcançar o estado maduro na maioria dos movimentos base até aos 6 anos de 

idade (Gallahue & Ozmun, 2005), condições que podem sustentar o 

desenvolvimento de habilidades cada vez mais complexas até se atingir um 

elevado nível de desempenho. 

No entanto, estamos de acordo com Richardson e Stratton (1999) quando 

defendem que os procedimentos de selecção devem ser dirigidos à procura do 

talento e não estarem dependentes dos atributos físicos. Mas para tal é preciso 

definir o que é realmente o talento para jogar futebol, pois mesmo esse pode ser 

entendido e referenciado como excepcional atributo físico, pelos responsáveis 

pela selecção, que segundo Reilly et al. (2000b) e Williams e Reilly (2000), 

deriva de observações subjectivas de pessoas e treinadores experientes. 

Através da revisão da literatura, constatamos que os aspectos físicos e 

fisiológicos não são condição suficiente para justificar a excelência no futebol 

jogado ao mais alto nível. Williams e Reilly (2000) advertem para a necessidade 

dos jogadores serem seleccionados pela habilidade que demonstram e não pelo 

seu tamanho físico. Do mesmo modo, Coyle (2009) adverte para o facto de o 

talento não depender do tamanho físico.

Os problemas encontrados no desporto, para Meinel (1984), são 

essencialmente de ordem coordenativa, ou como afirmou Bernstein (1968), de

controlo e organização dos graus de liberdade de segmentos corporais, 

músculos e articulações, que, no caso do futebol, estão relacionados com a 

execução dos movimentos nas diversas acções em interacção com um objecto –

a bola. Então, a aprendizagem através do treino repetido da destreza (ou 

habilidade) motora, permite desenvolver uma postura corporal, ou habilidades 

desportivo–motoras especificas para jogar futebol, mais eficientes, pelo facto, e 
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de acordo com Massada (2001), ninguém nascer mais bem coordenado do que 

outro. 

Sendo a habilidade motora (desportiva e específica) o que mais influencia 

o rendimento desportivo (Tani, 2004; 2008), e sendo esta influenciada por um 

alto nível de prática de elevada qualidade (Seabra et al., 2001), e estando a 

condição física dependente da especificidade da tarefa (Magill, 2000), e a 

maturação ser um processo que apresenta grande variabilidade inter-individual 

e intra-individual (Malina, 1988), que faz com que todos possam atingir, embora 

em momentos diferentes, a maturidade, caracterizada por aumentos 

significativos em diversas componentes físicas e mentais (Gallahue & Ozmun, 

2005), será então mais importante dedicar atenção, tempo de treino e prática à 

aprendizagem e aquisição dessas habilidades desportivo-motoras específicas, 

no nosso caso, para jogar futebol.

De acordo com Magill (2000), que afirma que as capacidades relacionadas 

com o desempenho de uma habilidade nas etapas iniciais da aprendizagem não 

são iguais às que são importantes ao desempenho posterior, podemos 

especular que, sendo a «habilidade» para jogar futebol aprendida, os que são 

seleccionados inicialmente, mesmo sem muita habilidade, conseguem melhorá-

la porque são mantidos no treino e na competição, e é-lhes concedida a 

oportunidade de a desenvolver até poderem alcançar o mais alto nível. Mas, 

surge um problema, pois não é a mesma coisa seleccionar um jovem aos 13 

anos de idade, com pouca habilidade para jogar futebol, e com poucas 

experiências específicas, mas com capacidades físicas que possam ajudar a 

resolver – alguns - problemas que o jogo a esse nível coloca, ou detectar um 

outro aos 5 anos de idade, que já tenha adquirido muitas vivências, corporais, 

específicas, e que tenha criado um vínculo com a modalidade. Se o primeiro terá 

poucas possibilidades de ser um jogador excepcional, para o segundo, ficam 

estabelecidas as melhores condições para continuar a acumular 

progressivamente experiências que o permitem chegar a um alto nível de 

capacidade de resolução de problemas. É em idades precoces que são criadas 

as bases para sustentar habilidades progressivamente mais complexas, tal 

como nos diz Gallahue e Ozmun (2005), e quando as crianças estão mais 

predispostas, pela sua curiosidade, para assimilar informação (Jensen, 2002), 

que deriva do facto dos seus cérebros serem máquinas de aprendizagem, 
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aspiradores de informação, geradores de regras e artistas da motivação 

(Spitzer, 2007).

O talento pode ser uma característica existente em poucos (Albrecht, 2008)

mas se não forem concedidas as condições ideais para que ele se desenvolva, 

muitos talentos estão a ser desperdiçados, e quem sai prejudicado é o Futebol, 

ou a qualidade do futebol nele demonstrada.

6.3. O papel dos clubes desportivos na formação de jovens talentosos para 

o futebol.

Nos grupos da nossa amostra (NS x NI) constatamos um acúmulo de 

horas realizado num clube até à transição para o escalão sénior, que apesar de 

estar de acordo com outros estudos (Helsen et al., 1998a; Helsen et al., 2000a), 

não se aproxima do valor sugerido por Ericsson et al. (1993), para se poder 

alcançar a excelência em determinado domínio.

O papel do clube, nos escalões juvenis de formação, na contribuição para 

a excelência, em termos do proporcionado acúmulo de horas de prática, parece 

ser diminuto, mas pode fazer a diferença em termos de qualidade, e 

apresentação de estímulos significativos no treino e na competição. No nosso 

caso, os jogadores do NS (2975,3 ±697,98) não acumularam mais horas de 

prática específica num clube do que os do NI (3582,5±242,2). No entanto foram 

seleccionados para os melhores clubes. Estes resultados contrariam os de 

Helsen et al. (1998a; 2000a), que realçam que os jogadores que estão em níveis 

superiores de prática, acumulam mais horas de prática ao longo das suas vidas.

Mas precisamos de realçar, que os jogadores de NS, podem ter mais 

possibilidades de continuarem a acumular essas horas, pelo facto de serem 

mais facilmente seleccionados para o futebol sénior, e sobretudo para serem 

confrontados com melhores condições de treino e maior desafio na competição.

Essa discrepância nos valores obtidos no nosso estudo entre os dois 

grupos pode ser explicada por um erro, derivado da forma distinta como foram 

recolhidos os dados em ambos os casos. Também, pela maior qualidade (treino 

e competição) dos processos utilizados no NS. De realçar que os jogadores do 

NS ainda não tiveram a oportunidade, tal como no estudo de Helsen et al.

(1998a), de atingir os 25 anos de idade, ou 18 anos de prática para conseguirem 
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as 10000 horas e consequentemente a excelência, só possível de ser alcançada 

nessas condições, como defendem Ericsson et al. (1993).

Existe uma grande quantidade de prática não explicada pela participação 

dos jovens nos clubes, que justifica o alcance dum desempenho excepcional. 

Neste estudo, não verificamos evidências de que o número de AA seja um 

aspecto diferenciador no alcance da excelência. Apesar dos jogadores do NI 

dedicarem menos AA (8,51±2,44), até à transição para o futebol sénior, que os 

de NS (9,40±2,76), atingem HA superiores, o que torna irrelevante a 

quantificação dos AA e invalida a importância da prática deliberada no alcance 

de desempenhos excepcionais, no futebol, tal como verificaram Helsen et al. 

(2000a).

Neste estudo, verificamos que os clubes começam muito tarde a estimular/

influenciar, especificamente, as crianças (9,20±2,30 anos de idade para o NS e 

9,40±4,30). Não é estranho ouvirmos comentar que os jogadores já nascem com 

talento (Tani, 2004), pois quem o afirma não valoriza a importância do percurso 

anterior e as experiências de vida por que cada um passou, principalmente ao 

nível motor, ou simplesmente, pelo facto de as pessoas culturalmente 

valorizarem mais os dotes naturais do que a aquisição de habilidades (Gladwell, 

2008). Nessas condições, as experiências anteriores (Garganta, 1997), e não só 

formais (Koslowsky, 2008), são muito importantes, para que os jovens possam 

ter sucesso na resolução dos problemas colocados pelo jogo formal, já que, 

segundo Magill (2000), a dificuldade em aprender uma nova habilidade surge 

por não ter existido uma experiência anterior adequada.

Para Hodges e Starkes (1996) e Baker et al. (2003) existe uma relação 

proporcional entre o tempo de prática acumulado numa actividade qualquer e o 

nível de desempenho alcançado nela. E, como defende Gladwell (2008), a regra 

geral do sucesso reside na oportunidade concedida para praticar.

Se é importante o acúmulo de horas, não são os clubes que as 

proporcionam na sua totalidade, principalmente nos escalões mais jovens, já 

que observamos no nosso estudo, tal como Helsen et al. (1998a), uma relação 

fraca entre o acúmulo individual de prática num clube e o alcance de níveis altos 

de excelência.

No entanto, a prática não é condição suficiente, como alerta Pellegrini 

(2000), já que para que ocorra aprendizagem os estímulos têm de ser
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relevantes, ou seja, tem de existir desafio (Jensen, 2002), novidade (Jensen, 

2002; Spitzer, 2007), tem de existir um significado para quem pratica (Vayer & 

Roncin, 2000; Spitzer, 2007), e tem de haver repetição, porque aparentemente é 

assim que o cérebro aprende (Jensen, 2002; Freeman, 2008). 

Os clubes, nos escalões de formação, podem contribuir pouco na 

quantidade de prática que explica a excelência, como podemos constatar, mas 

têm um papel fundamental na oportunidade que concedem para o acesso à 

competição, e a treinos, se, cujas experiências daí decorrentes, forem de 

qualidade.

Os clubes ao «receberem» os jovens em média apenas aos 9,2±2,4 anos 

de idade, como o caso dos clubes do NS do nosso estudo, estão a perder uma 

oportunidade importante de poderem influenciar positivamente e com qualidade 

o desenvolvimento do talento, específico para jogar futebol, em idades 

precoces, pelo facto de não aproveitarem fases mais favoráveis para estimular 

um cérebro que está mais «predisposto» (Spitzer, 2007), e que vai possibilitar a 

solução de problemas mais complexos no futuro, também, no jogo de futebol de 

alto nível.

Desperdiça-se tempo e oportunidade para ser potenciada a qualidade na 

quantidade que ao desenvolvimento do talento está subjacente. Quem sai a 

perder são os jovens, e, por último, a qualidade do futebol possível de ser 

apresentado.

Constatamos que os jovens chegam à transição para o futebol sénior e, ou 

estão preparados para resolverem os problemas que o jogo de futebol, nessas 

condições, oferece – o que é improvável, se não forem todos colocados à prova, 

ou se o processo de formação não tiver sido adequado para o efeito -, ou então, 

os clubes deixam de participar, directamente no percurso formativo desses 

jogadores. Esta situação cria condições para que muitos desistam, ou não 

recebam os estímulos necessários para continuarem a aprender, e poderem 

alcançar um nível elevado de excelência de resposta. Constatamos, assim, que 

muito do trabalho realizado nos escalões de formação é desperdiçado. 

Não atingir um número considerável de horas de envolvimento com a 

prática, nomeadamente as 10000 horas, preconizadas por Ericsson et al.

(1993), pode reduzir a capacidade de resposta dos jogadores, e não contribuir 

para a demonstração da qualidade no jogo de futebol.
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São necessárias muitas horas de confronto com problemas para que os 

possamos resolver com mestria. Aprender não é um processo fácil, nem rápido 

(Spitzer, 2007). O cérebro é o nosso instrumento de aprendizagem, e a 

inteligência é o resultado da aprendizagem (Jensen, 2002). A inteligência é dos 

aspectos mais importantes no futebol (Wein, 2004), e um jogador de futebol é 

um «resolvedor» de problemas, já que, para Jensen (2002), essa é a melhor 

forma para desenvolver o cérebro. 

Os problemas que o jogo de futebol coloca reclamam soluções motoras, 

pelo que em último caso, em determinada altura, o jogador tem de estar 

preparado para apresentar um movimento que solucione um problema, não 

valorizando, ou dependente da «energia», mas da «gestão da informação» 

(Tani, 2007; 2008), percepcionada. É neste sentido que se torna essencial a 

aquisição e aprendizagem da habilidade motora (desportiva específica), através 

da prática (Corrêa & Tani, 2005), que se constitui como factor importante na 

resolução de problemas. No nosso caso, que o jogo de futebol, ao mais alto 

nível, coloca.

A criança tem de experimentar, de tentar, errar, e tentar de novo (de 

acordo com as ideias de Freeman, 2008), de modo a que possa encontrar as 

suas próprias soluções (Choshi, 2000; Vayer & Roncin, 2000; Spitzer, 2007) 

para os problemas que lhes são colocados no jogo. Tal como afirma Spitzer 

(2007), é a experiência que adapta o cérebro a algo específico e esse processo 

de adaptação, do SNC à experiência chama-se neuroplasticidade.  

6.4. Da habilidade desportivo-motora específica à inteligência específica 

para jogar futebol sem os atrapalhados aspectos físicos gerais.

Tani (2004; 2008) acredita que a habilidade motora é o aspecto que melhor 

caracteriza o rendimento, e os factores físicos e fisiológicos são condicionados 

por ela (Tani, 2002). Sendo a habilidade motora o aspecto fundamental, então é 

um erro continuar a sobrevalorizar os aspectos físicos, tanto no treino, como na 

selecção dos jovens, como sugere a análise do EIR, encontrado no nosso 

estudo. 

O EIR implica que a maturação física determine que jogadores vão ter 

acesso a melhores processos de treino e consequentemente a um aumento do 
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tempo de prática da modalidade (Baker & Côté, 2003), quando deveria ser a 

demonstração do desempenho habilidoso, entendido como talento (Richardson 

& Stratton, 1999), ou uma acção inteligente (Wein, 2004) para resolver 

determinado problema, já que será este aspecto que vai diferenciar quem obtém 

ou não sucesso, em contextos de grande exigência. 

Às diferenças na maturação física estão inerentes níveis mais elevados de 

força e velocidade (Malina, 1994), mas é um contra-senso pensar potenciar 

aspectos físicos, quando, como defendem Luft e Andrade (2006), a 

aprendizagem está relacionada com um menor esforço e maior eficiência 

neuronal, ou seja, a aprendizagem das habilidades ou movimentos são 

praticados no sentido da busca de um menor gasto energético pela progressiva

eficácia e eficiente forma na sua execução (Choshi, 2000). Daqui, depois, 

também decorre uma melhoria na capacidade de aprendizagem (Tani, 2008).

Não é a força mas a prática e a experiência que nos encaminham para a 

excelência, como podemos constatar no exemplo oferecido por Spitzer (2007) 

sobre aqueles que, numa tribo primitiva, obtinham melhores resultados na caça. 

É a prática/experiência que nos permite potenciar uma inteligência específica 

para perceber os constrangimentos a que somos confrontados pelo meio. Com 

o tempo ficamos peritos no conhecimento que temos do meio e das 

circunstâncias em que somos colocados, ou, pelo contrário, segundo Jensen 

(2002), sem a experiência não existiria memória ou conhecimento, e não 

poderíamos responder com inteligência aos problemas colocados pelo meio.

Com a prática/experiência, conseguimos tratar mais e melhor a informação 

(Magill, 2000), e possivelmente estaremos melhor preparados para apresentar 

as melhores soluções aos problemas que nos surgem.

Como realça Magill (2000), com a prática da habilidade surge a libertação 

dos graus de liberdade, em que segmentos corporais, músculos e articulações 

começam a funcionar sinergeticamente tornando o desempenho mais eficaz e 

eficiente, ou seja, mais económico, e por outro lado, essa resultante melhoria da 

coordenação dos movimentos, permite que os níveis de força e de velocidade 

aumentem.

Também devemos ter em consideração que o movimento não é explicado 

exclusivamente pelo trabalho muscular, já que grande parte do cérebro está 

envolvido (Jensen, 2002), e a organização temporal e funcional das informações 



139

e das experiências do sistema nervoso são factores fundamentais no 

desenvolvimento psicomotor (Vayer & Roncin, 2000).

No desporto, e em especial nos JDC, e especificamente no futebol, o 

problema resultante da dicotomia entre energia e informação coloca-se em 

prática aos treinadores. Se inicialmente numa fase mais precoce, em que as 

crianças e jovens estão em crescimento (desenvolvimento maturacional), as 

condições físicas e fisiológicas parecem oferecer grande vantagem (a quem é 

mais velho), mais tarde, quando todos atingirem a maturidade, encontrando-se 

em circunstâncias físicas e fisiológicas semelhantes, pressupõe-se que as 

diferenças entre desempenhos decorrerão do nível de conhecimento de cada 

um, isto é, da inteligência específica observada nas respostas 

acções/movimentos corporais em situações competitivas. Verificamos que, se 

durante o período de formação, as preocupações estiverem direccionadas para 

o desenvolvimento dos condicionamentos físicos, os jogadores 

sistematicamente seleccionados, são os que demonstram vantagens nesses 

aspectos. Assim, não é aproveitada a oportunidade, em idades precoces, onde 

o cérebro está mais predisposto para aprender e receber estímulos necessários

(Jensen, 2002; Spitzer, 2007), pela maior plasticidade e adaptabilidade (Garcia, 

2005), para desenvolver uma inteligência específica, que permita resolver 

problemas complexos, caracterizados pelo jogo de futebol ao mais alto nível. 

O problema daqui resultante, parece encontrar-se na perda de tempo 

precioso, em idades precoces, com práticas, que podemos considerar 

importantes de acordo com certa ideia subjacente ao facto de precisarmos de 

um «corpo» preparado fisicamente para jogar futebol, mas acessórias, por 

estarem dependentes de outras mais importantes. E depois, ainda, podem 

desenvolver-se, de melhor forma, se especificamente incluídas como um todo 

na realização do trabalho necessário para potenciar os aspectos relativos com 

essa inteligência específica.

Então, parece-nos errado, pensar isoladamente em factores como a 

velocidade, força e resistência, quando, para o futebol, existe uma 

especificidade nesses aspectos (Oliveira et al. 2006). Sendo a habilidade motora 

(desportiva específica) a que melhor caracteriza o rendimento (Tani, 2004; 2008) 

e a sua aprendizagem decorrer dum problema essencialmente de coordenação 

(Bernstein, 1967; Meinel, 1984; Magill, 2000), cuja resolução só é conseguida 
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com a prática dessa mesma habilidade, então neste entendimento, podemos 

considerar também que todos os aspectos relacionados com o rendimento, 

estão condicionados pela prática dessa habilidade (desportiva) motora 

(específica). 

Depois, podemos especular, segundo ideias de Frade (2008), que só será 

preciso correr muito, possuir elevados níveis de força, e ser, em deslocamento, 

muito rápido, se não tivermos essa habilidade desportivo-motora (específica) 

para jogarmos futebol. Se, por outro lado, soubermos estar no sítio certo ou 

mais adequado em cada situação, naturalmente que não precisaremos de correr 

tanto, e com os benefícios que daí decorrem, pelas melhores condições para 

decidir, sem a presença constante do cansaço. Depois, também, a bola é que 

tem de «correr» muito, à «procura» de espaços para penetrar a defensiva 

adversária e «encontrar» espaços para chegar à baliza, e isso é possível 

realizar através do passe, que é uma das habilidades desportivo-motoras 

específicas do futebol.

As acções que emergem no contexto dum jogo de futebol reclamam 

capacidades cognitivas relacionadas com a percepção, antecipação e tomada 

de decisão (Tavares et al., 2006), pelo que, o seu desenvolvimento torna-se 

imprescindível, para a obtenção do sucesso. As acções tácticas e os gestos 

técnicos, de grande complexidade, exigidos em alto rendimento, precisam de ser 

aprendidos (Magill, 2000), e resultam dum processo gradual de acumulação de 

experiências variadas (Choshi, 2000; Gallahue & Ozmun, 2005). Quanto mais 

experiências forem realizadas, mais fácil será o processamento da informação 

nelas envolvido (Magill, 2000; Jensen, 2002), o que origina tomadas de decisão 

mais rápidas e acções mais adequadas a cada situação. Este processo de 

aprendizagem, implica o desenvolvimento de uma inteligência (Jensen, 2002), 

como qualquer outro processo. É um processo que abrange a mente/cérebro e 

acção/corpo, e que reclama uma inteligência específica - uma aprendizagem 

motora que reclama uma inteligência cinestésico-corporal (Gardner, 2004), a 

qual, para o futebol, podemos definir como habilidade desportivo-motora 

inteligente e específica para usar coordenadamente os movimentos do corpo na 

manipulação de objectos com destreza em contextos de grande aleatoriedade 

que reclamam decisões eficazes, na obtenção do sucesso. Este tipo de 

inteligência revela-se importante para os jogadores, na resolução de problemas 
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que o jogo de futebol lhes coloca (Wein, 2004), através de respostas com 

movimentos corporais. Quanto mais acertadas forem essas respostas, e mais 

soluções forem possíveis apresentar, mais desenvolvida estará a inteligência 

específica em determinado domínio, nomeadamente no do futebol.

6.5. O papel do cérebro na emergência do desempenho talentoso no 

futebol.

“Os dribladores sempre cativaram as emoções e o imaginário dos reais adeptos do futebol feito de 
sentimento. Neles está a mais clara ruptura com o futebol músculo… que derruba qualquer muralha táctico-

defensivo erguida pelos pragmáticos treinadores do presente.”

(Lobo 2007, pag.44)

Anteriormente, consideramos que os clubes não eram os únicos 

«contribuintes» na formação e desenvolvimento do talento, para o futebol. 

Todas as vivências corporais, e não só, influenciam no que o jogador é capaz de 

realizar, e muito por ter criado memórias (Beaunieux, 2009), em emaranhadas 

ligações sinápticas entre neurónios (Spitzer, 2007), que através de um 

movimento ininterrupto em constante mutação (Plito, 2008), estabelecem um 

conhecimento (ou memórias) que não é imutável, já que aprender não significa 

simplesmente armazenar (Baylaucq et al., 2008). 

Há neurónios especializados para todo o tipo de acções e sendo o cérebro 

flexível e adaptável (Spitzer, 2007), ou seja, plástico, então também pode 

adaptar-se para jogar futebol.

Pelo exposto na revisão da literatura, jogar futebol, surge como uma 

neuroplasticidade específica de experiências vividas no colectivo mas 

internamente assimiladas por cada um. Jogar futebol é de cada um, e como 

todos os fenómenos plásticos (não inatos), precisam de treino e prática, para 

serem aprendidos (Magill, 2000; Pellegrini, 2000; Vayer & Roncin, 2000; Corrêa 

e Tani (2005); Schmidt & Wrisberg, 2008). 

Como afirma Spitzer (2007), aprender implica modificar as intensidades de 

transporte sináptico, e apenas as conexões sinápticas que são utilizadas, pela 

prática, é que podem ser modificadas. O resultado das nossas acções, nunca 

será o que esperamos mas sim o que experienciamos, porque é assim que 
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aprendemos. As experiências anteriores ditam aquilo que somos capazes de 

realizar (Garganta, 1997). 

Apesar de possuirmos uma grande capacidade para aprender, precisamos 

de tempo e condições apropriadas para que essa aprendizagem se efectue. Um 

talento, que não é inato, quanto mais uma predisposição (Marisa Gomes 

entrevistada por Maciel, 2008), precisa do tempo e do estímulo para poder 

emergir e não podemos «jogar futebol» se nunca «jogamos futebol».

É natural que as crianças não «nasçam» a jogar futebol, mas para que um 

dia consigam chegar a um nível de resposta excepcional aos problemas 

colocados por um jogo de futebol evoluído, todos os estímulos são importantes, 

e como nos diz Gallahue e Ozmun (2005) e Frade (2008), mesmo os na barriga 

da mãe. Tal como a mesa é importante para que a criança possa conseguir 

apoio para se levantar (Gallahue & Ozmun, 2005), a bola e o jogo são 

importantes para estimular o talento dos jogadores para resolverem os 

problemas colocados por um jogo de futebol, também ao mais alto nível. 

Tal como nos adverte Jensen (2002), as crianças são demasiadamente 

protegidas pelo meio ambiente que as rodeiam, por um lado, e constrangidas 

por outro, e não recebem as vivências motoras necessárias para sustentar um 

desenvolvimento motor excepcional. Para além da quantidade, também a 

qualidade e pertinência da apresentação dos estímulos influenciam a 

aprendizagem (idem).   

Todas as vivências ficam registadas no cérebro, através de memórias 

estabelecidas entre ligações sinápticas entre neurónios, que são consideradas 

por Spitzer (2007) e Freeman (2008) como aprendizagens. Cada neurónio é, 

assim, especializado em determinado reconhecimento aprendido. Recordar faz-

nos resolver melhor os problemas (Jensen, 2002). Recordar, também o caminho 

da bola, das interacções em jogo de futebol, e das soluções para os problemas 

por ele colocados. Quanto mais jogarmos e se o jogo for de qualidade e 

adequado ao nível de experiências acumuladas de cada um, mais capacidades 

teremos para resolver problemas complexos posteriores.

O interessante destas evidências para o futebol estão relacionadas com o 

treino, e como devemos operacionalizá-lo para que consigamos proporcionar 

estímulos que sejam úteis para a aprendizagem de habilidades/acções 
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específicas, que possam ser usadas para os jogadores resolverem os 

problemas colocados pelo jogo de futebol.

Existe uma metodologia, defendida por Frade (2008), a Periodização 

Táctica, que rompe com os métodos de treino tradicionais por concentrar-se 

menos nos «músculos» e mais no «cérebro», com melhores resultados, 

comprovados (Oliveira et al., 2006). 

Concentrar-se menos nos músculos e mais no cérebro, já que o 

movimento não se explica exclusivamente pelo trabalho muscular e grande 

parte do cérebro está envolvido (Jensen, 2002), e mesmo até mais no «cérebro 

que está nos músculos», porque também existem vários subsistemas de 

processamento de informação localizados nos músculos (Ramachandran, 2008), 

implica que, quanto mais situações de jogo o cérebro tiver registadas, ou 

melhor, experimentadas, menos esforço será necessário despender para as 

colocar em prática. Isso é o resultado duma progressiva melhor capacidade de 

tratamento da informação, pelo facto de se tornarem cada vez mais activas as 

ligações sinápticas entre neurónios, e o produto dessas interacções personifica-

se num conhecimento (Freeman, 2008) declarativo e processual. No entanto, 

relembramos que o nosso cérebro não aprende através do armazenamento de 

informação (Baylaucq et al., 2008), e no caso de confronto com problemas 

colocados pelo jogo de futebol, não é por o jogador possuir soluções 

padronizadas armazenadas que mais capacidade tem para lhes responder com 

êxito (Garganta, 2005). O cérebro aprende por constantes adaptações (Plito,

2008), pelo que a prática revela-se um elemento essencial, e perante problemas 

que reclamam soluções emergentes que não completamente definidas ou 

mecanizadas (Araújo & Passos, 2005), o jogador que melhor se adaptar tem 

mais sucesso (Garganta, 2005).

Não existe compatibilidade, nem se conseguem resolver os problemas 

derivados de situações que acontecem e surgem aleatoriamente, com a 

repetição de exercícios e padrões de movimento até se conseguir a 

mecanização de acções e do jogo. 

Não existem movimentos executados de forma igual (Tani, 2007) e como 

deixam entender De la Vega Marcos et al. (2008), cada realização abre novas 

possibilidades que não existiam antes.
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Sendo o «jogo dos jogadores» (Frade, 2008), torna-se necessário 

possibilitar, que eles encontrem as suas próprias soluções para os problemas, e 

sendo os problemas diferentes em cada situação (Garganta, 2001; Araújo & 

Passos, 2007), que sejam estimulados a improvisar, a criar, que para tal é 

preciso que seja proporcionado algum espaço de liberdade. É dessas memórias 

práticas, que o cérebro também guarda nos músculos, que nascem as estrelas.

6.6. A necessidade de iniciação precoce para jogar futebol.

No nosso estudo, os jogadores do NS iniciam a prática num clube de 

futebol em média aos 9,2±2,4 anos de idade. Isto vai contra o que na revisão da 

literatura tínhamos vindo a realçar, sobre as vantagens demonstradas no 

envolvimento inicial com a modalidade específica de jogadores de elite desde os 

7 anos (Helsen et al., 2000a), e mesmo até mais cedo (Ericsson, 2003), e sobre 

a necessidade de iniciação precoce para jogarmos futebol (Maciel, 2008), ao 

mais alto nível. Iniciação precoce pela melhor disponibilidade para aprender

(Jensen, 2002; Garcia, 2005; Spitzer, 2007; Coyle, 2009), ou como afirma 

Garcia (2005), pela maior plasticidade e adaptabilidade e consequentemente 

importância das primeiras experiências de movimentos para o desenvolvimento 

da «estrutura arquitectónica» neuronal do cérebro, que é a base para a 

aprendizagem.

Iniciação precoce, pelo facto de em termos maturacionais o cérebro estar 

desde muito cedo em franco desenvolvimento e pronto para ser estimulado. 

Segundo Spitzer (2007), como as zonas primárias sensoriais e motoras estão 

desde a nascença mielinizadas, então todas as experiências motoras são 

importantes para que, com a prática, possa a espessura das fibras mielinizadas 

crescer e com isso aumentar a capacidade de processamento da informação, já 

que é essa que faz a diferença no alcance de desempenhos excepcionais 

(Magill, 2000). Salienta Coyle (2009) que, se a prática torna-nos perfeitos, é 

porque ela desenvolve a mielina e é esta que explica o desempenho 

extraordinário.

Iniciação precoce porque é preciso muito tempo para contrariar a evolução, 

que para o trem inferior foi concedendo menor representação cortical, e daí 
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derivem dificuldades na execução de tarefas motoras, ou movimentos precisos, 

na resolução dos problemas colocados, também, pelo jogo de futebol (Maciel, 

2008). Iniciação precoce pela necessidade de reorganizar corticalmente as 

representações, ou mapas sensoriais e motores, para jogar especificamente 

futebol, através da estimulação neuronal e estabelecimento de ligações 

sinápticas, ou reconstrução de memórias ancestrais (Spitzer, 2007; Maciel, 

2008). Esta capacidade de reorganização cortical também pode ser observada 

em experiências com cegos (Plito, 2008) e em amputados (Ramachandran, 

2008).

Iniciação precoce pelo período crítico, na aquisição de competências 

motoras básicas, nos primeiros anos de vida, característica do desenvolvimento 

motor humano (Gallahue & Ozmun, 2005), e pela oportunidade de 

aproveitamento de todas as fases de maior disponibilidade para o 

desenvolvimento e aprendizagem de habilidades motoras, especificas, para 

jogar futebol, e fiquem, assim, estabelecidas condições ideais para que, 

posteriormente, através do acúmulo de experiências, se possa alcançar 

desempenhos excepcionais.  

Iniciação precoce, pela necessidade dum processo de aprendizagem, de 

habilidades e respostas motoras, adequadamente demorado, de acordo com as 

necessidades de cada um (Spitzer, 2007), através de experiências 

progressivamente estimulantes, para que cada aquisição possa funcionar como 

suporte para o alcance doutras mais complexas (Choshi, 2000; Gallahue & 

Ozmun, 2005) até à possibilidade de alcançar níveis de demonstração de 

respostas motoras excepcionais.

Iniciação precoce para contrariar os deficits de estimulação do meio 

(Jensen, 2002) e pelo tempo destinado pelos clubes para a formação não ser 

suficiente, na preparação de jovens capazes de realizar uma mais fácil transição 

dum futebol juvenil para um futebol sénior, de alto nível.

Iniciação precoce como uma especificação com um jogo adaptado às 

circunstâncias das crianças e jovens (Wein, 2005; Frade, 2008) e não 

especialização precoce com um envolvimento num tipo de jogo de futebol nos 

mesmos moldes que o dos seniores, ao mais alto nível. Uma iniciação precoce 

com o envolvimento do futebol, com a bola, com o campo, as balizas, os 

colegas, com o jogo, mas um jogo adequado às suas circunstâncias e de acordo 
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com as possibilidades de cada um, um jogo reduzido de complexidade 

progressivamente aumentada à medida que cada um cresce, e vai adquirindo e 

acumulando experiências que possam sustentar níveis mais complexos de 

actividade.

Iniciação precoce, também para combater o EIR. Sendo a habilidade 

motora, específica, o elemento diferenciador no rendimento desportivo (Tani, 

2004), então a sua aprendizagem torna-se fundamental e desde muito cedo, 

para que mais tarde, na sua presença, seja possível atenuar as diferenças, que 

se estabelecem no desempenho físico, derivadas da variabilidade individual que 

caracteriza o processo de maturação, e que resulta em efeitos negativos na 

selecção de jogadores, a maioria das vezes sem habilidades adquiridas 

anteriormente para jogar futebol, mas com níveis físicos superiores.

Neste estudo encontramos uma maior percentagem de jogadores nos 

escalões de SUB11 nascidos próximo do início do ano, tanto no NS (57,8%)

como no NI (63,3%), que confirmam a selecção muito precoce dos jogadores 

mais velhos, tal como observaram Helsen et al. (1998b) e Richardson e Stratton 

(1999), embora apenas no NI tivéssemos encontrado diferenças 

estatisticamente significativas (p = 0,04). Daqui podemos depreender que, pelo 

facto das exigências da competição não serem tão elevadas nestas idades, 

existe por um lado maior preocupação com os aspectos da aquisição das 

habilidades e não existe uma preocupação exagerada no recrutamento, por 

parte dos clubes de NS, que nessas idades também encontram dificuldades

nesse processo, por diversos motivos naturais, relacionados com a idade muito 

precoce e dependência familiar das crianças, que não favorece o afastamento, 

embora clubes com a dimensão dos do NS da nossa amostra já possuam 

academias em vários pontos do país, para atenuarem esse problema, e 

poderem melhor acompanhar os seleccionados.

No NI a presença estatisticamente significativa do EIR poderá ser 

explicada pela quantidade elevada de jogadores existente nesse escalão, para 

um número diminuto de equipas, em comparação com as que os de NS 

disponibilizam, que confirma as ideias de Wattie et al. (2008) quando 

consideram que o EIR aumenta quando há muita concorrência na participação, 

ou então, uma menor qualidade na identificação do talento, que privilegia a 

condição física em detrimento da habilidade demonstrada pelos jogadores. 
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Como nestas idades as diferenças maturacionais não se fazem sentir em 

demasia, poderá acontecer que aqueles mais habilidosos consigam distinguir-se 

independentemente da idade. E se os processos de treino e os sistemas de 

selecção forem correctos, os seleccionados serão os que mais habilidades 

demonstram, e não os que nasceram mais próximo do início do ano. O que 

pode também servir como explicação para a diferença entre os resultados do NI 

e NS para o escalão de SUB11, no nosso estudo. 

Como já referimos anteriormente, não nos parece correcto atrasar os 

processos de selecção até ao final da adolescência como sugerem Cobley et al.

(2008), pelo exposto sobre a pertinência da iniciação precoce para desenvolver 

desempenhos excepcionais. No entanto, concordamos, tal como Richardson e 

Stratton (1999), que se deve enfatizar o talento na selecção e o problema surge 

na definição do que é o talento, para jogar futebol. Deste modo devemos 

aproveitar uma vantagem inicial de alguns, não pelos seus maiores atributos 

físicos, mas pela habilidade e inteligência demonstradas na resolução dos 

problemas que o jogo de futebol lhes coloca, e proporcionar-lhes condições 

ideais para continuarem a desenvolver as suas habilidades.

6.7. Aprendizagem da «excelência» para jogar futebol incompatível com a 

pressa de fazer campeões.

Para alcançarem o nível de excelência esperado no alto rendimento ao 

nível sénior, os jogadores terão de passar por um processo de formação e 

desenvolvimento que inclui o futebol juvenil (Cafruni et al., 2006)

Um sucesso sustentado é alcançado através dum processo 

adequadamente pensado a longo prazo (Frade, 2008; Maciel, 2008; Valdano, 

2008), e só acontece se a formação, a aprendizagem, o treino e a competição 

são correctamente perspectivados e concretizados (Brito et al., 2004; Garganta, 

2007). 

O cérebro é o nosso instrumento de aprendizagem (Jensen, 2002; Spitzer, 

2007), que aprende ao seu ritmo, lentamente, porque as sinapses só o fazem 

desse modo (Spitzer, 2007), e decide fazer com base no que foi feito 

anteriormente (Jensen, 2002). 
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O desenvolvimento é um processo hierárquico que passa do geral para o 

específico e do simples para o complexo (Gallahue & Ozmun, 2005), e neste 

sentido o cérebro aprende o que está certo (Spitzer, 2007), e precisa de muito 

tempo até alcançar níveis de desempenho de excelência (Gladwell, 2008). 

Para Spitzer (2007) a aprendizagem, tal como o crescimento, o 

desenvolvimento e a maturação acontecem passo a passo. Não podemos saltar 

etapas, porque um cérebro em maturação possui um «professor» incorporado 

(idem), que nos permite aprender apenas aquilo para que estamos preparados 

(Gallahue & Ozmun, 2005; Spitzer, 2007).

As aprendizagens e as aquisições de habilidades surgem numa lógica de 

complexidade crescente (Magill, 2000; Spitzer, 2007), e sem estímulos 

relevantes ou o desafio presentes, não ficam criadas as condições para as suas 

ocorrências. 

Na aprendizagem motora a prática é um aspecto fundamental (Corrêa & 

Tani, 2005). Neste sentido não interessa querer apressar as coisas e esperar 

que se chegue à excelência sem, como Gallahue e Ozmun (2005) inclui na 

definição de aprendizagem motora, passar pelas experiências (passadas) 

necessárias, ou por, ao assumirmos o talento como inato, pensarmos que não 

podemos fazer nada, para alterar ou influenciar a aprendizagem.

É comum ouvirmos comentar que “para se ser jogador de futebol é preciso 

nascer-se jogador de futebol”. Isso é o mesmo que chegar ao cúmulo de dizer 

que o Quaresma nasceu com o «gene» da trivela. As crianças nascem com o 

património dos pais mas também com o património que a evolução da espécie 

ditou. Embora isso possa ser importante, não é suficiente. “A possibilidade do 

homem tornar-se bípede não se cumpre exclusivamente pelo gene, ou sua 

transmissão” (autor desconhecido). Do mesmo modo, a possibilidade de um 

jovem tornar-se talentoso, para jogar futebol. No homem, o inatismo encontra-se 

na capacidade para aprender (Spitzer, 2007).

O «querer ganhar a todo o custo», ou a exacerbação do ganhar, são 

perniciosos (Marques, 2003; Brito et al. 2004; Wein, 2005; Cafruni, 2006), pelo 

facto de, poderem originar a selecção daqueles jogadores mais velhos e 

avançados maturacionalmente, supostamente em condições mais vantajosas 

para resolverem os problemas que o jogo de futebol lhes coloca, e não permitir 

o tempo necessário para que ocorram as aprendizagens das habilidades, só 
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alcançadas por quem experimenta, e, também, como refere Garganta (2009), 

erra.

A punição do erro, quando ganhar é tudo, pode intimidar os jovens de 

tentar e experimentarem as soluções para resolverem os problemas, e, 

consequentemente, também o próprio erro. É nestas condições que a 

intervenção do (des)treinador é (des)necessária, porque rouba a possibilidade 

da criança ir à procura das suas próprias soluções e acrescentar-lhes, o seu 

significado e, com a sua autonomia, demonstrar criatividade. Indo de acordo 

com Vayer e Roncin (2000) quando realça que a criança consegue ser mais 

criativa quando o adulto não intervém, enfatizando também, neste aspecto, a 

importância do futebol de rua (Fonseca, 2006; Tamarit, 2007).

Precisamos, então, de conceder tempo para que as crianças descubram as 

soluções próprias para os problemas que o jogo de futebol lhes vai colocando 

nos diferentes níveis. Mas o «querer ganhar a todo custo», não permite esse 

espaço. O (des)treinador é aquele que, para além de não deixar errar, não 

permite que os jogadores descubram as suas, e sempre melhores, soluções 

para resolverem os problemas que o jogo de futebol lhes coloca.

Nos momentos em que a criança precisa explorar as suas possibilidades, a 

idade precoce com que começa a competir pode ser observada, como uma 

explicação para o EIR (Helsen et al., 1998b, 2000b). Mas também como meio 

para dificultar a aprendizagem, caso não seja permitido errar, criando-se 

condições, como afirma Santos (2004), para formatar jogadores. 

Por outro lado não existe meio mais estimulante do que a competição 

(Frade, 2008), e consequentemente para a aprendizagem, e o «ganhar» 

funciona como um tónico.

Neste sentido, Helsen et al. (2005) advertem para o facto de ser preciso 

encontrar um equilíbrio entre o sucesso a curto prazo e a necessidade de 

aprendizagem, já que, segundo Wein, entrevistado por Almeida (2005), a 

exacerbação da vitória e a pressa de fazer campeões causa a perda de vários 

talentos.

Os clubes não têm tempo nem dinheiro para desperdiçar e necessitam de 

desenvolver jogadores talentosos o mais rapidamente possível. O futebol é um 

negócio (Bento, 2004). No entanto, como adverte Frade (2008), o tempo 

necessário para desenvolver jogadores de elite é incompatível com a lógica do 
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mercado. Ou, como referem Almeida (2005) e Pérez Jiménez e Pain (2008), a 

pressa em criar talentos é prejudicial, tal como as vitórias conseguidas no curto 

prazo de tempo (Balyi & Hamilton, 2004), pelo facto da sobrevalorização da 

competição em idades muito precoces prejudicar o desenvolvimento de 

competências na execução das habilidades em momentos posteriores da 

carreira (Marques, 1991), talvez por não se proporcionar tempo necessário para 

que a aprendizagem ocorra (Spitzer, 2007), ou, «queimarem-se» etapas, com 

procedimentos desadequados às circunstâncias das crianças, com preparação 

precocemente especializada à imagem dos adultos com pobre diversidade de 

experiências (Brito et al., 2006). Mas isso não deverá acontecer se forem 

respeitados os ritmos e as capacidades de cada um em cada momento 

(Gallahue & Ozmun, 2005).

A vertigem da pressa, pode levar à esterilização de jovens promissores 

talentos (Wein, 2005). Este é um erro que deriva da pressa dos clubes, em obter 

resultados. Faz com que os jogadores queimem etapas, ao obrigar as crianças a 

serem adultos (em miniatura), que com tanta pressão, desinteressam-se e 

desistem (Wein, 2005). Não nos podemos esquecer que a criança aprende por 

intermédio da brincadeira (Gallahue & Ozmun, 2005).

É necessário adaptar o jogo e o treino às características físicas e mentais 

dos jovens, para que se sintam estimulados (Wein, 2005; Frade, 2008). E isso 

não se consegue quando os jovens, em idades, muito precoces, continuam a 

ser confrontados, por exemplo, com o jogo de futebol de 11, em campos 

enormes, e com a complexidade e exigências daí resultantes, e sobretudo, com 

metodologias de treino onde os aspectos físicos e fisiológicos continuam a ser 

sobrevalorizados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. Evidências conclusivas

Pensamos que seja redutor apenas pensar em termos de resultados 

imediatos quando estamos a seleccionar jogadores de futebol, pela 

possibilidade tendenciosa de o fazer sobre aqueles que demonstrem 

desempenhos físicos superiores, nos momentos iniciais de prática, e com todos 

os benefícios daí decorrentes, e apesar de Williams e Reilly (2000) afirmarem 

que os atributos físicos ou fisiológicos, no futebol de alto rendimento, serem 

limitados.

Assim, são esses jogadores que têm oportunidade para continuar a 

melhorar o seu desempenho, através dos estímulos proporcionados pelo treino 

e pela competição. 

Aqueles que apresentam níveis iniciais mais desenvolvios na 

demonstração de habilidades motoras específicas, possuem um avanço em 

experiências em relação aos outros. E em idades onde o efeito da maturação 

não se faz sentir demasiado, a selecção parece ter mais sentido, tal como 

comprovam estudos sobre o EIR nas mulheres (Helsen et al., 2005; Vincent & 

Glamser, 2006) e de acordo com o que o futebol de alto rendimento reclama.  

Em termos éticos e em benefícios para o futebol, sobretudo pelo maior 

número de jovens a ter possibilidade de ser seleccionado, urge aplicarem-se 

sistemas de identificação e selecção de jovens talentos, por um lado, mais 

adequados e, por outro, justos possíveis. 

Os responsáveis pela avaliação destinada a predizer o sucesso futuro de 

jovens jogadores de futebol, ou como os designa Dweck (2006), os «jurados da 

fita métrica», têm de dispensar especial atenção ao facto das crianças 

amadurecerem com velocidades diferentes (Seabra et al., 2001; Bayil & 

Hamilton, 2004). No entanto parece-nos insuficiente centrar essa predição 

exclusivamente sobre o indivíduo, e descorar o envolvimento ou o processo que 

pode originar o sucesso. Sendo as predições de sucesso futuro para os pré-

adolescentes e adolescentes frágeis, é fundamental proporcionar as melhores 

experiências e oportunidades de desempenho de habilidades a todos e não 
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somente àqueles que parecem já ter sucesso devido ao seu desempenho 

(Magill, 2000), ou estado de desenvolvimento, actuais (Lopes et al., 2000). É 

preciso, também, considerar o potencial de desenvolvimento e aprendizagem de 

cada indivíduo (item).

Abbot e Collins (2004) reclamam profundas alterações nos processos de 

detecção e identificação de talentos que, tal como defendem, Richardson e 

Stratton (1999), Helsen et al. (2000a; 2000b; 2005) e Cobley et al. (2008), não 

sejam influenciados pelos atributos físicos em detrimento das habilidades 

técnicas e de jogo de equipa. 

Pelo revisto na literatura, em relação à necessidade da experiência prática 

para aquisição de habilidades e consequente excelência na sua execução, 

confrontado com os resultados obtidos neste estudo sobre o tempo de prática 

diminuto proporcionado pelos clubes portugueses nos escalões de formação 

juvenil, achamos pertinente a necessidade do aumento do tempo de prática, 

pelo que, a sugestão de Cobley et al. (2008) em aumentar o número de clubes 

de futebol de modo a maximizar a participação e/ou expandir o número de 

oportunidades para a prática formal, parece-nos adequado. 

Possibilitar uma menor largura de banda em cada faixa etária (Helsen et 

al., 1998b; 2005), também aumentaria o número de equipas e consequente 

maior possibilidade para a prática. Aumentaria também o nível de exigência 

organizativa, o número de equipas e despesas dos clubes, condições para as 

quais muitos clubes não estão preparados, e mesmo assim poder incorrer em 

erro, pela variabilidade individual característica do processo maturacional, que é 

independente da idade cronológica. 

No entanto, pelas possíveis consequências nefastas mencionadas 

anteriormente, originadas pela exacerbação da vitória, nos clubes, parece-nos 

também importante aumentar os níveis de envolvimento com uma prática 

informal, e daí retirar benefícios, como Fonseca (2006) observou, decorrentes 

duma prática designada por «futebol de rua», que podem não ser possíveis 

alcançar formalmente.

Este parece-nos o melhor caminho, já que outras alternativas, podem não 

ser tão viáveis, nem adequadas, como por exemplo, a determinação da idade 

biológica (Musch et al. 2001), por implicar meios de avaliação invasivos (Lopes 

et al., 2000).
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No entanto, o aumento da proporcionada quantidade de prática, pode não 

ser suficiente; se nela não estiver incluída a qualidade (Magill, 2000; Dias, 2005; 

Costa, 2005; Fonseca, 2006; Tamarit, 2007), que poderá resultar de melhores 

condições proporcionadas pela prática orientada (Tavares et al., 2006) de 

treinadores/formadores competentes (Bento, 2004); se os pais, treinadores e 

dirigentes não estiverem bem informados e consciencializados sobre o EIR 

(Barnsley & Thompson, 1998; Helsen et al. 2000b; Vaeyens et al., 2005; 

Folgado et al., 2006); e sobretudo se não existir um conhecimento profundo do 

jogo de futebol, e do que é ser criança (Frade, 2008).

Existe uma necessidade de adequar critérios de identificação ou selecção 

que estejam de acordo com estes pressupostos anteriores, com o que na 

revisão da literatura verificamos sobre o que o jogo de futebol de alto nível 

reclama e exige dos jogadores, com o que diferencia os jogadores de elite dos 

de não elite, e sobretudo, quando os jovens estão a crescer e a aprender, e de 

acordo com as circunstâncias de cada idade ou fase de desenvolvimento.

É preciso dirigir a atenção, na identificação e no recrutamento dos 

melhores, como defende Garganta (2009), para os que demonstram 

desempenho actual acima da média, e para os que reúnem condições para o 

fazer através do treino. 

Assim, de acordo com a revisão da literatura, sugerimos algumas 

orientações, para que a identificação ou selecção sejam as mais correctas, 

justas e eficazes, e que possam contribuir para a demonstração de um jogo de 

futebol de maior qualidade, também no futuro: - pesquisa dos estilos de vida das 

crianças ao longo da sua ontogénese, relacionadas com a prática e experiências 

anteriores e suas oportunidades (de acordo com ideias de Howe et al., 1998; 

Gallahue & Ozmun, 2005); nível de paixão e vínculo com a modalidade, 

relacionada com a motivação (de acordo com ideias de Magill, 2000; Costa, 

2005; Williams & Hodges, 2005); superação progressiva dos desafios 

gradualmente mais complexos, colocados, primeiro pelo corpo em confronto 

com a bola, até chegar ao jogo de futebol (de acordo com ideias de Choshi, 

2000); capacidade de resolução de problemas através do domínio das acções 

corporais em interacção com contextos específicos, também exigentes, de jogo 

de futebol, relacionada com a possibilidade de responder com grande 

variabilidade (de acordo com ideias de Tani, 2007); demonstração de acções 



156

inteligentes (de acordo com ideias de Singer & Janelle, 1999; Wein, 2004; De la 

Vega Marcos et al., 2007); capacidade antecipação (de acordo com ideias de 

Valdano, 1997; Tavares et al., 2006); demonstração criativa (de acordo com 

ideias de Vayen & Roncin, 2000; Maciel, 2008); consistência elevada nas 

respostas (de acordo com ideias de De la Vega Marcos et al., 2007; Tani, 2007); 

capacidade de adaptação a novas situações (de acordo com ideias de 

Garganta, 1997; 2005; Magill, 2000); contribuição individual para o jogo colectivo 

(de acordo com ideias de Oliveira, 2004a); dificuldade criada aos adversários 

(de acordo com ideias de Júlio & Araújo, 2005); decisões adequadas (de acordo 

com ideias de Figueira, 2006; Tavares et al., 2006), e simples (Valdano, 1997); 

qualidade técnica e táctica (de acordo com ideias de Cruyft, 2002; Valdano, 

2002); conhecimento específico superior (de acordo com ideias de Williams & 

Davids, 1995; Costa et al., 2004; Dantas & Manoel, 2005) e mais organizado (de 

acordo com ideias de Magill, 2000). 

Estas são algumas das possíveis orientações que nos parecem 

adequadamente poder acompanhar um processo de desenvolvimento de jovens 

talentosos que pelo exposto ao longo deste trabalho, e de acordo com as ideias 

de Jiménez Sánchez (2007) e Coyle (2009), sugere-nos o seguinte como 

fórmula: - um início precoce, com oportunidade e estimulação relevante, um 

papel mediador e orientador de pessoas competentes, juntamente com uma 

elevada quantidade específica e variada de qualidade de prática, não 

necessária e unicamente realizada formalmente num clube desportivo.
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7.2. Conclusões 

Existe uma tendência para o EIR se constituir como factor de selecção dos 

jovens portugueses, em todos os níveis competitivos e escalões de formação.

O EIR é estatisticamente mais significativo em níveis superiores de 

competição e em idades entre os 13 e os 17 anos de idade, e em níveis 

inferiores no escalão de SUB 11. 

A teoria da prática deliberada não justifica o alcance da excelência no 

futebol, nos escalões de formação juvenil, já que os jogadores portugueses 

acumulam um número diminuto de horas de prática específica (HA), sendo no NI 

que acumulam mais.

Não existem diferenças significativas entre os dois níveis de competição no 

que diz respeito aos anos de prática (AA) e ao ano de início da prática num 

clube (AI), e em média os jogadores portugueses iniciam a sua participação num 

clube de futebol muito tarde, pelo que fica diminuída a sua influência na 

formação e/ou desenvolvimento de jogadores talentosos.

De acordo com o confrontado neste estudo, sugere-se a seguinte fórmula

para o desenvolvimento de jogadores talentosos para o futebol: - iniciação 

precoce e oportunidade para a prática, superiormente orientada, em quantidade 

e qualidade e especificamente diversificada.

Em última análise, o processo de formação e/ou desenvolvimento de 

jogadores talentosos para jogar futebol através dos clubes nos diferentes 

escalões de formação juvenil, não está suficientemente aproveitado, pelo que 

existe um desperdício de talento, e consequentemente de qualidade 

futebolística.
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7.3. Sugestões

Na mesma linha de investigação, e no sentido de enriquecer os resultados 

obtidos neste estudo, sugerimos a aplicação do questionário utilizado a um 

número maior de indivíduos, tanto a um nível superior como inferior. Também, 

estabelecer mais níveis diferenciadores, numa condição inferior, ou numa 

condição superior – ao nível das selecções nacionais. 

Seria pertinente, aos resultados obtidos sobre o EIR, juntar dados sobre a 

idade biológica dos jogadores, para comprovar cientificamente o avanço 

maturacional dos jogadores mais velhos e nascidos próximo do início do ano de 

selecção, e poder verificar, também, esse avanço em jogadores mais novos que 

conseguem ser seleccionados. 

Perceber em que idades os jogadores chegam aos clubes de maior 

representatividade e verificar quantos anos os jovens conseguem manter-se

nesses mesmos clubes. 

Apesar de serem precisos vários anos para a elaboração de um estudo 

desta natureza, seria pertinente manter no treino e em competição jogadores 

com maturação tardia, mas que evidenciam níveis de habilidade deportivo-

motora específica considerável, e perceber que depois da puberdade são 

capazes de obter desempenhos superiores aos que foram seleccionados para 

níveis mais elevados inicialmente pelos seus maiores atributos físicos.

Verificar no nível sénior as implicação do EIR na selecção dos jovens em 

Portugal.
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QUESTIONÁRIO SOBRE O TEMPO E A OPORTUNIDADE DE PRÁTICA EM FUTEBOL 

As exigências no futebol actual, reclamam jogadores capazes de resolver problemas cada vez mais 
complexos. 

Os processos de formação terão de se adequar a essa realidade e a sua melhoria depende, em grande 
medida, da realização de estudos, cientificamente fundados. Neste sentido, o seu contributo para o 
trabalho que nos propomos realizar, é de inestimável importância. 

Assim, no questionário que se segue, pretendemos estimar o número de horas dedicadas à prática de 
futebol e as oportunidades de cada um para fazê-lo em competição até à idade júnior, bem como adquirir 
informações sobre o mês em que nasceram os jogadores nesse escalão. 

Não preencha o seu nome em lugar nenhum deste documento. As suas respostas são confidenciais e 
anónimas e serão apenas tratadas a nível estatístico. A resposta séria e mais correcta a cada alínea é 
vital para o sucesso deste estudo. 

1) Ano/Mês/Dia do Nascimento: ____________/________/_________ 

2) Clube onde joga actualmente: ______________________________ 

3) Clubes onde já jogou futebol como federado, por ordem cronológica: 

1º_____________;2º_____________;3º____________;4º____________;5º______
_______;6º_____________ 

4) Posição onde joga habitualmente: 

 Guarda-redes 
 Defesa _________(central ou lateral) 
 Médio 
 Avançado 

5) Com que idade iniciou uma experiência num clube federado na modalidade de futebol? 
__________________________ 

6) E quantas horas, por semana, eram dedicadas ao treino, nessa altura? 
_______________________________________ 

7) Quantos anos, como federado, praticou futebol, incluindo o corrente ano: 
_____________________________________ 

8) Quantos anos e horas de prática estimadas por semana de treino, sem contar com a 
competição, nos diferentes escalões? 

 Pré-Escolas ____ ano(s) e _____ horas por semana  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Escolas ___ ano(s) e _____ horas por semana  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 



 

 Infantis ___ ano(s) e _____ horas por semana  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Iniciados ___ ano(s)  e _____ horas por semana  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Juvenis ___ ano(s)  e _____ horas por semana  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Juniores ___ ano(s)  e _____ horas por semana  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 

9) Quantos jogos oficiais e minutos estimados por jogo nos diferentes escalões? 

 Pré-Escolas ____ jogos completos e ____ jogos com ____ minutos por jogo  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Escolas ____ jogos completos e ____ jogos com ____ minutos por jogo  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Infantis (1º ano) ____ jogos completos e____ jogos com ____ minutos por jogo 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Infantis (2º ano) ____ jogos completos e____ jogos com ____ minutos por jogo 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Iniciados (1º ano) ____ jogos completos e____ jogos com ____ minutos por jogo  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Iniciados (2º ano) ____ jogos completos e____ jogos com ____ minutos por jogo  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Juvenis (1º ano) ____ jogos completos e____ jogos com ____ minutos por jogo  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Juvenis (2º ano) ____ jogos completos e____ jogos com ____ minutos por jogo  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Juniores (1º ano) ____ jogos completos e____ jogos com ____ minutos por jogo  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Juniores (2º ano) ____ jogos completos e____ jogos com ____ minutos por jogo  
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

10) Quanto tempo em média, em cada treino, dedicado a situações jogadas (formas 
jogadas específicas do jogo de futebol)? 
_____________________________________________________________________________
__________________ 

11) Quanto tempo em média, em cada treino, dedicado a situações não jogadas (não 
específicas do jogo de futebol)? 
_____________________________________________________________________________
__________________________ 



 

12) Com que frequência contactou o jogo de futebol ou a bola sem ser no treino, ao longo 
dos anos, isto é, jogava na rua, na escola, na praia, no pavilhão, etc.? 

 Muito frequentemente, todos os dias, durante ____ minutos e durante ____ anos. 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Frequentemente, 3 a 4 dias por semana, durante____ minutos e durante ____ anos. 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Pouco frequentemente, 1 a 2 dias por semana, durante ____ minutos e durante ____ 
anos. 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Raramente, _____ dias por mês, durante ____ minutos e durante ____ anos. 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 

13) Praticou outra modalidade desportiva? Qual o número de horas estimadas de prática 
nessa ou noutra modalidade, ao longo dos anos? 

 A nível federado_______ horas por semana, durante _____ anos, na/s modalidade/s: 
____________________________ 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 A nível escolar________ horas por semana, durante _____ anos em diversificadas 
modalidades. 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 A nível do deporto escolar_______ horas por semana, durante _____ anos na/s 
modalidade/s: ____________________ 
(nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

 Outra (__________________) _______ horas por semana durante _____ anos na/s 
modalidade/s: _________________ 
 (nível de certeza da resposta: Elevado __; Intermédio __; Fraco __). 

14) A que nível praticou futebol? 

Pré-escolas (menos 8 anos) 

 Nacional   
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 

Escolas (menos 11 anos)    

 Nacional   
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 



 

Infantis (entre 12 e 13 anos) 

 Nacional 
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 

Iniciados (1º ano) 

 Nacional 
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 

Iniciados (2º ano) 

 Nacional 
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 

 

Juvenis (1º ano) 

 Nacional 
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 

Juvenis (2º ano) 

 Nacional 
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 

Juniores (1º ano) 

 Nacional 
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 

Juniores (2º ano) 

 Nacional 
 Regional 
 Concelhio 
 Outros: ________________ 
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Resumo

Verifica-se em vários estudos uma tendência para seleccionar e identificar como talentosos os jogadores nascidos nos primeiros meses do ano de distribuição das idades pelos diversos escalões. Compreender a extensão deste fenómeno nas equipas de jovens futebolistas (em Portugal) pode ajudar a melhorar os processos de selecção e reduzir essa tendência que delimita o número de possíveis seleccionados para desenvolverem o potencial talento. Com o presente estudo pretendemos encontrar o efeito da idade relativa (EIR) em jovens futebolistas ao longo do seu percurso formativo, contabilizar o acúmulo de anos e horas de prática num clube até ao momento da transição para o futebol sénior, em dois níveis de competição, e perceber as suas implicações na selecção dos mais talentosos. A população da amostra é caracterizada por praticantes de futebol (N = 757), do sexo masculino, divididos em dois níveis e por escalão: nível superior (N=537) e nível inferior (N = 220); escalões SUB11 (N = 105), SUB12 (N = 75), SUB13 (N = 128), SUB14 (N = 92), SUB15 (N = 101), SUB16 (N = 45), SUB17 (N = 101) e SUB19 (N = 100). Foi utilizado um questionário ad hoc, baseado num modelo de entrevista de Côté et al. (2005). Na recolha dos dados, aplicamos o teste Qui-Quadrado para determinar desvios nas frequências das datas de nascimento por trimestre e semestre de todos os escalões em função do nível, e o teste Anova - One Way para comparar médias entre os diferentes níveis. Para avaliar a magnitude comparativa entre a distribuição das datas de nascimento por semestre e o efeito da idade relativa foi calculado o “effect size” (Cohen’s d), tal como Côté et al. (2006) e Macdonald et al. (2009). As conclusões deste estudo revelam: uma tendência geral para o EIR se constituir como factor de selecção dos jovens portugueses, nos diferentes níveis e escalões de formação; o EIR estatisticamente mais significativo em níveis superiores de competição, entre os 13 e os 17 anos de idade e em níveis inferiores no escalão de sub 11 anos; a teoria da prática deliberada não justifica o alcance da excelência no futebol, nos escalões de formação, já que os jogadores portugueses além de acumularem um diminuto número de horas de prática específica, neste estudo, os do nível inferior também são que acumulam mais horas (Nível Superior = 2975±697; Nível Inferior = 3582±242); não existem diferenças significativas entre os dois níveis no que diz respeito aos anos de prática (Nível Superior = 9,40±2,76; Nível Inferior = 8,51±2,44), ou ao ano de início da prática num clube (Nível Superior = 9,20±2,30; Nível Inferior = 9,40±4,30), e em média os jogadores portugueses iniciam a sua participação num clube de futebol muito tarde. Uma fórmula para o desenvolvimento de jogadores talentosos para o futebol pode corresponder à iniciação precoce com a inerente oportunidade para a prática orientada (em quantidade e qualidade) e especificamente diversificada.
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Abstrat

There are several studies a tendency to select and identify talented as the players born in the first months of the year of the age, on the distribution’s various stages. Understanding the extent of this phenomenon in teams of young football players (in Portugal) can help to improve selection procedures and reduce the trend that defines the number of possible selected to develop the potential talent. With the present study we want to find the relative age effect (RAE) on young players over their courses, accounting the accumulation of years and hours of practice in a club until the transition to senior football, in two levels of competition, and understand their implications for the selection of the most talented. The sample is characterized by football players (N = 757), male, divided into two levels, and by stage: the upper level (N = 537) and below (N = 220); stage SUB11 (N = 105), SUB12 (N = 75), SUB13 (N = 128), SUB14 (N = 92), SUB15 (N = 101), SUB16 (N = 45), SUB17 (N = 101) and SUB19 (N = 100). A questionnaire was ad hoc, based on a model interview of Côté et al. (2005). In collecting data, we applied the chi-square test to determine differences in the frequencies of the birth dates for the quarter and semester of the year, in all stages depending on the level, and ANOVA - One Way to compare means between the different levels. To assess the magnitude comparison between the distribution of birth dates by semester and the effect of relative age was calculated the “effect size” (Cohen's d), as Côté et al. (2006) and Macdonald et al. (2009). The conclusions of this study show:  a general tendency for the RAE constitute a factor  of Portuguese’s youth selection, in different levels and stages; the RAE  is statistically more significant in high levels of competition, between 13 and 17 years old and in below  levels  on stage under 11 years; the theory of deliberate practice doesn’t justify the extent of excellence in the stages young football’s players, as the Portuguese players also accumulate a small number of hours of specific practice, in this study, the lower level are those also accumulate more hours (High Level = 2975 ± 697; Lower Level = 3582 ± 242); no significant differences between the two levels with respect to years of practice (High Level = 9.40 ± 2.76 ; Lower Level = 8.51 ± 2.44), or the first year of practice in a club (High Level = 9.20 ± 2.30; Lower Level = 9.40 ± 4.30), and on average the Portuguese players start their participation in club football too late. A formula for the development of talented football players can correspond to the early initiation with the inherent opportunity for oriented practice (in quantity and quality) and particularly diversified.







Keywords: SOCCER, TALENT IDENTIFICATION, (MOTOR) LEARNING, (DELIBERATE) PRACTICE, BRAIN, RELATIVE AGE EFFECT.









Resumé

On vérifie dans plusieurs recherches une disposition pour sélectionner et identifier comme des talents les joueurs de football nés dans les premiers mois de l’année lors de la distribution par les divers niveaux. Comprendre l’extension de ce phénomène dans les équipes des jeunes joueurs (au Portugal) peut aider à améliorer les procès de sélection et  réduire cette disposition qui délimite le numéro des jeunes sélectionnés à fin de développer leur talent. Le but  de cet  étude  veut rencontrer l’effet de l’âge relative (EAR) chez les jeunes joueurs de football pendant leurs parcours formatif, comptabiliser les ans et  les  heures dans un club jusqu’au moment de transition pour l’équipe principal, dans deux niveaux de compétition, et percevoir leurs implications sur la sélection des plus talentueux. La population de l’échantillon c’est caractérisée par joueurs de football (N = 757) du sexe masculin, divisés en deux niveaux  et par échelon : niveau supérieur (N = 537) et niveau inférieur (N = 220) ; échelons SUB11 (N = 105), SUB12 (N = 75), SUB13 (N = 128), SUB14 (N = 92), SUB15 (N = 101) , SUB16 (N = 45), SUB17 (N = 101) et SUB19 (N = 100). On a employée un questionnaire ad hoc établi sur un modèle d’interview de Coté et al. (2005). Pour obtenir l’information on a employé le test Chi – Carré pour déterminer des détours sur les fréquences des dates de naissance par trimestre et semestre de tous les échelons  en avant en considération la fonction du niveau, et le test Anova – One Way pour comparer les résultats parmi  les niveaux. Pour faire l’évaluation de la magnitude comparative entre la distribution des dates par semestre et l’effet  de l’âge relative  ou a calculé le «effect size» (Cohen’s d), aussi tant  que Côté et al. (2006) et Macdonald et al. (2009). Les conclusions de cet étude ont été les suivantes : il y a une disposition générale pour l’EAR  se composer comme un facteur de sélection des jeunes Portugais parmi les différents niveaux et des échelons de formation; l’EAR c’est statistiquement plus significative dans les niveaux supérieures de compétition, entre les 13 et les 17 ans d’âge et en niveaux inférieures dans l’échelon de sub 11 ans ; la théorie de la practice délibérée ne justifie pas l’aboutir à un résultat d’excellence  au football, dans les échelons de formation, dès lors  que les joueurs Portugais au – de là d’accumuler un numéro faible d’heures de pratique , dans cet étude, ceux qui font part du niveau inferieure  accumulent un numéro d’heures plus haut (NS = 2975±697; NI = 3582±242); il n’ y a pas des différences significatives entre les deux niveaux concernant aux ans de pratique (NS = 9,40±2,76; NI = 8,51±2,44) ou l’année de début de pratique dans le club (NS = 9,20±2,30; NI =9,40± 4,30), et généralement les joueurs Portugais début participation très tard dans un club de football . Une formule pour le développement des joueurs talentueux au football peut correspondre au commencement précoce avec l’opportunité de la pratique dirigée (en quantité et en qualité) et spécifiquement diversifiée. 
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Lista de Abreviaturas



AA	- Anos acumulados de prática específica num clube

AI	- Ano de início de prática específica num clube

DDN	- Distribuição das datas de nascimento

DN	- Datas de nascimento

EIR	- Efeito da idade relativa

HÁ	- Horas acumuladas de prática específica num clube

JDC	- Jogos Desportivos Colectivos

NI	- Nível superior

NS	- Nível inferior

QI	- Quociente de Inteligência

SNC	- Sistema Nervoso Central
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1 – INTRODUÇÃO



“Você deve se ajustar… Esta é a legenda gravada em todo livro escolar, a mensagem invisível em toda lousa. Nossas escolas se tornaram vastas fábricas de robôs.” 

(Robert M. Lindner, cit. por Albrecht, 2008, p. 4)



Frequentemente questionamos com espanto sobre a emergência do desempenho excepcional de determinados indivíduos no desporto. Começamos a entender que esse desempenho excepcional não pode surgir do nada, nem no abstracto, pelo que a curiosidade assola-nos sobre qual seria o percurso necessário para se alcançar semelhante nível, e possivelmente, com isso, poder potenciar semelhantes proezas noutros indivíduos com maior regularidade.  

No desporto todos acreditam no talento e no desempenho menos esforçado, e foi nele onde surgiu a ideia de inato, cuja crença coloca treinadores, clubes, e empresários a pagar caro o seu recrutamento e fazem as pessoas venerarem pelo talento inato (Dweck, 2006).

Será difícil sustentar cientificamente o prognóstico dos factores do talento nos Jogos Desportivos Colectivos (JDC) (Garganta, 2009) bem como enumerar critérios que possam predizer quais os potenciais talentos que conseguirão resolver com sucesso todos os problemas que o jogo de futebol, ao mais alto nível, coloca. Presumimos que, para alguém chegar ao topo, possui determinadas qualidades que o conseguem distinguir dos demais, relacionadas com o tipo de personalidade, inteligência, vida que leva e talentos inatos (Gladwell, 2008). 

Não é estranho ouvirmos afirmar que o êxito baseia-se no mérito individual, tal como pretende confirmar Mourinho (cit. por Oliveira, 2004a, p. 236) através da ideia de que as oportunidades surgem para os que as procuram e não para os que ficam à espera que elas aconteçam. 

O talento não é tudo (Garganta, 2004), ou ainda, ter talento “não é a única coisa a ter em conta” (Gladwell, 2008, p.50), quando investigamos na prática o processo de formação de jovens talentos, ou se considerarmos o talento como elemento primordial para se poder chegar ao mais alto nível, e sobretudo personificado numa capacidade para desempenhar acções inteligentes, cujo jogo de futebol de alto nível pede, pela sua complexidade (Frade, 1985; Garganta & Pinto, 1995) e reclamada exigência no desempenho. 

O talento surge com o processo e no processo, e os que têm as melhores condições é que conseguem obter as melhores oportunidades, para o desenvolver.

Verifica-se em vários estudos uma tendência para seleccionar e identificar como talentosos os jogadores nascidos nos primeiros meses do ano de distribuição das idades pelos diversos escalões. Compreender a extensão deste fenómeno nas equipas jovens no futebol português pode ajudar a melhorar os processos de selecção e reduzir essa tendência que delimita o número de possíveis seleccionados para desenvolverem o potencial talento, e em último caso diminui a qualidade global do futebol apresentado.  

Torna-se pertinente observar as implicações que a selecção dos jogadores nessas condições tem na capacidade de desenvolver ao máximo o potencial talento, e perceber que a «vertigem da pressa» não se coaduna com a necessidade de potenciar qualidade no desempenho dos jogadores (Frade, 2008, Wein, 2005). Mas a forma como o futebol está organizado, e sobretudo pensado, actualmente, reclama, a todo custo, a necessidade de as coisas acontecerem a grande velocidade. No entanto, qualquer processo de ensino - aprendizagem requer oportunidade, tempo, prática e paciência. 

Neste sentido urge procurar soluções para os problemas, da definição do conceito de talento para jogar futebol, de critérios adequados para os processos de identificação dos talentos, e de práticas capazes de potenciarem ao máximo um processo de desenvolvimento do talento.

O jogo de futebol possui características particulares e a resposta dada aos problemas colocados pelo jogo, no alcance de um objectivo, é realizada através de acções motoras, que em condições de exigência, como em alto nível, se tornam complexas e reclamam um especialista motor.

Alguém que pratique uma habilidade durante um período suficientemente longo e dispor de correcta instrução, estará capacitado para tornar-se um especialista (Magill, 2000). Para além da prática intensiva mínima durante dez anos (Ericsson, Krampe & Tesch-Romer, 1993), também é importante a qualidade dessa prática (Magill, 2000) e depois, a especialidade é específica do domínio (Ericsson & Smith, 1991).

Tani (2002) apresenta a habilidade motora como um elemento diferenciador nos JDC, mesmo nos de rendimento. A acção no desporto é entendida como um comportamento táctico (Greco, 2007), uma espécie de acção inteligente que necessita de ser desenvolvida ou aprendida. Nesse processo, são muitos os factores, das áreas cognitiva, afectiva e psicomotora do comportamento humano que influenciam o desenvolvimento, bem como factores próprios do indivíduo, do ambiente e da tarefa em si (Gallahue & Ozmun, 2005).

As respostas inteligentes personificam-se na acção, através de um conjunto sequencial de comportamentos corporais habilidosos aprendidos. Neste sentido pretendemos perceber as melhores formas de aprendizagem desses gestos habilidosos que possam ser capazes de resolver com mestria os problemas do jogo de futebol de alto nível. 

Os problemas que o jogo de futebol coloca aos jogadores não são única e simplesmente de ordem física ou fisiológica, mas também de ordem decisional. Há uma exigência de capacidades desenvolvidas, não somente de ordem biológica, ou energética, mas, e sobretudo, de organização e correcto processamento da informação. O êxito em qualquer domínio está muito dependente da forma como tratamos toda a informação com que nos deparamos. Falar em organização da informação remete-nos para o espectro da inteligência e mecanismos cerebrais subjacentes. 

 “A excelência desportiva requer, cada vez mais, uma perspectiva «inteira» dos processos de treino e competição e o entendimento mais ajustado parece ser o que amplia mais o raio de acção destes processos e não tanto o que os miniaturiza” (Garganta, 2004, p. 230), por isso dedicamos alguma atenção, na revisão da literatura, deste trabalho, aos mecanismos cerebrais que possam explicar o desempenho de pessoas excepcionais, mesmo no desporto, já que na opinião de Jensen (2002) e Spitzer (2007) a aplicação ao ensino e à aprendizagem de novas e importantes descobertas sobre o cérebro vai mudar muito do que se tem feito e dito ao longo dos tempos. 

É nossa intenção, no presente trabalho, observar o processo de identificação, selecção e desenvolvimento do jogador na perspectiva do tempo e oportunidade para a prática no futebol, tomando-os como condições essenciais para o desenvolvimento de jovens talentosos, capazes de resolverem os problemas que o jogo de futebol, ao mais alto nível, colocará. 

Algumas questões inquietam-nos, e pretendemos, senão esclarecer objectivamente todas, criar um caminho para posteriores descobertas e entendimentos, que nos possam ajudar na operacionalização de um processo de ensino - aprendizagem específico do futebol, que possa proporcionar as condições ideais para que o talento para jogar futebol seja potenciado ao máximo.

Como forma de orientação para este trabalho colocamos as seguintes questões: - Que problemas coloca o jogo de futebol de alto nível? Que soluções reclamadas para resolver esses mesmos problemas? Qual a importância das experiências (estímulos) para alcançar o desempenho excepcional de habilidades desportivas específicas para o jogo de futebol de alto nível? Como é que as pessoas aprendem e como podemos ajudá-las na aquisição/aprendizagem de habilidades motoras específicas que possam resolver com eficácia os problemas que o jogo de futebol de alta competição reclama? Como potenciar ao máximo em crianças e jovens a capacidade de desempenho para o futebol? Como e quando aprender a jogar futebol? Tendo em conta que a aprendizagem e o cérebro têm que estar em simbiose, como é que podemos enriquecer o cérebro para jogar futebol? Como seleccionar os melhores, os mais especificamente inteligentes, para o futebol? O desempenho que o futebol de alta competição exige será o que devemos procurar em crianças muito jovens e em fase de crescimento e/ou maturação? Como aproveitar todas as janelas de oportunidade para aprender a jogar futebol? Qual o caminho para desenvolver a capacidade de desempenho (talento) para jogar futebol? Que critérios para seleccionar os que possivelmente no futuro terão melhores capacidades/competências para resolver os problemas que o jogo de futebol, de alto nível, coloca?

Para esclarecer estas dúvidas, organizamos o estudo em nove capítulos:

I – O primeiro capítulo é referente à introdução, onde se realiza uma descrição resumida do estado do conhecimento actual na área científica abordada, neste caso, as áreas da aprendizagem, comportamento e desenvolvimento motor, seguida de especificações sobre o problema do Efeito da Idade Relativa na identificação, selecção e desenvolvimento do talento e do propósito da investigação, juntamente com a descrição estrutural do estudo.

II – O segundo capítulo é reservado à revisão da literatura, onde é apresentada uma abordagem teórica sobre: a especificidade do jogo de futebol; a especificidade do talento para jogar futebol; sobre o melhor caminho para potenciar o talento para jogar futebol; e sobre a oportunidade concedida na selecção dos talentos.

III – O terceiro capítulo apresenta os objectivos que orientam o estudo.

IV – O quarto capítulo contempla a descrição da metodologia utilizada no estudo, aborda as características da investigação, o instrumento e os procedimentos utilizados para a recolha de dados. O capítulo aborda, ainda, as definições acerca das categorias de análise no estudo e o tratamento estatístico aplicado.

V – O quinto capítulo é reservado à apresentação dos resultados. 

VI – O sexto capítulo confronta os resultados obtidos no estudo com os encontrados na literatura e as devidas correlações entre os mesmos.

VII – O sétimo capítulo apresenta as considerações finais sobre a investigação em síntese, as conclusões principais acerca da discussão dos dados, e ainda sugestões para futuras investigações que possam acrescentar maior valor às conclusões do estudo.

VIII – O oitavo capítulo é constituído pelas referências bibliográficas utilizadas para a realização do estudo.

IX – O nono capítulo é reservado para os anexos.
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2 – REVISÃO DA LITERATURA



2.1. Um dos Jogos de Futebol.



“Hoje o futebol é outro. E outros são os locais, as circunstâncias, as finalidades e consequências do jogo. A sua importância e significado... o jogador também não é mais aquele saído das peladas combinadas ou ocasionais. A coisa não é mais séria, a vida é que é escassa em brincadeiras e invenções da criatividade. Não se pode perder tempo, nem queimar oportunidades; a espontaneidade e o acaso não fazem jogadores e a cotação destes é alta. Há que ensiná-los e formá-los… hoje o futebol é ensinado no recinto fechado… em locais apropriados e com professores competentes, para assegurar eficiência e rentabilidade no investimento… o futebol virou negócio… urge congregar numa profunda reflexão toda a gente que intervém no seu ensino e aprendizagem…”

 (Bento, 2004, p. 204)



2.1.1. As exigências específicas de um jogo de futebol específico – de alto nível.



“FUTEBOL, um jogo simples, de regras simples, com vinte e dois jogadores, onze em cada equipa, oferecendo uma variedade infinita de combinações e de emoções.” 

(Garganta, Oliveira & Murad, 2004, p. 13)



O jogo de futebol pode ser observado como simples, mas coloca exigências e problemas aos mais directos intervenientes, que aumentam com o nível de competição estabelecido ou pela qualidade de desempenho demonstrado.  

O Futebol como jogo colectivo possui características particulares que o distinguem dos demais desportos. Os seus mais importantes intervenientes são os jogadores que, através das suas interacções (Frade, 1989; 1990; Garganta, 2005; Campos, 2007; Greco, 2007), mais do que acções, concedem um significado particular a um jogo (de futebol), e personificam o resultado dum processo de aquisição e/ou formação de competências, que pode e deve ser conjugado com situações formais e informais (Fonseca, 2006), e específicas ou não do domínio (Koslowsky, 2008). 

Verificamos ao longo dos tempos que, não só, mas necessariamente, ao mais alto nível, as exigências são cada vez mais elevadas e reclamam jogadores capazes e melhor preparados para resolver com mestria a complexidade dos problemas colocados nessas condições. Nesse sentido, as nossas preocupações remetem-se para a procura de princípios de intervenção no processo específico de detecção, selecção e desenvolvimento ou emergência do talento, e na formação de jogadores capazes de resolverem com sucesso os problemas que um jogo de futebol poderá eventualmente colocar e mesmo de emprestar ao Jogo de Futebol mais qualidade – uma condição, hoje em dia, premente. 

As exigências do jogo de futebol modificam-se ao longo desse processo de formação e aquisição, de acordo com as experiências anteriores e diferentes fases de desenvolvimento motor, mas não somente, pelas quais todos temos que passar até chegarmos a adultos (Gallahue & Ozmun, 2005). Os significados e os resultados não são necessariamente os mesmos, em cada uma dessas fases e vão evoluindo à medida que os jogadores aumentam progressivamente as suas capacidades e competências. Essas competências são tanto ou mais elevadas quanto melhor dirigido for o processo, com quantidade e qualidade de experiências, cujo objecto de análise pretendemos evidenciar posteriormente nesta parte do trabalho de revisão da literatura, sob a óptica de noções da aprendizagem (motora) e recentes evidências empíricas de ciências como a neurociência, que conotam o cérebro como o instrumento dessa mesma aprendizagem. 

Com o intuito de delimitar o tema da detecção, selecção e desenvolvimento ou emergência do talento no futebol, colocamos algumas perguntas iniciais: - o que é o futebol? Que jogo de futebol e que jogador de futebol para esse jogo, reclamados, não só, mas necessariamente, ao mais alto nível? Estas são as questões que nos guiam nesta parte deste trabalho cujas respostas pretendemos encontrar na literatura para posteriormente servirem de explicação aos dados recolhidos e factos a eles implícitos. 

O Futebol, modalidade pertencente ao grupo dos JDC, é caracterizado, na sua essência, pela relação de oposição entre elementos de duas equipas em confronto e pela relação de cooperação entre os elementos da mesma equipa (Garganta, 2001, 2002; Júlio & Araújo, 2005), que aleatoriamente (re)agem em função de determinados objectivos.  

Para Júlio e Araújo (2005), a dinâmica relacional, que se estabelece num jogo (como o futebol), assenta na coordenação de acções entre jogadores que decorrem num contexto de grande complexidade, e que estão dependentes das características dinâmicas do próprio jogo. Os jogadores confrontam-se com um conjunto de estímulos, alguns deles desconhecidos à partida, que influenciam com muitas variáveis a situação que, deste modo, se modifica ao longo do tempo (Araújo & Passos, 2007). Nestas condições colocam-se desafios e elevadas exigências às respostas, dos jogadores, que têm de emergir nesses contextos.

Isso vai originar que, em contexto de jogo, não exista uma situação ou movimento igual a um outro qualquer já acontecido (Araújo & Passos, 2007; Tani, 2007), e, por vezes que, não haja compatibilidade com a utilização ou a apresentação dos mesmos movimentos na resolução de diferentes problemas colocados pelo jogo. Como concluem Tavares, Greco e Garganta (2006, p. 295) “quando se observa o jogo, pode-se verificar que as situações se alteram repetidamente, em função da posição da bola e da consequente oposição dos adversários e movimentações dos colegas de equipe”, e “esse ambiente instável”, assim proporcionado, “faz com que se torne indispensável que os jogadores/equipes adquiram e desenvolvam uma capacidade diversificada de resposta às restrições”.

O futebol é um jogo de invasão e, pela consequente profusão entre colegas e adversários, reclama acções de elevada imprevisibilidade e complexidade (Mesquita, 2007). Essa imprevisibilidade e complexidade aumentam, comparados com outros desportos, devido à presença de um elevado número de intervenientes directos em colaboração e/ou oposição (Garganta & Pinto, 1995; Pinto & Oliveira, 2007), pelo enorme espaço e tempo de jogo para ser gerido, pela menor frequência individual de intervenções directas com o objecto do jogo (a bola) (Garganta & Pinto, 1995) e consequente necessidade de efectiva eficácia de acções, e pela limitação derivada da utilização do trem inferior nas respostas como condição para manipular um objecto (Figueira, 2006; Garganta & Pinto, 1995; Maciel, 2008).

Do jogo de futebol surgem, então, situações cuja frequência, ordem cronológica e complexidade não podem ser previstas antecipadamente, o que vai solicitar dos jogadores uma elevada capacidade de adaptação (Garganta, 1997). Quem melhor se adaptar consegue impor o seu jogo (Garganta, 2005), e superiorizar-se aos adversários. 

O jogo de futebol, tal como outros jogos, constituem-se como fenómenos onde as decisões e acções são situacionais (Garganta & Cunha e Silva, 2000; Garganta, 2007), e é o contexto que controla as acções do indivíduo, e da equipa, que agem em função das características do envolvimento (Júlio & Araújo, 2005).

O jogo (de futebol) pode ser considerado como um sistema dinâmico, complexo (Frade, 1985; Garganta & Pinto, 1995; Júlio & Araújo, 2005), cuja invariante estrutural é a interacção (Frade, 1989; 1990), cuja propriedade é ser auto-organizado (Araújo & Passos, 2007) e onde os jogadores utilizam as possibilidades disponíveis no contexto para resolver os problemas que ele coloca (Júlio & Araújo, 2005).

Até agora referimo-nos a bases mais ou menos estruturais do jogo, mas qualquer modalidade desportiva, como fundamento, é composta por um conjunto de acções motoras e suas possíveis combinações em direcção a determinados e particulares objectivos (Rose Júnior & Korsakas, 2006). 

Podemos definir, então, essas acções motoras, na sua execução final, como gestos essencialmente técnicos - para Greco (2007) o produto final de uma decisão táctica é uma acção técnica - que, no entanto, segundo Rose Júnior e Korsakas (2006), quando executados isoladamente, perdem o significado para a modalidade (sobretudo colectiva como o futebol), pois ao gesto técnico está intrínseca a tomada de decisão em contextos que se modificam e que obrigam a encontrar soluções para problemas emergentes, como já foi por nós antes referido. 

Podemos afirmar que, segundo De La Vega Marcos, Del Valle Diaz, Maldonato Rico e Moreno Hernández (2008), conhecer o desporto que se realiza, implica não só ir mais além do que a realização correcta do um gesto técnico, mas também ser capaz de estabelecer relações entre os distintos elementos intervenientes na acção. Só nessas condições é que o reportório motor pode ser enriquecido. 

O gesto técnico, por si só, pode não influenciar positivamente o resultado de determinada acção, mas quando «pensado» (Rose Júnior & Korsakas, 2006), e executado em contextos emergentes, e em inter(acção) (Garganta, 2005), pode revelar-se um importante meio para solucionar adequadamente os problemas que o jogo coloca. 

Depois, a técnica, entendida como meio mais eficiente de alcançar um objectivo ou solucionar um problema, não se coaduna com a óbvia conclusão de que não há uma solução única e eficiente para um dado problema motor, mas um conjunto de soluções apropriadas (Glencross, 1980, Tani, 1998, Turvey, 1977, cits. por Tani, 2007). Assim o uso do termo «habilidade motora» será mais correcto, para explicar a acção motora em contexto de jogo, do que o termo «técnica», já que essa acção é dotada de um sentido e significado próprio de quem a executa, e compadece-se com a ideia que não é possível realizar dois movimentos iguais (Tani, 2007), ou nunca iremos repetir um padrão de movimento exactamente da mesma forma (Bernstein, 1967), contrariando a ideia de movimento estereotipado inerente ao termo «técnica».

A demonstração simultânea de consistência e variabilidade é uma característica que se destaca nos movimentos de pessoas altamente habilidosas (Tani, 2007), em qualquer domínio, mesmo no desporto, e obviamente no futebol.

Bernstein (1967) explica esse fenómeno, de variabilidade na execução do movimento ou da habilidade motora, pela dificuldade em controlar os graus de liberdade relacionados com o recrutamento de fibras musculares e ligamentares que agem nas articulações durante a expressão do movimento, assim como pela quantidade de unidades motoras activadas para a produção do mesmo.

Num jogo (também de futebol), ao mais alto nível, que se pretende evoluído, o uso da técnica é artificial (Mesquita, 2007), já que é condicionada pela componente táctica, e tem de emergir da lógica funcional do jogo, derivada de uma decisão adequada, e consequente e necessária acção adaptada (idem) às condições aleatórias apresentadas durante o jogo. 

Segundo Garganta (2006, p. 315), espera-se que o fracasso de quem está a jogar futebol, com consequências nefastas maiores ao mais alto nível, esteja relacionado “com problemas inerentes à compreensão táctica do contexto e com a relativa ineficácia das habilidades técnicas para concretizar as respostas aos constrangimentos do envolvimento e da tarefa”.

Poderíamos supor que quanto maior o nosso reportório motor – soluções motoras/habilidades motoras – mais sucesso teríamos na resolução dos problemas em contexto de jogo. No entanto, não é suficiente ser habilidoso, quando não conseguimos aplicar essa habilidade com decisões correctas.



2.1.2. Da táctica ao jogo de futebol pensado até a uma inteligência específica.    



A táctica revela-se como supradimensão (Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto, 2006; Frade, 2008), e ocupa o núcleo da estrutura de rendimento (Konzag, 1991; Faria & Tavares, 1992; Gréhaigne, 1992) e os demais factores, de ordem técnica, física ou psíquica, cooperam no sentido de facultarem o acesso a desempenhos tácticos de nível cada vez mais elevado (Garganta, 1995). 

O jogo de futebol, tal como outro qualquer JDC, é uma actividade de feição estratégico-táctica (Mesquita, 2007), ou, mais adequadamente, táctico-estratégica (Garganta, 1995). Existem intenções e ideias subjacentes, na utilização de um termo, quando, como por exemplo, Weineck (2002), refere-se a uma dimensão técnico-táctica. A designação táctico-técnica é mais adequada, em contexto de jogo, pela maior subordinação da técnica à táctica. O gesto técnico decorre no desenvolvimento de acções tácticas necessárias para jogar determinada modalidade.

Em relação aos comportamentos exigidos num jogo de futebol, podemos em síntese afirmar que a (inter)acção (Frade, 1989; 1990; Campos, 2007; Garganta, 2007) do jogador é constrangida pelo tipo e relação de forças que se estabelecem entre confrontados, pela variabilidade aleatória do contexto em que se realiza, e pelas características das habilidades motoras exigidas em ambiente específico (Garganta, 2006), e por isso é eminentemente táctica, pois é a manifestação do raciocínio dos jogadores face aos problemas com que se deparam (Júlio & Araújo, 2005).

 O futebol é considerado um jogo táctico por excelência, e desse modo a performance das equipas está dependente do nível de desenvolvimento das faculdades perceptivas e intelectuais dos jogadores (Schellenberger, 1990).

Os problemas que o jogo coloca nem sempre são os mesmos em todas as fases de desenvolvimento dos jogadores (Gallahue & Ozmun, 2005), mas o primeiro problema que o jogo de futebol coloca é de natureza táctica – decidir o que fazer -, pois o jogador deve saber o que fazer, para poder agir com a resposta motora mais adequada ao como fazer (Garganta, 2002; Frade, 2008). 

A acção táctica é considerada como uma tomada de decisão dinâmica ou um processo auto-organizado e emergente (Passos & Araújo, 2007).

No jogo de futebol efectua-se um conjunto sequencial de habilidades com determinados objectivos, que na opinião de Magill (2000) correspondem a acções voluntárias. Poderá então pensar-se que tenhamos que agir de uma forma consciente, mas ao nível motor a resposta que domina parece ser mais não consciente, como depreende Frade (2008) quando faz distinção entre as intenções prévias, conscientes, das intenções em acto, que em situações de tomada de decisão rápida em resposta motora (condição premente em contextos exigentes ao mais alto nível), não são conscientes. Também Samulski e Greco (2004, p. 274) referem que as “decisões durante os jogos são tomadas de forma inconsciente, intuitiva e espontânea”, e isso vai reclamar respostas de momento, não pensadas, criativas por parte dos jogadores (já que não se sabe o que vai acontecer à partida). Deste modo Araújo e Passos (2007) referem a intuição como a essência da acção táctica.

Embora seja difícil comprovar cientificamente, as intuições são facilmente reconhecidas e explicadas, como decorrentes do conhecimento adquirido anteriormente através da experiência segundo Spitzer (2007) e Gladwell (2005).

Na característica dinâmica dos jogos de competição, a informação torna-se insuficiente para os atacantes definirem antecipadamente o caminho para o seu objectivo. Assim a solução pode ser vista como um processo emergente para o atacante, que não pode ser completamente definida (Araújo, Davids, Bennett, Button & Chapman, 2003).

Mas num jogo de futebol nem tudo é variável, tornando-se mesmo necessária a existência de uma certa ordem, organização, conhecimento, para se poder decidir adequadamente em contextos imprevisíveis, emergentes de desordem. Tal como referem Garganta e Cunha e Silva (2000), as equipas de futebol operam como sistemas dinâmicos que se confrontam simultaneamente com o previsível e o imprevisível, com o estabelecido e a inovação. 

A existência do jogo (de futebol) pressupõe uma interacção entre uma “dimensão mais previsível, induzida pelas leis e princípios do jogo, com outra menos previsível, materializada a partir da autonomia dos jogadores, que fomentam a diversidade e a singularidade dos acontecimentos, a partir do confronto entre sistemas concorrentes, caracterizados pela alternância de circunstâncias de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade” (Garganta, 2007, p. 3).

O futebol é um jogo que “apela à dimensão cognitiva e em que a criatividade deve encontrar-se contemplada” e “não se coaduna com a aplicação de equações lineares, para solucionar os problemas que dele emergem” (Maciel, 2008, p. 207).

Perante o exposto, as exigências do jogo de alto nível são tais que reclamam comportamentos complexos, designados por Tavares, Greco e Garganta (2006), como acções de antecipação de decisões adequadas ao contexto aleatório, de grande incerteza (Garganta, 1995, 1997), apresentados face ao tipo de jogo de futebol. 

Sobre as exigências colocadas pelas características estruturais do jogo de futebol (habilidades motoras e cognitivas), podemos extrair o facto de que ao jogador, sobre essas condições/constrangimentos, se pretende e se lhe solicita que seja portador de uma inteligência específica (derivada do pensamento táctico), materializada em acções corporais (personificadas pela técnica ou uma habilidade motora excepcional), que podemos compreender como uma inteligência cinestésico ou motora específica para jogar futebol, que possa ajudar os jogadores a resolver todos os problemas nele apresentados, ao mais alto nível. 

Neste contexto, “…a manifestação qualitativa do Talento no Futebol é um processo complexo, uma vez que, enquanto modalidade colectiva resulta da relação com os outros, sendo esta mediada por uma interacção, cujo referencial de acção é um objecto externo, e à priori estranho, a bola, cujo contacto se estabelece predominantemente com partes do Corpo, cuja motricidade e sensibilidade mais refinadas foram, evolutivamente e culturalmente condicionadas” (Maciel, 2008, pp. 285-286).







2.2. Um dos jogadores de futebol. 



2.2.1. O jogador inteligente capaz de resolver todos os problemas que o jogo específico de futebol de alto nível reclama. 



Para haver certeza no sucesso é necessário desenvolver jogadores completos, com excelente habilidade técnica, capacidade física, conhecimento táctico, capacidade mental, condimentos que são tidos em conta na prática da actualidade, mas também, é imprescindível, para que se possa fazer a diferença, desenvolver uma inteligência (específica) de jogo de futebol (Wein, 2004), decorrente de um conjunto complexo de habilidades perceptivas e cognitivas (Garganta, 2009).

O desempenho de habilidades motoras não se justifica apenas pela forma como são executadas, mas também pela percepção do que se passa no envolvimento e na tomada de decisão sobre que acção realizar e deste modo podemos afirmar que todo o comportamento habilidoso envolve uma dimensão cognitiva (Dantas & Manoel, 2005). No entanto, Williams e Davids (1995) afirmam que a capacidade de execução não se esgota na dimensão cognitiva, mas tem de ser viabilizada por outras dimensões, nomeadamente a energética e a coordenativa.

Garganta (1995) refere que o jogo (também de futebol), se for bem orientado, pode desenvolver competências táctico-cognitivas, técnicas e sócio-afectivas. Em relação às competências exigidas pelo jogo, constituído por problemas derivados de situações aleatórias em constante mudança, o mesmo autor afirma que fazem apelo à cooperação e a uma capacidade de adaptação/resposta adequadas que nessas condições reclamam uma inteligência (especifica) por parte do jogador, para conseguir atingir os objectivos desejados, ou reclamados pelo contexto de exigências, tipo ou nível de jogo de futebol apresentado.

Referindo-se à condição necessária (essencial) da inteligência transportada para o jogo de futebol e especificamente personificada nas acções dos jogadores em contextos emergentes da competição, Lobo (2007, p. 42) diz-nos que “…a essência do jogo está no passe, não no remate… passes matemáticos... se forem uns centímetros mais ao lado, o defesa intercepta-os… a disciplina táctica não permite isto... a inteligência táctica, sim”. 

A inteligência dos jogadores mostra-se na sua habilidade para actuar nas situações de forma a simplificar os problemas a resolver, ou na qualidade de um atacante ou defesa observada na facilidade com que criam problemas aos adversários (Araújo & Passos, 2007). Pelo exposto torna-se evidente a importância de desenvolver competências que transcendam a execução propriamente dita.

Como anteriormente mencionamos, a acção de um jogador de futebol, em contexto de jogo, é necessária e essencialmente táctica. Verificamos que uma decisão táctica pressupõe uma atitude cognitiva, que permita ao jogador reconhecer, orientar e regular as suas acções motoras, que deixa subentender a importância do domínio de conhecimento tanto declarativo como processual (Greco, 2007). 

“Como o treino e o jogo não são equações, mas eventos com história, feitos de gente, a gestão criteriosa de recursos para se alcançar um ou vários alvos, depende da capacidade para resolver conflitos” (Garganta, 2004, p. 232). Essa capacidade de resolução de problemas em contexto de jogo de futebol reclama um conhecimento que surge duma inteligência específica treinada/aprendida, designada por De La Vega Marcos et al. (2008) como inteligência motora, que não é credível ser avaliada pelos testes de inteligência geral (Costa, Garganta, Fonseca & Botelho, 2002). 

Pierson (2002, p. 29) afirma que “não há uma inteligência, mas uma multiplicidade de saber-fazer que são todos os saber-ser e todas as provas da magistral faculdade de adaptação humana”. Aqui encontramos implícita a ideia da existência de uma variedade de inteligências, que vai ao encontro da teoria das inteligências múltiplas de Gardner (2004).

Na inteligência específica – no nosso caso para jogar futebol - podemos compreender uma inteligência em acto que demonstra um conhecimento processual dum «saber fazer», e uma inteligência de conhecimento declarativo dum «saber sobre o saber fazer». Costa et al. (2002) definem o conhecimento declarativo como aquele que diz respeito ao conhecimento de acções (o quê?), e que pode ser verbalizado, enquanto o conhecimento processual é referido como o modo de realizar as acções (como?), personalizado no comportamento em acto. Mas Williams e Davids (1995) alertam para o facto do conhecimento específico do jogo repousar em pressupostos cognitivos; mas o domínio nesses pressupostos, para realizar as acções de jogo, não implica automaticamente o domínio das condições motoras para as operacionalizar.

Podemos distinguir as intenções prévias - conscientes, das intenções em acto - aparentemente não conscientes (Frade, 2008), já que entre a decisão (aferente) e a acção (eferente), em contexto de jogo, parece não existir tempo suficiente para que uma acção seja decorrente da elaboração de um pensamento. Parece mais adequado que essa acção seja decorrente de uma reacção de acordo com o contexto emergente (Araújo et al., 2003; Araújo, 2005) e de acordo com memórias e experiências anteriores (Spitzer, 2007).

Para Renaud (1980, p. 17) o indivíduo pode funcionar «pelos automatismos “programados” na zona motora… sem necessidade de “tomar” consciência».

O conhecimento explícito é o que nós podemos observar. É mais adequada a utilização dos termos memória declarativa (ou explícita) e memória processual (ou implícita), tal como Beaunieux (2009) as designa. A condição para a existência dessa memória declarativa, ou conhecimento explícito, é a vivência e experiência, pois sem estas duas não pode existir aprendizagem (Jensen, 2002), ou a realização de comportamentos ou desempenhos cada vez mais complexos. E sem um cérebro sofisticado para gerir toda essa informação seria impossível a demonstração de desempenhos excepcionais.  

Ao descrever sequencialmente uma acção em contexto de jogo, Costa et al. (2002) evidenciam que em cada momento do jogo de futebol o jogador tem de tomar decisões inteligentes, e na procura do sucesso das suas acções, avalia o contexto emergente da decisão, prepara mentalmente a acção a realizar, em função dos comportamentos dos colegas e dos adversários. Esta perspectiva parece contrariar Albrecht (2008, p. 232) quando afirma que “a solução efectiva de problemas não é uma série de etapas” mas um processo adaptativo que se desenvolve com base na natureza do problema que está a ser resolvido, e que “as decisões podem ser consideradas como julgamentos «viscerais»” (idem, p. 208).

Existem duas perspectivas que propõem explicações distintas sobre como as acções podem acontecer em contexto de jogo de futebol: - uma perspectiva estrutural-funcional que considera todas as propostas que usam a teoria do processamento de informação; e uma perspectiva funcional-estrutural que através da teoria dos sistemas dinâmicos (De La Vega Marcos et al., 2008) procura explicar as acções realizadas em contextos que reclamam respostas rápidas e adequadas. A primeira inclui as operações de planificação, execução e controlo da totalidade das actividades perceptivo-motoras, as quais implicam a intervenção sistemática, consciente ou não, dos mecanismos cognitivos. A segunda, solicita a aquisição progressiva de níveis de conhecimento sobre as acções e defende a importância das representações como elemento chave na tomada de consciência. O sujeito é considerado como «epistémico» activo capaz de auto-regular a sua representação e ter diferentes tipos de conhecimento (declarativo, processual, estratégico e metacognitivo). O jogador é o intérprete do jogo em que está imerso e isso permite-lhe auto-regular a sua acção em função dos problemas que emergem.

Os mesmos autores, classificam cada modalidade desportiva situada num contexto específico que impõe uma série de constrangimentos e exige certas adaptações por parte do jogador, que em função do seu nível de desenvolvimento e aquisição responde o mais adequadamente possível à situação estabelecida. Existem várias teorias plausíveis que tentam explicar as respostas motoras em contextos desportivos, nomeadamente nos JDC, e na perspectiva dos mesmos autores, inadequadamente o peso cognitivista da teoria do processamento da informação tem, na actualidade, uma elevada influência. Os mesmos, no entanto, demonstraram empiricamente que o fundamento mais legítimo do comportamento humano excepcional, incluindo nele naturalmente o âmbito motor, é melhor e mais adequadamente explicado pela dimensão construtiva e reconstrutiva da teoria dos sistemas dinâmicos.

Citando Pozo (2000, De la Vega Marcos et al., 2008, pp. 150-151) enumeram-se críticas à teoria do processamento da informação por não ter em atenção outros aspectos que podem influenciar o desempenho como: - a cultura sobre a qual a pessoa actua; o contexto ou ambiente com o qual a pessoa interage e se adapta; a adaptabilidade e o desenvolvimento que caracteriza a mente humana e consequentemente a memória; a motivação e noção de energia interna que tem a capacidade de impulsionar a acção; e as emoções, com a sua função relacionada também com a memória de experiências anteriores, tal como referiu Damásio (2003) ou com os marcadores somáticos (Oliveira, 2004). Por fim, estes cinco pontos podem resumir-se a um geral, que é esquecido, por parte das teorias do processamento da informação, sobre o papel da consciência como uma reflexão sobre as próprias representações mentais (De la Vega Marcos et al., 2008).       

Existe uma teoria epistemológica na perspectiva funcional-estrutural que parte como hipótese de base que o conhecimento é uma construção que o sujeito realiza a partir da sua experiência prévia mediante a sua interacção com o meio circundante, ou seja, que cada sujeito tem de construir o seu próprio conhecimento e não pode recebê-lo quando elaborado por outro (idem). 

Para Pierson (2002, p.27) “a inteligência tem mais a ver com a capacidade de organizar a informação (uma cabeça bem construída) e de se organizar com ela, do que com a absorção maciça de dados (uma cabeça bem recheada)”. Na acção prática, podemos ainda pressupor uma diferença entre o saber-fazer e o fazer propriamente dito, já que temos como intermediário nessa relação, com a mente, o corpo, que nos coloca outro tipo de problemas na execução das acções, pela dificuldade em coordenar, especificamente, os graus de liberdade das diversas estruturas intervenientes no movimento (Bernstein, 1967). A junção desse saber-ser e do saber-fazer não é ensinada, mas adquire-se e pensa-se, por experiência própria.



2.2.2. O sentido verdadeiro dos significados particulares e pessoais retirados do envolvimento prático numa actividade.



«O miúdo deve ser o maestro, o descobridor. Um bom professor deve ajudar os seus alunos a descobrir o que eles pretendem. Há treinadores que têm a tentação de impor aquilo que deve ser feito. O jogo é que deve ensinar, não o treinador. Se o treinador limita o miúdo àquilo que conhece, está a prestar um mau serviço.»

 (Wein cit. por Almeida, 2005)



“O significado surge através da participação. Participe na vida! Participe tão profundamente, tão totalmente quando seja possível. Arrisque tudo pela participação. Se quer saber o que é a dança, não vá ver um bailarino – aprenda a dançar, seja um bailarino. Se quer saber alguma coisa participe” 

(Osho, 2002)



O jogo de futebol é caracterizado pela sucessiva alternância de estados de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade, e nestas condições, de situações mutáveis e resultado incerto, o melhor raciocínio parece estar relacionado com a descoberta de novos significados e o desenvolvimento de novas perspectivas (Garganta, 2005), em vez de comportamentos mecanizados. Ou seja, o desenvolvimento da tomada de decisão eficaz deve ser orientado, não para a memorização de soluções previamente estabelecidas durante a prática, mas para a exploração da informação que se apresenta no momento.

Essa exploração tem de ser e só pode ser realizada pelo mais directo interveniente – o jogador – e faz sentido a expressão utilizada por Frade (2008) «dar o jogo a quem ele pertence». 

Hoje em dia, não é raro assistirmos no futebol ao desenvolvimento de “autónomos diligentes que muitas vezes agem, não em função da alteridade do envolvimento mas em reflexos condicionados ao estímulo constante do treinador” (Santos, 2004, p. 220), que influencia negativamente na escolha e execução da resposta, o que contraria a relação ideal que Lobo (2007, p.35) estabelece, em que “…o treinador ou o realizador definem o guião...” e “…o jogador ou o actor descobrem o caminho...”.

Para Choshi (2000), as decisões e acções do jogador, para terem sentido, têm de ser descobertas pelos próprios e “o significado das coisas só surge quando nos relacionamos com elas” (Spitzer, 2007, p.198). A possibilidade de vivenciar e experimentar diversos desafios em contexto do jogo de futebol, pode ser uma mais - valia, senão a única, para melhorar a capacidade de resposta futura (Choshi, 2000), do brotado jogador de alto nível. 

Como confirma Vayer e Roncin (2000), o desenvolvimento das capacidades e funções motoras parte do interior e por isso é uma organização marcadamente pessoal. Para o mesmo autor, “…a criança não faz senão explorar com fins lúdicos ou simplesmente funcionais, dados predeterminados… por isso é que manter-se de pé é de cada um” (p. 45), mas também o correr, o saltar, e mesmo, o jogar futebol.

Uma situação qualquer no jogo resulta sempre numa adaptação individual ao contexto apresentado, ou seja, resulta num estado de coordenação interpessoal (Araújo & Passos, 2007).

Quem descobre as novas maneiras de executar os movimentos são os jogadores (Choshi, 2000), através do estabelecimento de significados dados pela prática/experiência vivida de situações concretas. “A intervenção específica do adulto, aquela em que ele mostra ou explica, não modifica de forma alguma as capacidades manifestadas…” (Vayer & Roncin, 2000, p. 45). Por outro lado, se um treinador pretender adoptar de uma forma rígida as ideias dum seu hipotético modelo de jogo, pode resultar que os jogadores não consigam resolver os problemas que um jogo, caracterizado pela imprevisibilidade, coloca (Júlio & Araújo, 2005).

“Engana-se quem pensa que para aprender basta relatar os factos” (Spitzer, 2007,p. 48), “…a criança aprende, porque se identifica com o projecto e porque é activa, e autónoma em relação ao mundo que a rodeia…” (Vayer & Roncin, 2000, p. 18). Cada jogo é percebido em função de referências estabelecidas pelas aquisições anteriores e do estado presente de cada sujeito que lhe atribui um sentido próprio construído através da interpretação e organização de todas as informações nele dispersas (Garganta, 1997).

Spitzer (2007) diz-nos que a informação está memorizada no cérebro sob a forma de intensidades de ligação ou conexão entre neurónios. É o Sistema Nervoso Central (SNC) quem organiza todas as ligações sinápticas entre redes de neurónios, que correspondem a uma experiência (idem) que é e será sempre particular, e só assim terá significado. Um comportamento não pode surgir à margem da realidade do sujeito, mas está sempre ligado ao que cada um é em cada momento e a toda a sua história, genética e pessoal (Vayer & Roncin, 2000).

Como nos diz Gallahue e Ozmun (2005, p. 5) “o processo de desenvolvimento e, mais especificamente, o processo de desenvolvimento motor, deveria lembrar-nos constantemente da individualidade do aprendiz”, e depois, também, que cada um tem um tempo próprio para a aquisição e para o desenvolvimento de habilidades motoras. Contudo, o mesmo autor, lembra que o «relógio biológico» é bastante específico na sequência de aquisição de habilidades motoras, mas “o nível e a extensão do desenvolvimento são determinados individual e drasticamente pelas exigências da tarefa em si”, de forma específica (Gallahue & Ozmun, 2005, pp. 5-6). O que é revelador da importância do envolvimento e da prática repetida na aquisição sequencial de competências específicas. 

A repetição, tida como a reorganização progressiva das informações, permite esquemas de acção cada vez mais operacionais, mas ela apenas se manifestará se cada um assumir como seu o projecto da acção, se tiver significado, se existirem referências, se tiver ao alcance, se houver disponibilidade para realizar o esforço de escolha da informação e ajustá-la ao contexto, e se ela conduzir a alguma coisa (Vayer & Roncin, 2000).

Todas estas evidências fazem-nos pensar que o sentido, para jogar futebol, tem de ser atribuído e construído por cada um através da acção corporal, pois só assim é verdadeiro e tem significado, e possibilita as condições para o despoletar de acções criativas. O que nos deixa entender que o Talento é único e pessoal. 





2.3. Um dos Talentos.  



“Acreditar estimula, a paixão fortalece, a iniciativa activa, o foco direcciona, a preparação posiciona, a prática aguça, a perseverança sustenta, a coragem testa, ser receptivo ao ensino expande, o carácter protege, os relacionamentos influenciam, a responsabilidade fortalece, o trabalho de equipa multiplica, o TALENTO de qualquer um.” 

(Maxwell, J., 2007)



2.3.1. Tentativa de definição e a procura das suas origens para uma possível diferenciação de desempenhos…



Actualmente existe uma preocupação em descobrir indivíduos potencialmente talentosos (Bento, 2006), sendo que, tendo em conta o alto rendimento, também é imprescindível começar muito cedo (Costa, 2005; Garganta, 2007; Frade, 2008; Maciel, 2008), mas nem sempre ou necessariamente de maneira formal, ou numa escola de futebol ou clube desportivo (Fonseca, 2006; Paes, 2006).

Mas quem são esses indivíduos talentosos, “incomuns que se destacam da massa e multidão anónimas” (Bento, 2006, p. 66), ou desempenham determinadas habilidades ou tarefas com proficiência acima da norma (Garganta, 2009)?

O talento é difícil de ser definido (Costa, 2005), considerado um potencial misterioso (Bento, 2006; Colvin, 2008), por vezes inato (Klissouras et al., 2007), mas cada vez mais como adquirido através da aprendizagem e do treino (Garganta, 2006, 2009), e desempenho emergente (Araújo et al., 2003; Araújo, 2004).

Weineck (2002, pp. 127-128) define talento desportivo como um conjunto de “qualidades e aptidões necessárias à realização e ao desenvolvimento de altas performances desportivas”. Por sua vez Coyle (2009) observa-o em alguém que possui um conjunto de competências extraordinárias que podem ser repetidas e que não dependem do tamanho físico. 

É através da informação conseguida pela investigação de carreiras de humanos proficientes em diversos domínios que podemos encontrar traços comuns (Garganta, 2009), mas o talento é e será sempre específico de cada domínio (Howe, Davidson & Sloboda, 1998; Abernethy, Farrow & Berry, 2003; Costa, 2005), ou modalidade, e como já podemos verificar, de cada um.

É unânime pensar que ter talento significa possuir desempenho superior, em determinado domínio específico, que se pode constituir como elemento diferenciador. Mas o talento não é algo abstracto, que surge do nada, embora possa sobressair essa ideia já que, muitas das vezes, a sua demonstração é percebida em momentos inesperados sem se ter em conta antecedentes que possam estar na sua origem (Coyle, 2009). 

Para Garganta (2009) o talento está em constante desenvolvimento, e daí podemos apurar a necessidade e a existência de um processo com condições essenciais onde possa emergir. O jogador talentoso, segundo Jiménez Sánchez (2007) será o resultado de um conjunto complexo e dinâmico de experiências, prática deliberada, «coaching» (orientação), eficácia, êxito e desejo de excelência. O talento nestes termos é uma conquista.

Embora Abernethy et al. (2003) sugiram o talento como algo específico, pelo que torna-se importante seleccionar os estímulos mais determinantes para o seu desenvolvimento numa determinada actividade, existem vários factores que podem estar na origem da sua emergência ou do desempenho desportivo excepcional acima da norma. A experiência precoce, as preferências, as oportunidades, os hábitos e o treino, em domínios específicos, são exemplos tidos em conta por Howe et al. (1998). O envolvimento precoce também é referido por Costa (2005) e Maciel (2008) e especificamente, a precocidade de estímulos relacionada com determinada actividade (Buzan, 2003; Levitin, 2007). Outros factores também concorrem como: a quantidade associada à qualidade de prática (Magill, 2000; Dias, 2005; Costa, 2005; Fonseca, 2006; Tamarit, 2007), também no treino (Magill, 2000; Garganta, 2006), a prática deliberada (Ericsson et al., 1993; Hodges & Starkes, 1996; Helsen, Starkes & Hodges, 1998a; Costa, 2005; Colvin, 2008; Gladwell, 2008; Coyle, 2009), a motivação (Magill, 2000; Costa, 2005; Williams & Hodges, 2005), o envolvimento cultural e familiar (Côté, 1999; Brito, Fonseca & Rolim, 2004; Costa, 2005) ou o contexto (Côté, Baker & Abernethy, 2003; Dias, 2005; Côté, Macdonald, Baker & Albernethy, 2006), a oportunidade (Howe et al., 1998; Magill, 2000; Gladwell, 2008) quando relacionada com o processo de tentativa e erro (Manoel, 2001; Williams & Hodges, 2005; Garganta, 2009), um ambiente de prazeria (Frade, 2008; Maciel, 2008) ou de brincadeira, que de acordo com a biologia é vital para o desenvolvimento cerebral (Fragen, 1992 cit. por Gallahue & Ozmun, 2005, p. 17), e os genes ou de modo parcialmente inato (Howe et al., 1998; Frank, Williams, Reilly & Tevill, 1999; Brito et al., 2004). Howe et al. (1998) acrescentam ainda que, apenas uma minoria é realmente talentosa e que prever, numa idade muito precoce, um provável desempenho de excelência futuro, pode não ser bastante evidente, mas existem alguns indicadores que permitem identificar a presença do talento. 

O talento pode ter origem multifactorial (Reilly, Bangsbo & Franks, 2000a; Reilly, Williams, Nevill & Franks, 2000b), como podemos verificar, e Williams e Relly (2000) apontam indicadores de natureza física, fisiológica, psicológica e sociológica para identificar a sua presença, ou para prognosticar aqueles que revelem mais hipóteses de atingir o sucesso.

Wein (2004) refere-se ao jogador completo nesses domínios e que demonstra também uma inteligência de jogo. Essa inteligência de jogo também é referida por Singer & Janelle (1999), com a qual é possível analisar todas as componentes do jogo. Outros factores menos previsíveis também concorrem para o emergir do talento tal como o efeito da idade relativa (Barnsley, Thompson & Legault, 1992; Brewer, Balsom, Davis & Ekblom, 1992; Mush & Grondin, 2001; Helsen, Starkes & Van Winckel, 1998b; Helsen, Hodges, Van Winckel & Starkes, 2000; Simmons & Paul, 2001; Glamser & Vincent, 2004; Helsen, Van Winckel & Williams, 2005; Vaeyens, Philippaerts & Malina, 2005; Folgado, Caixinha, Sampaio & Maçãs, 2006; Vincent & Glamser, 2006; Cobley, Schorer & Baker, 2008; Pérez Jiménez & Pain, 2008;).

Gladwell (2008) chega à conclusão, numa revisão exaustiva sobre as causas do sucesso, que em primeiro lugar surge a oportunidade e depois a necessária energia e inteligência de a aproveitar, e neste sentido o efeito da idade relativa, nomeadamente com a sua influência na selecção de jovens para a prática de alto nível, surge como um elemento diferenciador que pode induzir em erro sobre quem realmente é capaz, em idades mais precoces, de poder demonstrar desempenho superior no futuro na resolução dos problemas colocados pelo jogo de futebol no alto rendimento. 



2.3.2. Diferenças imediatas entre os desempenhos excepcionais e os bons ou menos bons desempenhos.



Referindo-se ao talento para o futebol Valdano (1997, p. 158) define-o do seguinte modo: “O talento é uma distinção que tem mil modos de mostrar-se. Às vezes exibe-se com a bola nos pés, outras com um movimento e pode ser que esteja numa disputa, mas o seu poder sempre desequilibra”. O jogador talentoso é aquele que se diferencia dos demais. 

Para destacar o jogador mais apto e capaz de resolver os problemas colocados pelo jogo de futebol de alto nível, ou seja, o jogador com desempenho excepcional, Oliveira (2004, p. 63), de acordo com as ideias de French & Thomas (1987) e McPherson & Thomas (1989), define características como; o conhecimento, declarativo e processual mais organizado e táctico superior, a eficiência das capacidades perceptivas, o reconhecimento mais rápido e eficaz de padrões de jogo, e a maior capacidade de assimilação da informação com decorrentes benefícios na antecipação de eventos do jogo. 

Apesar das competências perceptivas serem essenciais na obtenção do sucesso e constituírem-se como factor diferenciador (Williams, 2000; Casanova, Oliveira, Williams & Garganta, 2009), justificam mais o comportamento do que a capacidade de armazenar soluções padronizadas na memória (Garganta, 2005). 

A diferença entre os jogadores que demonstram desempenho excepcional e os restantes, para Tavares et al. (2006, p. 295), “reside na espontaneidade, na habilidade específica e, em síntese, na eficácia da (inter)acção”. Para os mesmos autores, os melhores “sabem o que fazer, antecipam as decisões adequadas e necessárias para a resolução de cada situação de jogo” (p. 295), bem como assumem as responsabilidades das suas acções.

O melhor conhecimento das probabilidades situacionais e a capacidade de decisão mais rápida e eficaz, são características realçadas por Costa (2001) para os jogadores que demonstram melhores prestações. Para Figueira (2006), o jogador de qualidade é aquele que vivencia um elevado número de possibilidades e, para cada situação de jogo, consegue escolher a melhor e mais adequada. Já Cruyff (2002) e Valdano (2002) destacam as melhores equipas e os melhores jogadores como sendo aqueles que sempre evidenciaram melhor qualidade técnica e táctica. Numa situação mais pontual, a qualidade de um atacante ou defesa pode ser vista pela facilidade com que um ou outro perturba ou reequilibra uma formação defensiva ou ofensiva (Júlio & Araújo, 2005).

Valdano (1997) refere que o jogador que se distingue dos demais é aquele que está sempre no sítio certo, que antecipa, resolve com simplicidade e que mais do que solucionar problemas, que o jogo coloca, evita-os. Por outro lado, De la Vega Marcos et al. (2008) destacam os que são capazes de oferecer elementos criativos dentro de um guião concreto conscientemente estabelecido, indo mais além do que a mera execução, ao apresentarem como mais-valias, novas soluções e alternativas para resolver os problemas.

Em relação ao conhecimento, Thomas (cit. por Tavares et al., 2006, pp. 295-296) considera que os principiantes iniciam a sua actividade com escasso conhecimento da modalidade, e com um leque de habilidade reduzido. Mais tarde, a superioridade demonstrada pelos melhores, seria, por um lado, específica de determinado domínio e, por outro lado, adquirida através do treino profissional e da experiência prática (Costa, 2005). Ou seja, obter bons desempenhos no atletismo, ou no andebol, não implica que se obtenham os mesmos resultados no futebol. Depois, como concluíram Tavares et al. (2006), a evolução do conhecimento e do nível de desempenho, decorre, em grande parte, da prática orientada, e, como aconselha Bento (2004), por pessoas competentes para o efeito.

Uma das diferenças entre os jogadores que chegam e não chegam ao mais alto nível, encontra-se na capacidade que possuem em optimizar os seus recursos em função da situação concreta que enfrentam (De La Vega Marcos et al., 2008). Assim, para os mesmos autores, os que se superiorizam, com níveis de rendimento mais elevados, são aqueles que, de forma consistente, com uma resposta inteligente, organizam o seu jogo e o dos colegas em função das características particulares dos adversários, mas também não abdicam da importância que os aspectos físicos, técnicos e psicológicos emprestam ao jogo. 



2.3.3. O conhecimento real experimentado em contexto de jogo.



Magill (2000), tendo em conta estudos sobre especialistas em diversas habilidades, constata que eles desenvolvem um conhecimento da actividade com conceitos mais organizados e estão mais aptos a interligá-los. O conhecimento dos especialistas sobre determinada actividade é mais bem organizado do que o dos não especialistas. O mesmo autor reconhece regras decisórias nesse conhecimento que permitem que o indivíduo possa assimilar mais informação em cada situação específica, ou seja, aumenta a capacidade para resolver problemas e tomar decisões mais rapidamente e com maior precisão e desse modo pode facilitar a adaptação a novas situações (Magill, 2000), condição premente em situação de jogo.

No domínio motor, conhecer e fazer não estão directamente relacionados (Dantas & Manoel, 2005), ou seja, realizar um comportamento motor é possível mesmo que não saibamos defini-lo, e por outro lado, podemos defini-lo mesmo sem sabermos desempenhá-lo.

O conhecimento orienta as decisões dos jogadores, condiciona a percepção e compreensão das informações, e consequentemente a resposta motora (Greco, 2007).

O conhecimento é um dos aspectos cognitivos, não único, que suporta o desempenho de um especialista motor, que surge dos anos de experiência em contextos e domínios de desempenho específicos (Dantas & Manoel, 2005). 

Como já mencionamos anteriormente o tempo para agir é constrangido pela dinâmica do jogo de tal forma que é quase impossível antecipar conscientemente o que se pode fazer. No entanto, “quanto melhor o jogador conhece os constrangimentos do jogo mais a organização desses constrangimentos lhe proporciona soluções” (Júlio & Araújo, 2005, p. 166).  

A maneira como organizamos o conhecimento (através de guiões, pacotes de organização de memória ou esquemas) pode influenciar decisivamente a recuperação e a assimilação de novos conteúdos (De la Vega Marcos et al., 2008).

De uma forma geral o conhecimento desenvolve-se mais rapidamente do que as habilidades, mas ambos evoluem com a experiência (Thomas, 1994, cit. por Tavares et al., 2006, p. 296). 

Deparamo-nos com a dificuldade inerente à execução da acção motora propriamente dita. Existe uma relação de dois sentidos entre o conhecimento e a acção (motora). Gallahue e Ozmun (2005) explicam que se inicialmente, nas primeiras fases do nosso desenvolvimento, usamos o corpo como meio para adquirirmos conhecimento, gradualmente esse conhecimento adquirido e acumulado servir-nos-á para agir, também com o corpo. 

Inicialmente as aquisições são fruto de experiências motoras diversificadas, e à medida que se aperfeiçoam e as crianças desenvolvem e crescem, o conhecimento adquirido pela experiência influenciará as experiências futuras.

Costa et al. (2002) concluíram que - no seu estudo em que pretenderam comparar a inteligência geral de jogadores de futebol com o conhecimento específico do jogo, tendo em conta diferentes níveis competitivos e distintos estatutos posicionais – os jogadores com maior experiência e nível competitivo superior apresentam um conhecimento específico superior, e também que os jogadores que desempenham funções de organização do jogo apresentam melhor conhecimento específico do jogo, e melhor inteligência geral, tal como os defesas laterais. Não encontraram diferenças significativas no que diz respeito à inteligência geral dos diferentes níveis de desempenho. Podemos afirmar que a inteligência, específica da modalidade, é um factor essencial que diferencia um jogador de alto nível doutro qualquer, e que existem jogadores de determinadas posições específicas dentro de campo que revelam maior conhecimento específico sobre a modalidade, decorrente, eventualmente da importância das suas acções no desenvolvimento do jogo e, também, derivada das aquisições possibilitadas pelos constrangimentos que a própria posição possibilita. Estes resultados também corroboram os de Williams e Davids (1995) num estudo a jogadores de futebol, em que os autores ao seleccionarem três grupos de indivíduos, sendo 12 jogadores habilidosos, outros 12 não habilidosos e outros tantos portadores de deficiência e com experiência como espectadores, chegaram à conclusão que os jogadores habilidosos possuem uma base de conhecimento maior e mais bem organizada, e a acção prática facilita a aquisição do conhecimento declarativo com melhores resultados que a observação, neste caso, dos indivíduos espectadores.





2.3.4. Que detecção, identificação, selecção ou desenvolvimento de talentos?



“O coxo que toma o caminho certo ultrapassa o corredor rápido que toma o mau caminho”. 

(Bruno Deshaies, s/d)



	

Numa perspectiva científica a procura da excelência pode ser dividida em quatro fases principais (Russell, 1989, cit. por Williams & Reilly, 2000): - detecção, selecção, desenvolvimento e identificação. A detecção refere-se à descoberta potencial de talentos que não estão actualmente envolvidos no desporto em questão. A identificação refere-se ao processo de reconhecimento do potencial para se tornar jogador de elite, em que a questão chave é saber se o indivíduo tem potencial para beneficiar dum programa sistemático de apoio e treino, e pode ocorrer em várias etapas dentro do processo. O desenvolvimento de talentos implica a apresentação de ambientes de aprendizagem adequados para que haja oportunidade para a realização do potencial. A selecção de talentos envolve o processo contínuo de identificação de jogadores, em diferentes fases, que demonstrem níveis de desempenho que permitem incluí-los numa determinada equipa.

Quando seleccionamos alguém prevemos que essa pessoa é a que melhor executará determinada actividade, e presumimos que executará as acções e tarefas inerentes a essa actividade melhor que qualquer outra, e se essa selecção for correcta é possível economizar tempo e dinheiro (Magill, 2000). Essa premente necessidade de gestão de recursos (financeiros), por outro lado, faz com que cada vez mais cedo se recorra à identificação dos potenciais talentos, para que depois, com a sua inclusão em sistemas de treino especializado, seja possível acelerar o seu processo de desenvolvimento (Reilly et al., 2000a; Williams & Reilly, 2000).   

Existe na literatura uma discussão paradoxal sobre qual a dimensão mais significativa na influência do desenvolvimento de um jovem talento: - Será genético -inata, será culturo-adquirida (epigenética)?

Existe uma crença muito difundida de que bons jogadores já nascem com uma capacidade inata privilegiada (Tani, 2004) para determinado desempenho. No entanto essa noção de talento determinista associada a capacidades intrínsecas ao sujeito está a ser ultrapassada por outra que primazia a aquisição, promoção e melhoria do desempenho desportivo através duma prática sustentada e estruturada (Garganta, 2009).

Biologicamente o ser humano é dotado de um pacote de configurações genéticas, o qual é responsável pela possibilidade de execução de tarefas motoras básicas, mas que no entanto é dependente do aprimoramento e aumento de complexidade de recursos motores ao longo da vida, que serão desenvolvidos através da aprendizagem (Õna Sicilia, 1999 cit. por Koslowsky, 2008, p. 10).

Baker e Davids (2007) numa revisão actual sobre os factores genéticos e ambientais que influenciam o desempenho desportivo, chegam à conclusão que existe um processo de interacção entre o que é inato e o que é adquirido. Cada um deles tem o seu papel na expressão do desempenho desportivo, podendo ser clarificada essa ideia na metáfora do “balde vazio” (Garganta, 2009), onde o contributo dos genes determina o tamanho do balde e o contributo do ambiente a qualidade dos conteúdos que o enchem.

Por outro lado, Ericsson et al. (1993) argumentam que o talento desempenha apenas um papel limitado no desenvolvimento de competências, e que o nível de desempenho está directamente relacionado com o acúmulo de prática intensiva de pelo menos dez anos, independentemente da posse ou não de habilidades inatas ou predisposições genéticas. Ou ainda, como sugeriram Howe et al. (1998), as diferenças em experiências anteriores, preferências, oportunidades, hábitos, treino e prática são aspectos que realmente determinam o alcance da excelência.

O processo de selecção pressupõe que se juntem aqueles que apresentam níveis de desempenho mais elevado, em determinado momento, e se abdiquem dos que apresentam níveis de desempenho iniciais mais baixos. No entanto, Magill (2000) coloca a questão de saber, se uma pessoa que desempenha uma actividade com dificuldades, tem alguma hipótese de ter sucesso no futuro, ou se pelo contrário, uma pessoa que demonstra bom desempenho numa qualquer actividade, garante efectivamente que atingirá um alto nível de sucesso no futuro.

Neste sentido, Garganta (2009) dirige a atenção na identificação e no recrutamento dos “melhores” jogadores para os que demonstram um desempenho actual acima da média e os que reúnem condições para o fazerem através dum processo de treino sistemático. 

Existem clubes profissionais que investem na detecção de talentos e confiam nas observações subjectivas de pessoas e treinadores experientes (Reilly et al., 2000b; Williams & Reilly, 2000). Este sistema não está isento de riscos, e pode mesmo induzir em erros, e não possibilitar oportunidades justas para que todos tenham a mesma oportunidade para desenvolver o talento, já que para quem é seleccionado é-lhe facultado o acesso a um treino mais especializado (Folgado et al., 2006), a melhores treinadores, a maiores desafios, e mais tempo de prática (Gladwell, 2008), condimentos essenciais para acelerar o processo de preparação desportiva de qualquer jovem, supostamente, promissor. 

Os métodos utilizados e a indefinição sobre o que é e quem possui efectivamente o talento não oferecem muitas certezas (Folgado et al., 2006), mas existem indicadores que são utilizados, para identificar jovens talentos (Howe et al. 1998), cada vez mais precocemente. 

Lopes, Maia e Mota (2000) de acordo com a investigação sugerem a selecção e agrupamento de crianças e jovens através de indicadores no âmbito do crescimento e da maturação biológica. No entanto, citando Seefeldt (p. 54), os mesmos autores confirmam que essa selecção e agrupamento continuam a ser realizados com base na idade cronológica. 

Para Magill (2000) uma etapa - chave do processo de predição é desenvolver formas apropriadas de avaliar as capacidades motoras potenciais nos indivíduos, que permitam o sucesso em tarefas específicas, para depois as desenvolver através do treino. Mas Weineck (2002) considera as avaliações das aptidões problemáticas pelo seu valor relativo, limitado no tempo. Esta ideia também é corroborada por Williams e Relly (2000) quando afirmam que os atributos físicos ou fisiológicos, no futebol de alto rendimento, são limitados. Os mesmos autores salientam, que não existe consenso sobre a importância desses atributos na predição do talento, e que os factores cognitivos revelam-se mais fundamentais.

Williams e Reilly (2000) estabeleceram indicadores de ordem física, fisiológica, psicológica e sociológica com o intuito de juntar um conjunto de informações suficiente para poder identificar os que supostamente revelam mais hipóteses de virem a atingir o sucesso, no futuro, que é o alto rendimento. Se para os desportos individuais, esses indicadores podem ajustar-se satisfatoriamente, podemos questionar se são suficientes para atingirem o mesmo objectivo nos desportos colectivos, e especificamente no futebol, tendo em conta a complexidade que a ele está inerente, como já anteriormente pudemos verificar, e sobretudo da necessidade dos jogadores serem portadores de uma inteligência de jogo específica da modalidade, e argumentos motores que possam solucionar todos os problemas que o jogo coloca.

Magill (2000, p. 318) alerta para o facto de que “…as capacidades relacionadas ao desempenho de uma habilidade nas etapas iniciais da aprendizagem frequentemente são diferentes daquelas que são importantes ao desempenho da habilidade posteriormente…”. Assim, as capacidades motoras mais gerais justificam o desempenho em etapas iniciais, e capacidades motoras mais específicas à modalidade estão relacionadas ao sucesso em etapas posteriores. 

Por outro lado “a selecção de crianças e jovens para determinado desporto tem sido realizada geralmente com base nas características morfológicas e nas tarefas e habilidades motoras, inerentes ao desporto em causa, que já dominam. Este procedimento tem apenas em consideração o seu estado de desenvolvimento actual, não considerando o seu potencial de desenvolvimento e aprendizagem” (Lopes et al., 2000, p. 55). Citando Seefeldt e Magill, os mesmos autores sugerem que se deve ter em conta o papel da experiência motora, já que um reportório motor alargado proporciona mais opções e a possibilidade de alcançar maior êxito, com vantagem acrescida na motivação que disso advém, e desta forma experiências de êxito a nível motor precoces são o meio eficiente para estabelecer a prontidão necessária para a aprendizagem subsequente.  

McCloy (cit. por Magill, 2000, p. 301) considerava que a capacidade motora compreendia as potencialidades hereditárias inatas das pessoas para o desempenho motor geral. Acreditava que a aplicação de testes fornecia meios de predizer os níveis de realização potencial de uma pessoa, mas existem muito poucas evidências experimentais que apoiem esse ponto de vista. É intuitiva a base que ainda aceita essa hipótese, uma vez que “os testes de capacidades motoras gerais são convenientes, atraindo os que procuram explicar de forma simples porque certas pessoas tem sucesso no desempenho de habilidades motoras e outras não” (Magill, 2000, p. 301).

Weineck (2002, p.138) relativamente à aplicação de testes afirma que “exprimem menos as capacidades potenciais de desenvolvimento do que o nível real do jovem desportista” e, por isso, podem conduzir ao risco de seleccionar os indivíduos mais avançados no seu desenvolvimento em detrimento dos mais atrasados.

Para Reilly et al. (2000b) os testes são apenas úteis na discriminação de talentos mas não na identificação e a relação entre os itens do teste pode mudar com o crescimento, desenvolvimento e treino dos jovens. O que invalida, até certo modo, a sua aplicação. Depois, a decisão na detecção (ou melhor identificação), também não deve basear-se no resultado do desempenho (Davids, Lees & Burwitz, 2000).

Parece-nos então mais credível a hipótese da especificidade das capacidades motoras e a ideia de que não existe nenhuma capacidade geral de equilíbrio, por exemplo, mas sim, existem vários tipos específicos de equilíbrio, dependentes da modalidade, e mais especificamente do movimento ou habilidade concreta dessa modalidade (Magill, 2000). Corroborando as mesmas ideias, Weineck (2002) aconselha como primeira condição para a detecção (ou melhor identificação) de talento, a elaboração de um reportório de características próprias para cada modalidade. Assim, e segundo Frade (2008) seleccionar jogadores para jogar futebol não é o mesmo que seleccionar indivíduos para outras modalidades, e não se coaduna com a aplicação de testes, quer sobre as aptidões físicas, quer mesmo sobre o quociente de inteligência (QI). A selecção “é específica em relação à modalidade porque cada actividade desportiva coloca exigências diferenciadas, tanto do ponto de vista do treino como da competição” (Lopes et al., p.54).

Podemos questionar sobre a validade e utilidade dos resultados desses mesmos testes para estimar a capacidade dos indivíduos resolverem problemas específicos, que surgem de condições diferenciadas a cada momento. Depois, existe uma confusão generalizada entre o QI e a capacidade de pensar, sendo coisas diferentes e com relação fraca (Albrecht, 2008). E, “mesmo que os seres humanos tenham certas características preestabelecidas de seu sistema nervoso, há muito mais variabilidade na forma como empregam suas qualidades do que nas qualidades em si” (Albrecht, 2008, p. 3). A maior capacidade está não no que se possui, mas naquilo que se faz com o que se possui. Do mesmo modo, podemos afirmar que agir habilidosamente, não está dependente do reportório motor adquirido, mas mais da utilização da resposta motora adequada a cada situação contextual apresentada na competição. Sabe-se que os homens possuem cérebros maiores, mas isso não lhes trás vantagens, pois as mulheres, apesar de cérebros mais pequenos, conseguem ser mais organizadas (Albrecht, 2008), sendo desse modo mais eficazes. Ou seja, não basta “ter um cérebro maior ou mais células nervosas por centímetro cúbico” para ser inteligente (Jensen, 2002, p. 33).

Torna-se necessário inventariar quais as habilidades, cujo contributo da componente física seja diminuto, já que esta evolui até um limite sem a influência do treino, e tendo em conta que “o atraso momentâneo da capacidade de performance dos indivíduos normais e lentos equilibra-se progressivamente, para se juntar em seguida ao nível de performance dos indivíduos precoces” (Weineck, 2002, p. 139).

Por outro lado, para que a selecção seja eficaz é preciso um elevado número de possíveis seleccionados (Weineck, 2002), ou seja, é preciso proporcionar condições de oportunidade para que possamos seleccionar realmente os melhores e mais capazes. 

Para Folgado et al. (2006) os problemas na detecção de talentos no futebol surgem com a idade em que se inicia a competição e os critérios usados para definir os diversos escalões de formação. Já Wein entrevistado por Almeida (2005) refere a exacerbação da vitória e a pressa de fazer campeões como causa de perda de vários talentos.

Frade (2008) acrescenta que um dos grandes problemas na identificação de talentos para o futebol, está nos conceitos e ideias sobre o que é o futebol para as pessoas que têm a possibilidade e responsabilidade de seleccionar os jovens, e sobretudo a falta de critérios específicos que permitam separar, o que é realmente um talento para jogar futebol, de um outro para qualquer outra habilidade específica.  

Como já referimos, nos JDC, os talentosos são aqueles que, segundo Tavares et al. (2006), possuem a capacidade para observar e antecipar as intenções dos adversários, e responder estrategicamente sob aspectos tácticos e técnicos, já que isso é condição essencial para a obtenção de sucesso. Nestas condições são exigidas capacidades cognitivas aos jogadores que podem ser observadas como fazendo parte de uma inteligência ou habilidade excepcional para resolver problemas.  

Tomando a ideia de Albrecht (2008, p. 6) de que “é cada vez mais fácil encontrar funcionários com capacidade física; funcionários com capacidade mental, não…”, podemos transportá-la para o problema da identificação e selecção de talentos e induzir que, no desporto, valoriza-se em demasia os factores físicos e remetem-se para segundo plano as demonstrações da inteligência (específica).   

Para Lobo (2007, p. 80) “a inteligência é… o grande princípio da movimentação no futebol”. A inteligência é um aspecto essencial que acrescenta ao desempenho físico – que observamos melhor desenvolvido em muitos animais - a qualidade necessária ao sucesso em contexto dos JDC (Garganta, 2009).

“A detecção do jovem talento deve efectuar-se de modo judicioso e suficientemente cedo, porque a performance máxima absoluta não pode ser atingida senão ao fim de um processo sistemático de preparação a longo prazo que se estende de seis a dez anos de acordo com as modalidades” (Weineck, 2002, p.130), referindo-se a modalidades do atletismo, cuja componente cognitiva não é suficientemente solicitada, o que deixa antever que nos JDC, pela sua maior complexidade, e pela importância das primeiras experiências para o desenvolvimento futuro do cérebro (Jensen, 2002; Spitzer, 2007), essa preocupação tenha de ser estendida a inícios mais precoces e a processos mais demorados. 





2.4. Um dos (únicos) caminhos para a excelência.



2.4.1. A superioridade da inteligência e da habilidade desportivo-motora adquiridas pela experiência prática.     



“Os nossos movimentos, os ossos, os músculos, a nossa postura, afinal os nossos corpos, são eles próprios não unicamente instrumentos, mas igualmente estruturas de conhecimento” 

(Gonçalves cit. por Araújo, 2005, p.23)



Costa (2005, p. 53), citando César Luís Menotti, confronta-nos com a ideia de que “…saber jogar futebol não significa ter muita técnica nem ser muito rápido… significa sensivelmente isso: saber jogar futebol. Os futebolistas acreditam que com as virtudes que lhes dá a sua genética chega-lhes para serem futebolistas profissionais. Mas como cada jogador tem virtudes e tem defeitos, são muito pouco aqueles que aproveitam a fundo as suas virtudes e vão polindo os seus defeitos”. Corroborando ideias semelhantes, Frade (2008) afirma que «jogar futebol é mais pensar do que correr».

Muhammed Ali falhou na avaliação dos «jurados da fita métrica», porque não cumpria com os critérios para ser considerado especialista (Dweck, 2006). O brilhantismo do desempenho de Muhammad Ali estava no cérebro ou na mente e não nos músculos ou na força (idem). Tal como Muhammed Ali no boxe, noutras modalidades também aconteceu e continua a acontecer o mesmo, e mais ainda no futebol, onde existe lugar para uma diversidade de características somáticas quando a inteligência está presente (Frade, 2008). O caso de Garrincha, considerado «fisicamente, improvável” (Kfouri, 2004), ou na actualidade de Messi, são disso prova, ao conseguirem, com as suas singularidade e fisionomia particulares, consideradas menores e uma desvantagem, suplantarem os critérios de avaliação exigidos pelos tais «jurados da fita métrica».

Dotes físicos não são dotes intelectuais: - o tamanho, o somatótipo corporal, a agilidade são atributos visíveis, mas a prática e o treino produzem resultados também visíveis (Dweck, 2006). 

Com base num estudo realizado por Walker e colaboradores (2002, cit. por Spitzer, p. 249) verificou-se que os melhores caçadores de uma tribo, não são os indivíduos fisicamente mais fortes, mas os mais velhos devido à sua experiência de vida. O que se passa na caça tem semelhanças com o que acontece, por exemplo, no futebol, na música, ou noutros domínios: - é que para conseguirmos a perfeição e atingirmos o nosso melhor são precisas muitas horas de prática que funciona como treino de preparação.

O desporto deve considerar a relação existente entre a prática e o aperfeiçoamento, e entre o cérebro e o desempenho, e parar com a insistência do discurso do talento inato (Dweck, 2006). A crença no talento inato deriva do facto das pessoas culturalmente valorizarem mais os dotes naturais do que a aquisição de habilidades (Gladwell, 2008), ou seja, não valorizarem o esforço e a necessidade de tempo e da paciência para a aquisição das competências necessárias para se alcançar elevado sucesso em determinado domínio. 

Costa (2005), também percebeu que a existência de um talento geneticamente adquirido é um mito, pois a capacidade excepcional é o resultado do empenho do jogador em actividades que melhorem o seu nível, através de prática deliberada. Concluiu também, tal como Frade (2008) e Maciel (2008), que o envolvimento prematuro numa modalidade, pode explicar a aprendizagem precoce e a motivação excepcional do jogador dentro dessa modalidade, que poderão reflectir-se no alcance da expertise, ou desempenho excepcional futuros.

Já Brito et al. (2004) reconhecem a importância dos factores genéticos e do envolvimento no rendimento desportivo, mas também que a prática desportiva federada de crianças e jovens está fortemente orientada para o sucesso desportivo, para a vitória. Para que a obtenção imediata de resultados desportivos não seja comprometida, envereda-se por uma preparação precocemente especializada, à imagem da dos adultos, que leva à redução da diversidade de experiências e ao aumento exagerado das cargas de treino (idem). 

“Qualquer traço fenotípico é o resultado da influência de factores genéticos, do envolvimento e da sua interacção” (Lopes et al., 2000, p. 81). 

As pessoas nascem sob determinadas condições, isso é inevitável, e muitas das suas melhores e piores características, pelo menos em parte, são devidas a razões genéticas, mas não têm capacidade para operarem sozinhas, e apenas nos indiciam uma volátil possibilidade.  

“Tanto o estímulo como a privação de experiências têm potencial para influenciar o nível de desenvolvimento” (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 80). 

Jensen (2002, p. 52) defende que “…como educadores, podemos essencialmente influenciar os aspectos do carácter dos alunos que são «aprendidos»”, e diz-nos que, “… a hereditariedade fornece trinta a sessenta por cento da nossa rede nervosa e quarenta a setenta por cento é impacto ambiental”. Essa variação vai depender do traço ou comportamento específico que se considerar, e a percentagem inferior reflecte as complexas variáveis ambientais, isto é, das circunstâncias, oportunidades e competências aprendidas (idem).

A identificação dos factores de sucesso e insucesso na aquisição de competências excepcionais é importante para encetar acções no sentido de as potenciar ao máximo, mas “a eficácia deste processo não deve confinar-se… ao controlo das dimensões física e biológica” pois “…a finta é pura habilidade e… não se adquire com a melhoria da aptidão física” (Tani, 2002, cit. por Tani, 2004, p. 239). O jogador que desequilibra um jogo, que se diferencia e decide o jogo, é aquele que possui uma evidente habilidade e não o que tem uma superior condição física (Tani, 2007). 

A habilidade motora constitui-se como um dos factores mais importantes na resolução de problemas e posterior sucesso nas acções em contexto do JDC, e por isso a sua aquisição é essencial (idem). Através da habilidade motora personifica-se a opção táctica e contraria-se a mesma da equipa adversária (Tani, 2007). Como adquirir essa habilidade motora?

No conceito de habilidade motora persistem ambiguidades relevantes (Tani, Santos & Meira Junior, 2006) pois, inadequadamente compreende-se a habilidade motora restringida à capacidade de executar com precisão e consistência determinado padrão de movimento, conceito melhor utilizado na descrição da técnica, e que assim definida não contempla os processos perceptivos, decisórios e motores essenciais para apresentar uma acção adequada e conveniente (Tani, 2007).

Além disso, “…o ensino da técnica…”, propriamente dito, “…constitui uma opção pedagógica que castra a criatividade humana, transformando o aluno num simples reprodutor de movimentos estereotipados e mecânicos, ou seja, um processo estúpido de adestramento da criatura humana” (Tani et al., 2006, p.227).

Por outro lado, costuma-se atribuir à táctica a tarefa de organizar o quando e o como as habilidades devem ser utilizadas (Tani, 2007). E como afirma Frade (1985, p. 7) “…só o movimento intencional é educativo… a perfeição do automatismo não consiste no ter-se definitivamente fixado um certo encadeamento de acções musculares, é, pelo contrário, uma liberdade crescente na escolha das acções musculares a encadear”. 

Corroborando as mesmas ideias, Santos (2004, p. 220) compara o futebol de hoje ao trabalho na fábrica ou empresa, “…subsidiário da repetição e rotina…” onde “…desenvolvem-se automatismos de acção que privilegiam o adestramento tout court em detrimento da acção consciente. A rotina dificulta a reflexão inteligente, ou seja, a procura do domínio do envolvimento em estratégias de acção e movimento dirigidas a objectivos claros. Repete-se metonimicamente o que cria bloqueios à criatividade. Como existe um perigo latente na criatividade não conseguida, o futebol, cada vez mais, se resume a estereótipos motores que relevam pouco da liberdade de acção e pensamento… o futebol actual desenvolve autónomos diligentes que muitas vezes agem, não em função da alteridade do envolvimento mas em reflexos condicionados ao estímulo constante do treinador”. 

Também Bernstein (1967), ao definir a prática como meio para repetir o processo de solução de problemas motores, e não a repetição do meio para a sua solução, contraria a validade da aquisição de movimentos estereotipados. Refere-se assim, ao repetir sem repetir, cuja perspectiva não se compadece com a repetição mecânica de movimentos.

A habilidade motora pode ser definida como acção complexa e intencional envolvendo toda a cadeia de mecanismos sensório, central e motor, a qual, mediante o processo de aprendizagem, tornou-se organizada e coordenada para alcançar objectivos predeterminados com máximo de certeza (Whiting, 1975, cit. por Tani et al., 2006, p. 228-229). Deste modo integram-se os processos perceptivos, decisórios e motores anteriormente referidos, na execução da habilidade motora, pois sem esses ela não tem sentido nem significado.

“A habilidade motora embora por vezes usada ou personificada como padrão do movimento, é entendida como um padrão de movimento fundamental realizado com precisão, exactidão e controle maiores” (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 19). A habilidade para jogar futebol é melhor definida como uma habilidade desportiva (específica) como sendo “o refinamento ou a combinação de padrões de movimento fundamentais ou de habilidades motoras” (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 19) específicas. “O desempenho de uma habilidade desportiva requer que se façam alterações frequentemente precisas nos padrões básicos do movimento para atingir níveis superiores de habilidade” (idem). Assim, “…os movimentos especializados são movimentos que foram refinados ou combinados com outros movimentos em formas complexas” e “…são normalmente dominados no final da infância ou mais tarde”, e continuamente repetidos levam-nos à aquisição de habilidades desportivo – motoras excepcionais, para, no nosso caso, jogar futebol.









2.4.2. Energia vs informação: a dicotomia de um percurso na aprendizagem/aquisição de soluções para resolução dos problemas em contexto desportivo.



“…o futebol mudou e é hoje um reino do confronto físico, da táctica defensiva, de marcações impiedosas, de carrinhos e entradas por trás, enfim tudo para justificar ou camuflar a conquista progressiva do jogo pela força, grosseira, rispidez e violência… o bom jogador e a estrela distingue-se pelo aprimoramento técnico e não pela compleição física e propensão para o combate próprio de um paquiderme…” 

(Bento, 2004, p. 213)



O jogo de futebol coloca problemas de índole diversa aos jogadores (física, técnica, táctica, psicológica), protagonistas e mais directos responsáveis pelo resultado das acções em jogo - pede e exige-se-lhes, em alta competição, que sejam capazes de os resolver com mestria. 

Os problemas não são única e simplesmente de ordem física ou fisiológica, mas também de ordem decisional, e há uma exigência de capacidades desenvolvidas, não somente de ordem biológica, mas, e sobretudo, cognitiva com respeito à capacidade de organização da informação, se tivermos em conta a complexidade que o jogo de futebol comporta e a vasta quantidade de informação que nele necessita ser gerida e processada, no imediato, e que depois tem de ser transformada em acção adequada.

Bertalanfly (1972, cit. por Vayer & Roncin, 2000, p. 30) considera os organismos vivos sistemas abertos que estabelecem com o meio envolvente dois tipos de intercâmbios complementares entre si: de energia e de informação. Do mesmo modo, para Tani (2002; 2008), a acção de um jogador num jogo (de futebol) está sempre condicionada pela qualidade da gestão interactiva entre energia e informação, que são os constrangimentos com que se depara um jogador em contexto desportivo.

A condição necessária para a existência do movimento requer a presença de energia e gestão da informação. Para Tani (2002; 2008) quem controla a energia é a informação e o problema não está em gastar a energia mas usar informação para controlá-la. Utilizando uma analogia, o mesmo autor afirma que quem comanda o «cavalo» é o «cavaleiro», mas ainda existe, na prática, muita preocupação em fortalecer o «cavalo» e descorar o «cavaleiro». Spitzer (2007, p. 63) estabelece uma comparação semelhante quando diz que “também o computador onde escrevo precisa de corrente eléctrica e aquece, mas isso é pouco importante para a compreensão do seu funcionamento”, e continua afirmando que, “para a aprendizagem, o que nos interessa, não é o cérebro como transformador energético ou como produtor de calor, mas sim como processador da informação”. 

No entanto, “…o futebol caracteriza-se por um ambiente de luta, com predadores e presas e uma lógica de superação alicerçada em pressupostos darwinistas…” (Santos, 2004, p. 220), onde impera a «lei do mais forte» e fica diminuída a «lei do mais inteligente». 

Albrecht (2008) vai mais longe ao afirmar que somos o produto do ambiente de informação no qual nos envolvemos. Embora a informação não seja considerada sabedoria ou aprendizagem e o sucesso derivar da capacidade de organizar e gerir essa informação (David McCullough cit. por Albrecht, 2008, p. 11).

Teodorescu (1984) chamava a atenção para as interpretações acerca do jogo e do jogador, nos jogos desportivos, relacionadas mais com a faceta homo do que a vertente sapiens, que ao privilegiarem o comportamento atlético ou técnico dos jogadores, relegavam para segundo plano o jogo enquanto resultado da interacção de vários sistemas. Um treino assim orientado incide a atenção no desenvolvimento dos sistemas energéticos mas, como afirma Garganta (2001), separar os factores que concorrem para o rendimento num jogo de futebol revela-se inoperante, em contextos complexos e de grande aleatoriedade. 

Por exemplo, quando nos referimos aos dons de determinado jogador, Marina (1995) refere que não são mais do que modos eficazes de lidar com grandes blocos de informação.

A resolução de problemas, com maior sucesso, não está na valorização da energia, mas mais propriamente da gestão da informação, nem da força, mas mais do controlo, nem do máximo, mas mais do óptimo, nem da velocidade, mas mais do timing adequado, nem do sistema muscular, mas mais do SNC, nem da condição física, mas mais da habilidade motora (Tani, 2002; 2008). Devemos ter em atenção que, o movimento, ou o exercício físico, não se explicam exclusivamente pelo trabalho muscular, pois grande parte do cérebro está envolvido (Jensen, 2002). 

De modo semelhante (Vayer & Roncin, 2000) ao descrever os factores para o desenvolvimento psicomotor da criança, valoriza a organização temporal e funcional das informações e das experiências do sistema nervoso, e como podemos apreender, por exemplo, em detrimento da força muscular. 

Queremos acreditar que a habilidade motora é o aspecto que melhor caracteriza o rendimento desportivo, tal como afirma Tani (2004). Esta afirmação valoriza o gesto em detrimento das capacidades físicas. Assim, para Tani (2007, 2008) a melhoria da condição física, por si só, não beneficia a qualidade do desempenho, se tivermos em conta que o desempenho é mais influenciado pela habilidade motora. O jogador que se destaca e decide o jogo não é o que possui um porte atlético exuberante mas o mais habilidoso (Tani, 2007). A habilidade, neste sentido torna-se um elemento diferenciador. 

Bem desenvolvidas, as habilidades motoras, possibilitam menor dispêndio energético e de força (Choshi, 2000). Depois, exprimem-se pelo domínio das acções com melhor capacidade de aprendizagem (Tani, 2008). Meinel (1984) refere o desenvolvimento do desempenho coordenativo como essencial no processo de aprendizagem motora e que favorece ou condiciona o desenvolvimento das capacidades físicas, das habilidades intelectuais e de outras qualidades da personalidade. 

A aprendizagem das habilidades motoras é um problema essencialmente de coordenação (Meinel, 1984; Magill, 2000) – dos graus de liberdade (Bernstein, 1967) - e a aprendizagem de uma nova habilidade motora é já em si uma capacidade coordenativa.

Meinel (1984, p. 244) afirma que, “um certo grau de desenvolvimento das habilidades motoras é requisito” para a melhoria da coordenação do movimento.

Podemos apreender pelo exposto que não existem capacidades coordenativas em abstracto, pois elas são específicas das habilidades, e reclamam exercitação contextualizada. E que, o sucesso nas áreas da Fisiologia e Biomecânica será condicionado pela aprendizagem das habilidades motoras (Tani, 2002, 2008). De la Vega Marcos et al. (2008) vão mais longe ao considerarem que as determinantes do comportamento do homem não se encontram na fisiologia mas sim na cultura que se desenrola historicamente graças a significados que cada indivíduo atribui a esse tipo de experiências.

Assim, depreendemos que a condição física é necessária mas tem de ser trabalhada especificamente, em acção contextualizada da habilidade motora (específica) para não perder o sentido, por um lado, e para ser potenciada ao máximo, para um contexto específico, por outro. 

De acordo com o mesmo raciocínio, Magill (2000, p. 38) refere que o padrão do movimento dos membros e do corpo está relacionado com o padrão dos objectos e eventos do ambiente, e por isso, “é imprescindível considerar a coordenação da habilidade motora em relação ao contexto no qual a habilidade é desempenhada”. Deste modo podemos apreender que a habilidade ou o comportamento habilidoso são específicos do contexto em que reclama ser executada.

As habilidades motoras precisam de ser aprendidas (Magill, 2000), através do treino. Essa valorização do desenvolvimento da habilidade motora através do treino, também é prevista por Massada (2001, p. 265), quando diz que “o sistema muscular postural primário é significativamente afectado pelo treino prévio, pois toda a coordenação é um fenómeno correlacionado com a aprendizagem”, e que “o significado” desse “facto fisiológico poderá traduzir-se na afirmação de que um indivíduo não nasce mais bem coordenado do que outro, mas que poderá desenvolver uma postura corporal mais eficiente, através da aprendizagem permitida pelo treino repetido da destreza motora”.

O jogo de futebol reclama um conjunto de habilidades motoras desportivas específicas que podemos classificá-las, de acordo com a estabilidade do ambiente, como habilidades motoras abertas – habilidade desempenhada num ambiente instável, onde o objecto ou o contexto varia durante o desempenho da mesma. Na execução das mesmas “precisamos coordenar o funcionamento conjunto de vários músculos e articulações” (Magill, 2000, p.37), na mesma linha de pensamento de Bernstein, (1967). 

O ser humano é a luta viva de ordenar algo desordenado (Sternberg & Williams, 1999). Assim, “a prática envolve um esforço consciente de organização, execução, avaliação e modificação das acções motoras a cada execução” (Corrêa & Tani, 2005, p.141). 

Vayer e Roncin (2000, p. 45) advertem para o facto de “…o equilíbrio do corpo desde muito cedo é operacional”, ou seja prático, e “… as capacidades motoras continuam a desenvolver e a organizarem-se no tempo, para só se tornarem competências particulares no final da adolescência…”.

“O deslocamento é a primeira meta cinemática que a pessoa atinge, indicando que as características espaciais de uma habilidade são as primeiras que a pessoa adquire satisfatoriamente. A meta seguinte é a velocidade, seguida da aceleração” (Magill, 2000, pp.161). O que nos indica que primeiro é preciso adquirir a organização corporal da habilidade para depois, por sequência, a velocidade poder ser melhorada, nas condições em que a habilidade é solicitada – essa velocidade, nesse sentido, é específica dum contexto.

No início da prática, a pessoa usa inadequadamente os músculos, pois envolve mais músculos do que normalmente seriam necessários e não envolve correctamente o timing da activação dos grupos musculares. “À medida que a pessoa continua a praticar, a quantidade de músculos solicitados diminui, de modo que, provavelmente, será activado somente o número mínimo de músculos necessários para produzir a acção e o timing dos padrões de activação tornam-se adequados” (Magill, 2000, pp.159).

Com a prática da habilidade (ou comportamento habilidoso), surge a libertação dos graus de liberdade, em que segmentos corporais, músculos e articulações começam a funcionar sinergeticamente tornando o desempenho mais eficaz e eficiente, com a utilização mais económica de energia (Magill, 2000). Depois, a força e a velocidade aumentam com a melhoria da coordenação dos movimentos (idem). O mesmo autor, evidencia que existem poucos estudos empíricos que possam comprovar tal facto, mas essa expectativa é reforçada pela experiência.

Com o tempo de prática conseguimos assimilar cada vez mais informação e somos capazes de prestar atenção a vários dos seus focos, proporcionados por situações concretas de aplicação do comportamento habilidoso, ou seja, a atenção é dirigida para fontes de informação mais adequadas (Magill, 2000). Esse trabalho de guardar e construir informação é realizado pelas células nervosas, como pretendemos verificar mais à frente. A enorme quantidade de informação, é assim processada pelo cérebro, “transformada numa corrente de impulsos que saem do cérebro de novo através das fibras, conduzindo assim os nossos comportamentos” (Spitzer, 2007, p. 63).

Ao descrever como se efectua a aprendizagem de uma habilidade motora, Magill (2000), diz que as pessoas utilizam inicialmente o padrão de movimento preferencial e esse vai modificando com a prática e atinge níveis diferentes e particulares de execução. Do mesmo modo, e de acordo com a ideia de que nunca existem dois movimentos executados de forma igual (Tani, 2007), De la Vega Marcos et al. (2008) confirmam que um movimento ou acção qualquer «A» não se pode repetir, mas a acção posterior surge de «A» reproduzindo-se de forma parecida ou idêntica e representa-se por «A’». Ou seja, cada realização abre novas possibilidades que não existiam como tais em níveis anteriores.

Já Choshi (2000) entende a aprendizagem como um processo de organização hierárquica em três níveis: - básico, controlo adaptativo e controlo auto-organizacional. Ao longo desse processo pretende-se que o indivíduo, apesar da execução dos movimentos se efectuar de forma diferente, o faça progressivamente de forma mais eficaz e eficiente, no sentido da busca de um menor gasto energético. A aprendizagem está relacionada com um menor esforço e maior eficiência neuronal (Luft & Andrade, 2006). Assim, e como evidencia Gallahue e Ozmun (2005), de movimentos rudimentares, somos capazes de evoluir para a execução de movimentos fundamentais e consequentemente para movimentos especiais. 

“De acordo com o conteúdo predominante e com o resultado do nível de coordenação alcançado” Meinel (1984, p. 185) distingue três fases sequenciais e irreversíveis num processo de desenvolvimento de novas execuções ordenadas de movimento (processo de aprendizagem motora): - uma primeira fase, de desenvolvimento da coordenação grossa; uma segunda, de desenvolvimento da coordenação fina; e uma terceira, de estabilização da coordenação fina e desenvolvimento da disponibilidade variável. Nesta ordem de ideias, um especialista motor terá alcançado esta última fase, mas o mesmo autor confirma que esta nunca está concluída porque a optimização do desempenho de uma habilidade motora nunca será alcançada. Este facto confirma que estamos sempre a aprender, mas como afirma Meinel (1984, p. 230), só é possível alcançar e manter o nível de desempenho da fase da disponibilidade variável “com continuada formação e educação intensiva e com um trabalho de aprendizagem consciente e concentrado”.  

“Os aprendizes devem adquirir as habilidades básicas ou fundamentais antes das habilidades mais complexas que exigem o domínio dessas habilidades básicas. Em outras palavras, deverá existir uma progressão lógica na aprendizagem de habilidades” (Magill, 2000, p. 168). Os indivíduos terão que passar gradual e progressivamente por todos os pré-requisitos básicos de habilidades cada vez mais complexas. Não podemos «andar com o carro à frente dos bois». Teremos que passar pela experiência de habilidades mais simples para alcançarmos as mais complexas. E a organização da aprendizagem, torna-se neste sentido muito importante, quando pretendemos alcançar níveis de desempenho excepcionais que possam resolver os problemas do jogo de futebol de alto nível.

Depois, “à medida que a prática prossegue, diminui a quantidade de aperfeiçoamento possível” (Magill, 2000 p. 153). O mesmo autor, para explicar essa ideia, faz referência a um estudo clássico realizado por Crossman a fabricantes de charutos da Inglaterra. Este observou quanto tempo um operário demorava a produzir um charuto em função da quantidade de charutos produzidos ao longo da sua profissão. Alguns tinham feito dez mil charutos, enquanto outros tinham feito mais de dez milhões. A primeira constatação que fez foi que os trabalhadores ainda estavam a aperfeiçoar-se no desempenho, de uma habilidade aparentemente simples, depois de sete anos de experiência, e depois de dez milhões de charutos produzidos. Também verificou que a maior parte do aperfeiçoamento ocorreu nos dois primeiros anos. Os erros cometidos inicialmente são maiores, e originam muitas tentativas mal – sucedidas, mas como esses erros são facilmente corrigidos, o aprendiz pode apresentar um grande aperfeiçoamento rapidamente. Com o tempo, a quantidade de erros diminui e a sua correcção leva a aperfeiçoamentos menores. Daí diminuírem progressivamente a quantidade possível de aperfeiçoamento.

Garcia (2005) confidencia que é na infância que as crianças começam a explorar o ambiente em que se inserem, bem como as suas habilidades corporais. A mesma autora percebeu a importância e o valor das primeiras experiências de movimentos, para as crianças, já que nessa idade estão a desenvolver “a estrutura «arquitectónica» neuronal do cérebro – a rede de comunicação de seu corpo com o mundo exterior” (idem, p. 199). “As experiências dos primeiros movimentos são essenciais para o desenvolvimento de uma rede neural sofisticada do cérebro, que é a base para a aprendizagem e o desenvolvimento” (idem, p. 199) futuros. Outra razão pela qual a autora compreende a idade infantil como muito importante surge do facto da criança conseguir aprender uma coisa nova a cada dia, pelas suas maiores plasticidade e adaptabilidade. 





2.4.3. Aprendizagem (também motora) e a necessária estimulação (neuronal) através de uma sistemática experiência prática e a interacção com as diferentes fases de desenvolvimento.



“…aprender não se trata só de factos, mas também de rotinas e actos.” 

(Spitzer, 2007, p.203)



O desporto é uma manifestação de conduta motriz que deve (e pode) ser aprendida e educada (De La Vega Marcos et al., 2008). 

Aprendemos com a experiência (Jensen, 2000; Spitzer, 2007) através das nossas acções e interacções com o meio e connosco mesmos. Aprendemos fazendo (Pellegrini, 2000). “A aprendizagem é um processo que envolve tempo e prática” (Magill, 2000, p. 164) e é um processo que não termina - estamos a aprender continuamente (Spitzer, 2007).

Por definição a aprendizagem (também motora) constitui-se como “uma mudança na capacidade da pessoa em desempenhar uma habilidade”, que “deve ser inferida a partir de uma melhoria relativamente permanente do desempenho decorrente da prática ou da experiência” (Magill, 2000 p. 342). Torna-se evidente que, para que haja aprendizagem é condição essencial a existência de tempo dispensado na prática e na experiência de habilidades motoras em situações específicas. De modo semelhante Gallahue e Ozmun (2005, p. 17) define a aprendizagem (motora), como um processo interno (pessoal), que surge duma “alteração relativamente constante no comportamento motor em função da prática ou de experiências passadas”, no entanto, aprender não é ser capaz de repetir o mesmo gesto, mas de, perante a situação, dar uma resposta adaptada por meios diferentes.

 A aprendizagem é um processo activo e constante, através do qual se realizam transformações no cérebro de quem, por um lado, determina o que aprende, ou, por outro, “deixa que o meio que o envolve o faça” (Spitzer, 2007, p. 27). É com a chegada de um estímulo ao cérebro originada pela experiência e comportamento que se inicia e o processo de aprendizagem (Jensen, 2002). De acordo com o mesmo autor para o cérebro “ou estamos a fazer algo que já sabemos como fazer ou então estamos a fazer algo de novo” (idem, p. 30) e com o tempo e a possibilidade de um maior número de experiências e vivências, o cérebro torna-se gradualmente mais eficiente no tratamento da informação anteriormente vivida.

Ficou claro que o talento necessita de ser estimulado pela experiência prática para que possa emergir através de habilidades, capacidades e competências excepcionais, especificas dum determinado domínio de desempenho. Ou seja, todas as aquisições (potenciais) necessitam de ser estimuladas/aprendidas e, segundo Jensen (2002), sendo o cérebro o nosso instrumento de aprendizagem (mas não só, pois segundo Frade (2008) e Jensen (2002) o «músculo», por exemplo, também é uma estrutura que «aprende»), isso faz-nos tentar perceber os requisitos para essa aprendizagem – como e porquê o potencial emergente talento aprende?

“O nosso cérebro é plástico e adaptável. Nós reagimos continuamente ao ambiente que nos rodeia. Todas as nossas percepções, acções e adaptações têm um impacto sobre a organização do nosso cérebro. Há células nervosas que são activadas ou desactivadas permanentemente. Há redes que se formam e se desfazem. Há milhares de milhões de neurónios em colaboração” (Baylaucq, Lindeman & Maison, 2008).

O nosso cérebro está sempre a aprender (Spitzer, 2007) e a inteligência é o resultado da aprendizagem, em seres humanos (Jensen, 2002), ou como afirma Freeman (2008), a aprendizagem é o reforço das conexões sinápticas, que ocorrem no cérebro.

De uma forma aparentemente simples, “a solução para nos tornarmos mais espertos é fazer crescer mais conexões sinápticas entre as células nervosas e não perder conexões já existentes” (Jensen, 2002, p. 33). O mesmo autor supõe que, se cada neurónio possui vários milhares de sinapses e o cérebro inteiro tem triliões delas, podemos induzir que uma possível conectividade neuronal pode ser responsável pelo desempenho ou comportamento excepcionais - são essas conexões que nos permitem resolver problemas e compreender os factos. De modo semelhante, Freeman (2008) diz-nos que o conhecimento está por todo o lado, nas conexões sinápticas. 

Assim, a aprendizagem consiste na mudança de intensidade do transporte sináptico, mas num ritmo e quantidades adequados, ou seja, em pequenos passos, para assegurar que os novos conteúdos ou conhecimentos sejam aprendidos de forma rápida e que os antigos não sejam esquecidos (Spitzer, 2007). Depois,”…a aprendizagem em pequenos passos também assegura que, em cada experiência isolada, apenas se armazene o mínimo indispensável, para que seja aprendida a estrutura global desta experiência através de repetições frequentes” (Spitzer, 2007, p. 244). As conexões mudam constantemente para responderem às mudanças do meio e às exigências sensoriais, num sistema em constante equilíbrio dinâmico com o mundo exterior (Ramachandran, 2008). 

Aprender sem estimulação, repetição e esforço não resulta, e muito menos se formos agentes passivos nesse processo. Essas condições podem ser metaforicamente personificadas nas palavras de Spitzer (2007, pp. 21) quando diz que “quem se encolhe dentro de uma gaiola não pode correr e quem preparou para si um prato vazio nada pode comer”, ou ainda, “quem, ao aprender, estiver atento, motivado e emocionalmente implicado retém mais eficazmente” (Spitzer, 2007, p. 135).

O nosso cérebro é o centro do conhecimento que aprende através duma permanente adaptação da sua rede de conexões sinápticas e não através do armazenamento (Baylaucq et al., 2008), nas células nervosas, de informação sensorial extraída do ambiente. Existe, assim um movimento ininterrupto de conexões em constante mutação (Plito, 2008).

“Não há truques na manga com que possamos aprender num ápice” (Spitzer, 2007, p.18), mas somos capazes de aprender continuamente (Spitzer, 2007). A aprendizagem é um processo que pode durar toda a vida dum sujeito, e pode retardar e reduzir os efeitos do envelhecimento caso o cérebro e o sistema motor forem continuamente estimulados (Gallahue & Ozmun, 2005). 

As crianças são mais curiosas, estão e sentem-se mais predispostas para aprenderem (Gallahue & Ozmun, 2005). A criança aprende mais rápido e facilmente nos primeiros anos de vida e por isso “durante essa fase são essenciais a estimulação, a repetição e a novidade, para se conseguir o lançamento de alicerces de uma aprendizagem posterior” (Jensen, 2002, p. 54). Com a idade o indivíduo retrai-se perante a novidade (Spitzer, 2007) e aprende mais lentamente, deixando mesmo de aprender. Podemos aprender mais lentamente quando somos mais velhos, mas isso também traz vantagens, pois quanto mais soubermos, mais referências possuímos com benefícios para a estruturação, ordenação e ligação do novo conhecimento ao já existente (Spitzer, 2007). Como a aprendizagem consiste num trabalho de ligações (cerebrais) internas, as pessoas mais velhas, ao aprender, estão em vantagem (idem).

Albrecht (2008, p. 64) citando Moshe Feldenkrais oferece-nos uma possível explicação para a pequena percentagem de indivíduos significativamente talentosos - é que menos de 20% das pessoas, continua a aprender e a crescer mais do que o necessário durante a fase adulta pois, estabelecem gradualmente redes (neuronais) fixas para resolver os problemas e arriscam menos. À medida que cresce, a criança fica menos tolerante ao fracasso, e muito por culpa da acção punitiva do adulto (Albrecht, 2008), mas também porque o cérebro começa a amadurecer. Ideias que confirmam que “…os cérebros jovens são verdadeiras máquinas de aprendizagem, aspiradores de informação, geradores de regras além disso, artistas de motivação…”, mas também “…têm um sistema de certeza incorporado cujo objectivo é aprender o que está certo…” Spitzer (2007, p. 205). Mesmo sem a presença de um «professor», ou (des)treinador (Frade, 2008), o cérebro consegue encontrar o (seu) caminho para a resolução dos problemas.

“À medida que as pessoas evoluem através dos estágios da aprendizagem, ocorrem alterações notáveis no desempenho e no praticante” (Magill, 2000, p. 165). Gallahue e Ozmun (2005) confirma que a aprendizagem é influenciada pelo estado de desenvolvimento no momento de cada indivíduo, e está relacionada com a prática, mas, enquanto a experiência é uma condição para que ocorra aprendizagem, o desenvolvimento pode ocorrer independentemente da experiência. 

“O desenvolvimento, no período da infância, é marcado por alterações estáveis e progressivas das áreas cognitiva, afectiva e motora” (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 201), e são essas áreas que participam na organização, planificação e realização das diferentes acções motoras, personificadas na tomada de decisão e auto – regulação da acção (De la Vega Marcos et al., 2008).

As crianças possuem um potencial de desenvolvimento para atingir o estado maduro da maior parte das habilidades motoras fundamentais por volta dos seis anos de idade (Gallahue & Ozmun, 2005), mas a primeira oportunidade para preparar as crianças está no útero (Gallahue & Ozmun, 2005; Frade, 2008), seguida dos primeiros anos de vida (Freeman, 2008), já que grande parte da infra-estrutura do cérebro fica definida nessa idade (Jensen, 2002). São as condições ambientais, como as oportunidades para a prática, a estimulação e a instrução, que influenciam o desenvolvimento de padrões maduros de movimentos fundamentais (Gallahue & Ozmun, 2005), e também posteriormente o desenvolvimento e melhoria do desempenho de movimentos mais especializados, condição essencial no jogo de futebol de alto nível. 

No entanto, a prática embora necessária, não é condição suficiente para que ocorra aprendizagem, e os estímulos têm de ser significativamente relevantes (Pellegrini, 2000) e adequados ao nível de desenvolvimento (cognitivo, motor e afectivo) em que se encontra a criança. São as qualidades da experiência vivida - novidade e significado – que o cérebro capta para mais facilmente registar o conhecimento (Spitzer, 2007).  

Por outro lado, a essência da aprendizagem motora reside na avaliação final dos resultados obtidos na acção desencadeada (Sá & Medalha, 2001). Se a resposta for adequada é fixada para posterior reactivação perante a repetição do estímulo, se não for, a experiência proporcionada pela execução dessa mesma acção, auxilia a elaboração de uma nova resposta perante o mesmo estímulo (idem). 

Segundo Jensen (2002) o cérebro acomoda-se ao estilo de vida que levamos, e em relação à problemática do desenvolvimento do talento podemos mesmo questionar sobre a que talentos, capacidades e experiências estão a ser expostas as crianças. Observamos que “muitas das crianças de hoje não recebem a estimulação motora precoce necessária ao sucesso… básico e muito menos ao óptimo” (Jensen, 2002, p. 40), o que hipoteca o alcance do desempenho motor excepcional. O mesmo autor refere como causadora desse problema, a cultura dos “bebés sentados”, num voador, ou junto à televisão, ou ainda presos num assento de um carro, durante tempo em demasia, tempo necessário para um desenvolvimento motor essencial, e sobretudo para alicerçar um desenvolvimento motor especial requerido pelos problemas colocados pelo jogo (de futebol) ao mais alto nível. 

Neste sentido Magill (2000, p. 306) observa que “frequentemente uma pessoa tem dificuldade em aprender uma nova habilidade porque lhe falta a experiência adequada que envolve a capacidade motora fundamental ao desempenho daquela determinada habilidade”.

Verificamos que “…o cérebro está totalmente pronto, desde os nove meses, para pensar através da aprendizagem táctil. O córtex ainda não está completamente desenvolvido, mas o cerebelo está preparado…” e “…trabalha horas extra em bebés com menos de dois anos” (Jensen, 2002, p. 41). Desde muito cedo, que a estimulação cinestésica é importante para que as crianças construam interiormente o seu conhecimento sobre o mundo. É a partir do nascimento que o cérebro começa a estabelecer as suas ligações nervosas. Grande parte das redes de um adulto forma-se durante a sua infância e aí dá-se o início da aprendizagem (Baylaucq et al., 2008).

No que respeita ao cérebro motor, “…aos quatro anos de idade está delineado no essencial um cérebro que já não vai mudar muito (Kotulak, 1996, cit. por Jensen, 2002, p. 40) e “apesar de se processar muita aprendizagem depois dos quatro anos de idade, a grande parte da infra-estrutura do cérebro fica definida nesta idade” (Jensen, 2002, p. 40). Daqui apreendemos que a qualidade das experiências sensório – motoras, nesta fase, são essenciais para sustentar um processo gradual de aquisição de habilidades e desempenho motor excepcionais, exigidos pelo contexto proporcionado pelo alto nível.

Em contexto desportivo, o treino de uma habilidade realiza-se com a intenção de aumentar a capacidade para desempenhá-la em situações posteriores (Magill, 2000), sobretudo em competição. Pretendemos que os jogadores estejam aptos a agir de acordo com o que foi aprendido, numa situação futura. Referimo-nos ao conceito de transferência motora “como a influência da experiência anterior no desempenho de uma habilidade num novo contexto ou na aprendizagem de uma nova habilidade” (Magill, 2000, pp. 167). 

A expressão, «…é como andar de bicicleta, nunca mais se esquece…», é por nós facilmente reconhecida e usada para explicar muitas das nossas acções. Beaunieux (2009) decifra como conseguimos chegar a esse tipo de comportamentos: - após um longo período de aquisição somos capazes de tornarmo-nos especialistas e essa especialidade é inscrita para sempre na nossa memória processual, e é por isso que os automatismos relacionados com a prática de andar de bicicleta são rapidamente activados, mesmo depois de alguns anos sem a realizar. A aprendizagem motora desenrola-se em três etapas - cognitiva, associativa e autónoma -, e a última corresponde à codificação das informações na memória processual, e por consequência à emergência do automatismo (Beaunieux, 2009).

A estrutura interna do cérebro modifica-se durante toda a vida, em função das experiências, conservadas nas estruturas do SNC e consolidadas por fenómenos de repetição interna (Vayer & Roncin, 2000). Desse processo emerge o conhecimento, do passado, e à sua consciência designamos de memória, que também pode ser motora. 

A memória é a prova de que algo foi aprendido (Jensen, 2002), e quanto mais intensamente utilizamos os conteúdos, em frequência e quantidade, tanto melhor para a retenção (Spitzer, 2007). Sem as memórias, ou nossos modelos mentais das partes da realidade que vivemos, que estamos continuamente a acumular, não poderíamos funcionar mesmo da forma mais primitiva (Albrecht, 2008). Esses “vestígios que são retidos das impressões que surgem de fora são representações do mundo exterior designadas por aprendizagens” (Spitzer, 2007, p. 28). Tudo o que aprendemos está representado em modelos mentais no nosso cérebro. A nossa capacidade de agir fica comprometida pela riqueza do inventário dessas representações que acumulamos (Albrecht, 2008).

Precisamos da memória, de experiências passadas, para agirmos de forma inteligente, e são várias as estruturas corporais que as armazenam, dependendo do tipo ou característica da memória. Ela não é uma entidade unitária, mas uma composição de múltiplos sistemas independentes interactivos (Sá & Medalha, 2001). Num artigo da revista La Recherche (nº 432, pp. 48-49, Jul e Ago 2009), a memória é organizada em memórias de curto e longo prazo. A primeira também apelidada de memória de trabalho possui uma capacidade limitada e apenas permite conservar pequenas quantidades de informação durante alguns segundos. A segunda, permite conservar a informação durante dias, ou mesmo anos e é dividida em quatro formas diferentes de memória: - a memória episódica, que conserva os eventos experimentados pessoalmente, oferece ao sujeito a impressão de reviver o evento inicial; a memória semântica, permite armazenar os conhecimentos gerais e pessoais, bem como conserva tudo o que se reporta à linguagem; a memória perceptiva, conserva as informações sobre o significado da forma, textura e odor dos objectos, e é frequentemente solicitada sem o conhecimento, automaticamente; e a memória processual, que regista os gestos que se tornaram automatizados ao longo do tempo, bem como procedimentos mentais, como, por exemplo, os utilizados para resolver um problema matemático.

Na mesma revista, outro modelo de classificação separa as diversas memórias de longo prazo em função do seu carácter inconsciente/involuntário ou consciente/voluntário. Assim temos, a memória explícita, declarativa, que inclui a informação que pode ser verbalizada; e a memória implícita, não declarativa, que contêm a informação adquirida de forma inconsciente durante a actividade. 

Jensen (2002) distribui diferentes memórias da seguinte forma: o hipocampo é o mediador das memórias semânticas e episódicas; a amígdala serve de mediador das ameaças emocionais e do medo por exemplo; os lobos temporais do córtex são responsáveis pela recuperação semântica; a memória operacional é trabalho do córtex pré-frontal e do parietal; ao cerebelo estão destinadas as aprendizagens motora e reflexiva, e as respostas condicionadas.

Podemos afirmar que a memória processual exprime-se pela acção (Beaumieux, 2009). E qual a fonte dessas memórias? Ao contrário do que sustentam algumas correntes psicológicas e pedagógicas de cariz construtivista extrema, nem tudo o que aprendemos corresponde a uma reconstrução criativa e individual, pois existe uma propensão dos humanos para imitar comportamentos, reflexo de uma prática maioritária, mesmo quando eles são ineficazes e mesmo até inúteis (Crato, 2006). Daqui apreendemos que as crianças precisam de exemplos, e se possível exemplos adequados e benéficos – eficazes na aprendizagem. Depois, elas próprias estabelecem sozinhas as regras e, só então, quando essas regras são sistematicamente aplicadas, elas passam de um conhecimento explícito e volátil na memória de trabalho para se converterem num saber-fazer, susceptível de ser activado em qualquer momento (Spitzer, 2007). 

Por outro lado, sabe-se também que as moléculas de peptídeos, que circulam por todo o corpo, também armazenam e transferem informação (Jensen, 2002). A consciência deste facto ajuda-nos a compreender por que é que o nosso «corpo» parece às vezes recordar certas coisas (Jensen, 2002), sem a aparente intervenção dum processo cognitivo. 

O SNC garante a rapidez das decisões (Vayer & Roncin, 2000) ao constituir-se como um mediador mais próximo da resposta. A expressão: -“a carne pensa” de Antoinette Foucque citado por Pierson (2002, p.47) é reveladora dessa função intermediária do SNC, que o dota de poder na decisão da acção, mesmo sem a intervenção dum processo cognitivo, pelo menos consciente. Muitas vezes agimos sem pensar, e mais ainda em contexto desportivo, sendo isso apenas possível pelo reconhecimento do SNC de informações de experiências passadas armazenadas.

Sabemos fazer muito e conhecemos muito pouco (Spitzer, 2007), devido a essa intervenção na decisão de organismos que não apenas a nossa mente - as representações do mundo e do corpo parecem não se encontrar apenas no nosso cérebro. Depois, elas existem com a finalidade de dirigir o nosso comportamento e conseguem que este tenha tanto mais êxito quanto mais próximas essas representações estiverem da realidade experimentada posteriormente. 

“A primeira forma de extrair ou despoletar a capacidade de recordar é pela associação” (Jensen, 2002, p. 154). Os padrões associativos são o que armazenamos na nossa memória, e é a partir deles que nos relacionamos com novas experiências (Albrecht, 2008). Também é de realçar que “a aprendizagem adquirida sob um determinado estado…” emocional “… é mais facilmente recordada quando o indivíduo se encontra de novo no mesmo estado” (Jensen, 2002, p. 155). Somos criaturas emocionais em primeiro lugar, e somente racionais depois (Albrecht, 2008).

As formas mais elementares de modificação do comportamento são o hábito, a sensibilização e o condicionamento clássico (Sá & Medalha, 2001). Podemos confundir as memórias com hábitos adquiridos. Os hábitos surgem devido à redução funcional na eficiência sináptica, nas vias dos neurónios motores que tenham sido repetidamente estimulados (Sá & Medalha, 2001).

No processo de adaptação, ou aprendizagem, desaprender é tão crucial como aprender (Freeman, 2008). Sendo a aprendizagem o reforço das conexões sinápticas, para desaprendermos, para desfazermo-nos de hábitos, as conexões sinápticas têm de ser enfraquecidas. Mas esse é um processo cumulativo através do qual as pessoas vão aprendendo diferenciando-se cada vez mais umas das outras (idem). 

Choshi (2000) diz-nos que a aprendizagem motora envolve mudanças estruturais. Também, que é condição da situação de aprendizagem, a presença do desafio, sendo difícil ocorrer aprendizagem sem que haja um estímulo. Como confirma Jensen (2002), a melhor forma de desenvolver o cérebro é através da resolução de problemas que se constituem como desafios, ou seja, “fazer algo de novo” (idem, p.59).

Essas mudanças estruturais da aprendizagem, no âmbito desportivo, são comparadas por Stevenson (1994, cit. por Koslowsky, 2008, p. 10) «a uma espécie de progressão de contínuas assimilações e alterações de comportamento». No início da aprendizagem, o indivíduo que aprende, apresenta a expressão de movimentos imprecisos e descoordenados, mas depois, através da prática constante, o indivíduo receberá estímulos e informações sobre determinado problema motor que deverá solucionar, e desse modo estará a construir a sua particular resposta para a solução de determinadas tarefas e/ou problemas (Koslowsky, 2008).

Segundo Schmidt & Wrisberg (2008), o aspecto que maior importância tem, na alteração positiva dos níveis de habilidade, é o resultado que surge da prática. A prática é um aspecto fundamental na aprendizagem motora (Corrêa & Tani, 2005). Neste sentido a experiência é um importante factor que contribui para a melhoria e evolução no desempenho motor de qualquer habilidade. 





2.4.4. Um acumular de experiências… imprescindível para atingir o mais alto nível de desempenho motor.



“…quando o motor já trabalhou muito, não só não devo entrar em corridas como também devo – com o conhecimento anterior importante, relativo à produtividade e eficiência do sistema de impulsão – contornar o trânsito”. 

(Spitzer, 2007, p.329)



“Há jogadores tão complementares que os seus jogos se convertem em amores à primeira vista, mas em geral, é o tempo que produz estes grandes jogadores.” 

(Valdano, 2001, cit. por Costa, 2005)



O nosso passado constrói o nosso futuro (Manning, 2009), e a experiência permite melhores desempenhos futuros (De La Vega Marcos et al., 2008). A experiência, de aprendizagem, é o factor principal de evolução do comportamento motor (Schmidt & Wrisberg, 2008). Quando alguém pretende atingir a excelência a prática é fundamental (Ericsson et al., 1993) e claro que “para chegar a ser um especialista, é melhor mais prática do que menos” (Magill, 2000 p. 268).

A experiência na literatura é vista como um conjunto de “conhecimentos acumulados pelo indivíduo como consequência de suas interacções com o ambiente” (Dantas & Manoel, 2005, p. 296), sendo que essas interacções podem derivar do envolvimento através de diferentes sentidos. Mas, os mesmos autores enfatizam antes, a experiência vivida por cada um em contextos específicos, como representações armazenadas nos sistemas de memória. São as estruturas da memória que possibilitam relações entre as informações que o indivíduo já possui com as aquelas que estão presentes no momento da acção (Campos, 1993 cit. por Dantas & Manoel, 2005, p. 296).

A experiência é referida por Gallahue e Ozmun (2005, p. 15) “a factores do ambiente que podem alterar o aparecimento de várias características desenvolvimentistas no decorrer do processo de aprendizagem”. O mesmo autor refere ainda que as experiências que uma criança tem oportunidade de realizar podem afectar o índice de aparecimento de certos padrões de comportamento.

Vayer e Roncin (2000, p. 45) referindo-se ao desenvolvimento psicomotor da criança salientam que “é porque a criança age… que ela constrói um capital de informações e de conhecimentos…”. 

De acordo com pesquisas a estilos de vida de crianças, a bebés criados em três creches separadas (Dennis, 1960, cit. por Gallahue & Ozmun, 2005, p. 81), verificou-se que ambientes com ausência generalizada de oportunidades em experiências motoras ou de movimento estão na origem de atrasos e deficits de desempenho motores. Ou como afirma Gallahue e Ozmun (2005, p. 81), “restrições graves e falta de experiência podem, atrasar o desenvolvimento normal”, ou em último caso “condições extremas de privação ambiental podem romper tanto a sequência como o nível da aquisição de habilidades motoras” (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 82).

Na aprendizagem motora a prática está sempre presente, e é relacionada com a solução de problemas motores (Corrêa & Tani, 2005). Para os mesmos autores (p. 141) “a prática envolve um esforço consciente de organização, execução, avaliação e modificação das acções motoras a cada execução”, na direcção duma melhoria constante. Como adverte Gladwell (2008, p. 49) “…a prática não é o que se faz quando se é bom... é o que se faz para nos tornarmos bons”.

Mesquita (2007) entende que a prática deliberada das habilidades motoras, nos anos de formação do jogador, possibilita a aquisição de bases para um desempenho motor sustentável, e ao mesmo tempo liberta-o gradualmente para o aperfeiçoamento doutros indicadores preditivos da excelência no alto nível de rendimento, como o caso de habilidades cognitivas e perceptivas.

Magill (2000) considera que a base para a excepcional capacidade de desempenho encontra-se na quantidade de experiências e nas vantagens que daí resultam, ao possibilitar observações do ambiente mais eficazes através de prestação da atenção a um número elevado de informação e na selecção da mais significativa em menos tempo. 

Já Spitzer (2007) diz que uma competência pode ser aprendida, aperfeiçoada, através do treino ou da prática, embora muito lentamente, pelo facto das sinapses somente conseguirem «aprender» a esse ritmo. Ou seja, decorre muito tempo até que possamos dominar determinada habilidade, e por isso a quantidade de experiências é importante. 

Existem evidências empíricas que suportam essa necessária experiência como sinónimo de prática deliberada em estudos sobre especialistas no futebol (Helsen et al., 1998a; Helson et al., 2000a). 

A teoria da prática deliberada de Ericsson et al. (1993) pressupõe a necessidade de dez mil horas ou dez anos de prática intensiva específica para se ser especialista em qualquer domínio, que não só motor, prática não necessariamente prazerosa, e que reclama esforço. Para termos a ideia de como é difícil chegar a esse nível, façamos uma pequena reflexão: - se treinarmos cinco vezes por semana, incluindo a competição, durante duas horas em cada sessão, precisaríamos de mais de vinte anos para atingir a especialidade. Isso demonstra a dimensão da tarefa que é alcançar a excelência em qualquer domínio. Como adverte Gladwell (2008, p. 48) “…aparentemente, o cérebro necessita deste período de tempo para assimilar tudo o que é preciso saber para atingir a verdadeira mestria”.

Spitzer (2007) refere que quem se torna profissional, com dez anos de violino tocado, possui dez mil horas de prática, corroborando Ericsson et al. (1993), sendo que em adolescente possui quatro mil horas e com vinte anos atinge mais de dez mil horas de prática. Um violinista médio tem cerca de metade do tempo de treino com o seu instrumento, em relação a um profissional, e um violinista amador metade do tempo do violinista médio. Coyle (2009) referindo-se à «arma» dos jogadores brasileiros para o seu sucesso no mundo inteiro, personificado no número elevado de jogadores com qualidade de desempenho demonstrada, compara as vinte horas em média por semana de treino e competição por eles dedicadas, com as apenas cinco dos ingleses. E isso faz a diferença.

Koslowsky (2008), num estudo comparativo entre jogadores de futebol do escalão júnior de dois países (Brasil e Portugal), verificou que, apesar de ambos conseguirem atingir, no percurso formativo, aproximadamente os dez anos de prática no domínio específico do futebol, considerados como necessários para se atingir a expertise, em termos do acúmulo de horas, não foi possível comprovar a teoria das dez mil horas, já que somente praticaram aproximadamente 2600 e 3000 horas, respectivamente. 

Helsen et al. (1998a) realizaram um estudo a três grupos de jogadores Belgas de distintos níveis: - um primeiro grupo de jogadores seniores internacionais e profissionais que jogavam na primeira divisão belga; um segundo grupo de jogadores que competia nas primeira e segunda divisões belgas, semi-profissionais; e um terceiro grupo de jogadores que competia na terceira e quarta divisões. Verificou-se que todos os grupos revelaram um envolvimento inicial com a modalidade aos 5 anos, e com envolvimento em jogo de equipa com 7 anos. A «regra dos 10 anos» foi confirmada, com os jogadores que foram internacionais a completarem esse número de anos de prática antes de terem sido seleccionados. Observou-se também que, apenas com 18 anos de actividade, os jogadores do primeiro grupo acumulavam 9332 horas de prática, enquanto os do segundo e terceiro grupos, respectivamente, acumulavam 7449 e 5079 horas, o que não confirma a «regra das 10000 horas». Estes dados indicam que a prática é uma característica importante no desenvolvimento de competências para jogar futebol, mas a avaliação da prática deliberada por meio da prática acumulada é uma abordagem rudimentar, pelo facto dos jogadores de futebol, no alto nível, praticarem menos horas do que os atletas dos desportos individuais, por exemplo (Helsen et al. 2000a).

Por outro lado, Costa (2005) refere que é impossível chegar à expertise apenas com a prática deliberada, e, segundo Helsen et al. (2000a), a prática não é o único meio determinante do talento, porque se assim o fosse, a noção de selecção de talentos perderia o sentido. Para alcançar e permanecer num nível superior será preciso percorrer um processo longo e difícil, em que, para além da quantidade, é necessária a qualidade da prática, e com ela a importância do treinador e dos pais, ou do próprio ambiente sócio cultural (Costa, 2005).

Por outro lado ainda, o argumento da experiência, ou quantidade de prática, não traz vantagens para quem repete sempre a mesma coisa, ou repete erros, embora seja válido para quem, constantemente, a enriquece com novos contributos (Garganta, 2001).

Magill (2000, pp. 256-257) também adverte para o facto da quantidade da prática não ser condição suficiente, pois também “…a variedade de experiências de movimento e de contexto, são ingredientes importantes para as condições de prática… cuja vantagem… aumenta a capacidade da pessoa desempenhar a habilidade praticada com sucesso e de se adaptar às condições em que não teve experiência prévia…”. O mesmo autor refere também o conhecimento do resultado como outro aspecto essencial da qualidade da prática.

A prática adicional facilita o reforço e o acesso rápido ao programa motor generalizado quando necessário, no ponto de vista da abordagem baseada no programa motor de aprendizagem motora. Do ponto e vista dos sistemas dinâmicos, a prática adicional é um meio disponível para o aprendiz aumentar a estabilidade da coordenação e do controle que caracteriza o desempenho da habilidade (Magill, 2000). No entanto, independentemente das duas perspectivas, o nosso cérebro é auto-referencial, ou seja, decide fazer com base no que foi feito anteriormente (Jensen, 2002).

Tomando como exemplo o caso da aprendizagem da leitura, Spitzer (2007, p. 215) alerta para o facto de se a leitura parece, para a maioria das pessoas, ser “tão isenta de dificuldades, é o resultado de milhares de horas de exercício e mostra, mais uma vez, como o cérebro humano é flexível. Pode aprender actividades que, no seu caso, não foram instaladas de início”. O nosso cérebro pode não estar construído para ler, mas também não está preparado para utilizar o trem inferior com grande propriedade, condição essencial para obter sucesso nas acções em contexto de jogo de futebol.



2.4.5. Um cérebro plástico preparado para aprender… também a jogar futebol. 



“…sempre que um determinado conhecimento não é inato, é essencial que ele seja transmitido e assim se torne conhecido… “ 

(Spitzer, 2007, p.86)



A experiência da aprendizagem pode modificar a arquitectura funcional do cérebro (Sá & Medalha, 2001). O hipocampo é a parte do cérebro responsável pela aprendizagem (Spitzer, 2007). O mesmo autor adianta que no hipocampo há neurónios especializados para todo o tipo de acções que se activam perante determinados estímulos específicos e ao fazê-lo estão a estabelecer novas representações, aprendizagens, ou novos conhecimentos.

Factos que surgem de recentes investigações levam a supor que “o hipocampo cresce na dependência da experiência e funciona tanto melhor quanto mais for estimulado” (idem, p.46). Podemos aprender melhor quando existem estímulos relevantes, ou novidade, porque o hipocampo está mais activo nesses momentos, o que não acontece quando confrontado com algo conhecido. Mas, se a variabilidade de prática parece ser evidentemente importante neste sentido, não devemos, no entanto, estar sempre a apresentar novidade, pois é preciso tempo para que o nosso cérebro a retenha (Spitzer, 2007). 

Devido à plasticidade do cérebro e ao seu funcionamento como um todo, as aprendizagens são realizadas em conjunto com outras partes e mesmo até sem o hipocampo (idem). 

Na aprendizagem motora o cerebelo tem uma contribuição importante. Ele é responsável pela organização das sequências musculares a contraírem-se na execução dum movimento fino e coordenado (Sá & Medalha, 2001), essencial para o desempenho motor óptimo, realizado na altura e local adequados (Harvey et al., 1996 cits. por Sá & Medalha, 2001, p. 105).

O cérebro é constituído por três estruturas designadas usualmente de região basal, cérebro médio e córtex cerebral, sendo esta última a mais recente (filogeneticamente) e que nos torna essencialmente humanos (Albrecht, 2008). 

Os componentes e mecanismos da região basal controlam os aspectos mais primitivos da vida como a respiração, batimento cardíaco, estado de alerta e controlo motor primário. Processos primitivos são controlados por reflexos espinhais inatos, que activam automaticamente os músculos, como no caso de quando estamos de pé e apoiamos o peso do corpo sobre os pés, uma série de músculos levantam os arcos dos pés de modo a que eles apoiem adequadamente (idem).

A região basal tem uma estrutura especial, o cerebelo, a quem lhe estão associadas funções motoras como o equilíbrio e coordenação, andar, movimentos rotineiros das mãos e braços, fala, movimentos oculares e outros processos motores aprendidos como a tacada no golfe ou o serviço no ténis, teclar no computador ou dançar (idem), ou mesmo ainda, jogar futebol. Destacamos a necessidade da aprendizagem destes últimos processos motores, que não são, deste modo, considerados características inatas. O cerebelo tem quase 50 % de todos os neurónios no cérebro, apesar de não ser maior do que uma ameixa, e comparado, por exemplo, com o nervo óptico que contém um milhão de fibras, o cerebelo recebe cerca de 200 milhões de fibras (idem), o que é revelador da complexidade e da sua importância. 

A função do cerebelo é reduzir a carga de processamento de informação no córtex cerebral, para este poder assegurar actividades mentais mais abstractas e complexas (idem). A região do controlo motor do córtex envia comandos para vários músculos em todo o corpo, mas delega responsabilidades ao cerebelo para as actividades que podem ser confundidas como uma “segunda natureza” pelo seu nível de aprendizagem ou aquisição (idem). O mesmo autor (p. 38) descreve assim o modo como se pode adquirir a aprendizagem de comportamentos e habilidades desportivas, também excepcionais para jogar futebol ao mais alto nível: “… à medida que se aprende qualquer actividade motora nova… o cerebelo se afina com a actividade neural no córtex e começa a imitar os padrões em seus neurónios. Depois de inúmeras repetições, o cerebelo gravou um tipo de script, que pode convocar o controlo da actividade em si. Uma vez que a função foi plenamente aprendida, o cerebelo assume o controlo e torna-se realmente difícil para o córtex controlá-lo”, conscientemente. A função do cerebelo pode ser comparada à de um «piloto automático», que age como espécie de hábito automatizado adquirido de difícil controlo consciente. Os desportistas de sucesso confiam nas suas capacidades – ou no cerebelo – e em momentos críticos não deixam as mentes conscientes assumirem o controlo da situação (idem). Em momentos de grande ansiedade, o córtex cerebral tenta assumir a actividade, por não «confiar» na perfeição da execução do cerebelo, e os possíveis erros de execução derivam desse conflito (idem).

O cérebro médio também é referido pelos cientistas como o sistema límbico e entre outras estruturas é composta pelo hipotálamo que provavelmente coordena todas as outras (idem). O hipotálamo é responsável pela aprendizagem e transforma a memória de curto prazo na memória de longo prazo (idem).

O córtex cerebral, é o terceiro e o mais alto nível evolucionário da hierarquia do cérebro, que gere os “processos mentais mais complexos, abstractos, relacionais e experimentados conscientemente”, e interage com os outros dois níveis constantemente de forma muito próxima (idem, p. 40).

Comparar o cérebro com uma máquina, ou um computador, é redutor (Albrecht, 2008; Ramachandran, 2008). “Um computador potente teria dificuldades em controlar os cerca de 600 músculos que nós possuímos nos movimentos suaves, fluidos e eficazes. O cérebro da criança efectua esse trabalho rapidamente, sem esforço e sem o conhecimento explícito de leis de alavancas, forças, medidas, pesos e acelerações, ou seja, sem representações explícitas das equações diferenciais necessárias…. O cérebro dos bebés de um ano sabe aplicar toda esta matemática, mesmo sem entender nada, pois utiliza-a de forma óbvia” (Spitzer, 2007, p.184).

O cérebro é um órgão composto por células neuronais capazes de criar simulações do mundo exterior, fazer previsões úteis, e gerar a acção que achar mais conveniente (Ramachandran, 2008) e “faz parte de um grande biocomputador que inclui todo o sistema nervoso, vários subsistemas de processamento de informação localizados nos órgãos e músculos, e até mesmo os mensageiros químicos, como sistemas hormonais e o sistema imunológico… a natureza particular de qualquer actividade mental tem, potencialmente, um impacto fisiológico correspondente no corpo” (Albrecht, 2008, p. 31). 

Podemos considerar o cérebro como um órgão de adaptação que nos garante mais do que a própria sobrevivência, que nos permite agir para mudar as coisas, mas que não faz tudo sozinho, já que o corpo está implicado na sua totalidade (Freeman, 2008), pois tal como afirma Albrecht (2008, p. 33) “pensamos com o corpo todo”. E daí, também podemos apreender que o conhecimento está no corpo todo. 

Freeman (2008) explica como expressamos o conhecimento através do pensamento: - “fazer os neurónios parar de funcionar e fazer com que entrem em acção é conhecimento. Quando um estímulo chega ao cérebro, trata-se de um evento exterior. Cada um dos sentidos divide-se em fragmentos moleculares e todos esses processos encerram em si a formação das chamadas percepções, que são pacotes de ondas específicas dos córtices sensoriais correspondentes. De seguida, esses pacotes de onda, passam pelo hipocampo onde são etiquetados no tempo e no espaço. Quando a informação volta a sair vai em direcção aos córtex e incluindo o córtex motor com vista à reacção a adoptar. O conhecimento está por todo o lado, nas conexões sinápticas. Só há cinco anos possuímos instrumentos que nos permitem observar este fenómeno e conseguimos identificar a organização global das oscilações que se fazem, desfazem e refazem novamente sem parar a todos os décimos de segundo. O pensamento é isso mesmo. São as dinâmicas que seguem as imagens conscientes e inconscientes que nos passam pela cabeça. É a expressão de um conhecimento que é recreado sem parar. É a auto-organização. Estes milhares de milhões de neurónios cooperam entre si sem parar…”. 

Há neurónios especializados para todo o tipo de acções e sendo o cérebro flexível e adaptável (Spitzer, 2007), ou seja, plástico, então também pode adaptar-se para jogar futebol.

A plasticidade neural refere-se às alterações estruturais e funcionais nas sinapses, como resultado dos processos adaptativos do organismo (Sá & Medalha, 2001). Essas mudanças das intensidades sinápticas foram consideradas a razão principal da aprendizagem observada, e primeiramente descobertas por Eric Kandel na experiência do cão que condicionado ao som da campainha, salivava, mesmo sem a apresentação física do alimento (Spitzer, 207, p. 97).

Durante muito tempo, pensava-se que o cérebro era um órgão relativamente estático. No entanto ele transforma-se, é essencialmente plástico e adapta-se às condições e aos dados do meio ambiente (Spitzer, 2007). É a experiência de vida de cada um que vai adaptando o cérebro em algo específico (Spitzer, 1996, cit. por Spitzer, 2007, p. 97), e a esse processo de adaptação, do SNC, às experiências de cada um, designamos de neuroplasticidade.

Spitzer (2007) explica que o nível de plasticidade que conhecemos há mais tempo é o das ligações entre células nervosas (sinapses), cujo processo de activação é lento e acontece em segundos e pode durar horas. Um outro nível é o da ligação entre neurónios, cuja intensidade é elevada sempre que estão simultaneamente activos, e o seu crescimento realiza-se num espaço de tempo que compreende dias até semanas. O último nível de plasticidade é o estabelecido em toda a zona do córtex cerebral através das representações dos sinais que recebe dos meses e anos de experiências vividas (Quadro 1).



Quadro 1 - Diferentes níveis de plasticidade (Adaptado Spitzer, 1996, 2002, cit. por Spitzer, 2007, p. 98). 

		Nível

		Processo

		Ordem de Grandeza

		Espaço de tempo



		Sinapse

		Activação a longo prazo

		Nanómetro até micrómetro

		Segundos a horas



		Neurónio

		Crescimento

		Micrómetro

		Dias até semanas



		Mapa cortical

		Mudança de representações

		Milímetro até centímetro

		Meses até anos







Em experiências realizadas com gatos, Walter Freeman cit. por Baylaucq et al. (2008), descobriu que os seres aprendem a catalogar o mundo e que “o cérebro leva o animal a agir, a identificar os estímulos que vêem do exterior, percebidos como pacotes de energia. Esses desencadeiam a reacção de alguns neurónios isolados e fazem aparecer a estrutura existente. A actividade dos neurónios reconstrói–se. O cérebro fabrica a sua compreensão e o seu conhecimento da realidade. Contudo para o fazer não basta um único índice mas índices múltiplos repetidos - é preciso cheirar, farejar, e voltar a farejar para construirmos o conhecimento que nos rodeia, até ao momento que, com uma última inspiração, bastam alguns neurónios para desencadearem um modelo de actividade. E encontramos o mesmo processo para a audição e o córtex auditivo, para a visão e o córtex visual e para o toque e o córtex somatossensorial”.

Ramachandran (2008) esclarece que o nosso cérebro não é passivo, realiza uma triagem sobre o que se passa no meio e tende a recrear a cada instante os seus próprios modelos – representações da realidade, que são diferentes e únicas em cada indivíduo, mas não são estáveis pois, “o nosso conhecimento evolui constantemente em direcção a novas formas, o que nos dá uma visão diferente da dinâmica do cérebro que se forma a partir de vagas de oscilações desencadeadas por um estímulo. Uma vez desencadeado o processo, a actividade que o gerou desaparece e deixa de ter utilidade. Na verdade é isso que nos impede de sermos afogados em informação. A cada movimento dos olhos e das orelhas, a cada inspiração, a cada toque criamos de novo a nossa compreensão e o nosso conhecimento do mundo” (Freeman, 2008).

Maturana (1974, cit. por Garganta, 2001) afirma que acedemos ao conhecimento pelos nossos órgãos sensoriais através de um processo de projecção, ou mapping, da realidade exterior objectiva sobre o nosso sistema nervoso. O mapeamento tornou-se um guia para melhor compreensão de como o cérebro e o corpo interagem (Blakeslee & Blakeslee, 2008).

No futebol, em contexto de jogo com situações novas, imprevisíveis, procuramos encontrar afinidades com acontecimentos ocorridos e reconhecer padrões qualitativamente semelhantes, pelos quais desenvolvemos novos modelos mentais para com sucesso lidarmos com essas novas situações (Garganta, 2001). No entanto, estamos presos aos nossos modelos padrão que programamos (e aprendemos também a confiar) e agimos regularmente em função deles, mesmo que, a determinada altura já não representem suficientemente ou estejam desfasados da realidade, e isso acontece em vários e diferentes níveis do comportamento e interacção humanos (Albrecht, 2008).

Spitzer (2007, p.86) designou por representação uma «imagem» interna, vinda do exterior, e que “é um neurónio com todas as suas intensidades sinápticas, que permitem ligações específicas. Estas permitem que o neurónio só se torne activo quando o input é percebido como um modelo completo”. Ramachandran (2008) não nos fala de imagens que se formam no cérebro, mas em descrições simbólicas do exterior, dos objectos, dos acontecimentos, codificados sobre a forma de impulsos no cérebro. 

“Existem representações, mesmo até em animais, que evidenciam um qualquer comportamento que foi possível ser transmitido através dos genes às gerações seguintes… possuímos e construímos representações em diferentes intensidades sinápticas nos neurónios… onde fica armazenado tudo aquilo que somos…” (Spitzer, 2007, p. 86) - resultado do passado inato, e do passado vivido.

A demonstração da neuroplasticidade pode ser encontrada no caso da escrita dos cegos, em que verificamos um aumento da área no córtex somatossensorial correspondente à ponta do dedo indicador direito (Pascual-Leone &Torres, 1993, citado por Spitzer, 2007, p. 106). Por outro lado, quem aprende a tocar guitarra ou violino, sofre alterações na zona cortical correspondente aos dedos da mão esquerda (Elbert & colaboradores, 1995, citado por Spitzer, 2007, p. 106). “Também é de destacar a descoberta de que os guitarristas e violinistas, obrigados a uma discriminação sensorial muito fina com os dedos da mão esquerda, mostram uma zona mais ampla para estes dedos no córtex somatossensorial direito. Sabemos ainda que o mapa acústico nos músicos é maior do que nos não músicos e que os trompetistas têm mais zonas de sons de trompete e, os violinistas, mais zonas para sons de violino” (Spitzer, 2007, p.116). Poderíamos do mesmo modo supor que jogar futebol utilizando o corpo como um todo em situações específicas e os membros inferiores, nomeadamente os pés, em situações mais particulares, possibilitassem que algumas partes do cérebro se especializassem para o efeito e aumentassem a sua representação cerebral.

A plasticidade é tida por Plito (2008) como um despertar de conexões adormecidas entre diversas regiões cerebrais e pelas quais depende a aprendizagem. Baylaucq et al. (2008) também se referem às ligações adormecidas e Spitzer (2007) a ligações silenciosas, que também explicam a plasticidade cerebral, que são sinapses não utilizadas, que podem ser novamente potenciadas e melhoradas com a prática. Estas «ligações silenciosas», entre neurónios, são aquelas que, não sendo usadas, pela ausência de estímulos durante algum período, enfraquecem a sua potência ou capacidade de resposta. No entanto, com novas possibilidades de confronto com os estímulos anteriores, essas ligações silenciosas, com a experiência, voltam a ser potenciadas gradualmente até ao nível anterior alcançado. 

Na opinião de Ramachandran (2008) essas ligações silenciosas e a plasticidade cerebral podem ser explicadas nos casos de acidente cerebral ou de um membro fantasma, em que por exemplo, um braço ficou paralisado ou foi seccionado. Neste último caso, cada vez que o cérebro envia um sinal ao braço a ordenar-lhe que se mova, a resposta visual é que ele não pode mexer. Essa mensagem é inscrita nos circuitos do cérebro que acaba por deixar de enviar ordens ao braço. Temos assim uma paralisia aprendida. No outro caso, nos primeiros dias de um acidente vascular cerebral, o edema do cérebro é o que em parte provoca a paralisia, mas mesmo depois dos vestígios do derrame desaparecerem o cérebro talvez já tenha aprendido que o braço está imobilizado e ficamos com um braço bem mais paralisado do que deveria estar. O mesmo autor coloca a seguinte questão: - e será que podemos desaprender uma paralisia aprendida? Para responder à pergunta realizou, juntamente com colaboradores, uma experiência com amputados dos membros superiores, em que colocaram um espelho dentro de uma caixa no centro de uma mesa, e o paciente ao colocar o braço direito, olhava o seu reflexo no espelho e ficava com a impressão de que o membro fantasma tinha regressado porque tem a ilusão visual de que ele está lá. Quando o braço fantasma recebe o sinal visual há de novo uma sensação de movimento e isso alivia a dor ou faz com que ela acabe mesmo por desaparecer aos pacientes. Depois, no caso de transplante de uma nova mão (como tem vindo a acontecer há alguns anos), podemos observar que, em quatro meses, as zonas sensoriais do córtex voltam a crescer (Giraux e col., 2001, cit. por Spitzer, 2007, p. 107).

Ainda em relação às «ligações silenciosas», Spitzer (2007, p. 200) informa que em “experiências com animais, as ligações que ocorrem na primeira infância e que mais tarde não são utilizadas podem ser de novo reactivadas”. Não é certo que isso também ocorra em humanos mas, se tivermos em conta que o nosso cérebro, apesar de estruturalmente diferente do dos outros animais, mesmo do de uma mosca, realiza as mesmas coisas, como prestar atenção (Van Swinderen, 2008), então, esta evidência, e por semelhança, pode explicar também uma certa habilidade de alguns jogadores que tardiamente surgem no futebol, mas conseguem demonstrar sucesso nos seus desempenhos, pois possuem vantagens em termos de experiências passadas, muito precoces, que lhes permitiram estabelecer bases motoras e cognitivas que lhes oferecem vantagens para a prática específica do futebol. O contacto precoce com o futebol pode estar na génese desse entendimento.

As ligações silenciosas podem ser perspectivadas a um nível superior de plasticidade, ao nível dos mapas corticais e como, salienta Spitzer (2007, p. 86), “…a evolução optimizou não só os músculos, as articulações, a digestão e a circulação sanguínea, mas também as representações internas…”. Possuímos uma característica adaptativa que tem de ser primeiramente aprendida e evoluir de tal forma a poder ficar integrada no cérebro (Smith & Szathmáry, 2007) e que pode ser transmitida de geração para geração não somente através da cultura ou imitação mas através dos genes (Maciel, 2008). Tendo em conta que a “evolução filogenética, é um processo cumulativo de aquisições” (Reichholf, 1996, cit. por Maciel, 2008, p. 248), podemos apreender que os nossos cérebros foram-se adaptando ao longo dos tempos e apresentam determinadas predisposições potenciadas por todo um conjunto de experiências. Ou seja, “permanece em nós latente um conjunto de características ancestrais, que podem contudo se manifestar como próprias de cada um, se devidamente estimuladas” (Maciel, 2008, p. 248).

Verificamos que em termos evolutivos a espécie Humana sofreu alterações anatómicas e alterações na representatividade cerebral, e neste sentido a motricidade e a sensibilidade das mãos em relação aos pés são muito maiores (Maciel, 2008).

Há uma região no córtex que representa áreas superficiais do corpo em forma de mapas (Spitzer, 2007). Para representar cartograficamente a superfície corporal no córtex somatossensorial e motor existe uma forma de homúnculo de Penfield desenhado sobre o córtex, onde a dimensão das representações corticais da superfície corporal, aí representadas, não corresponde à relação proporcional das dimensões reais das superfícies do corpo: - por exemplo, para as costas, apenas lhe está destinada (ou é activada) uma pequena porção do cérebro, enquanto, pelo contrário, para um dedo, é-lhe facultado, em termos comparativos, uma maior porção (Spitzer, 2007; Maciel, 2008), e o mesmo se verifica entre este em relação ao pé, ou entre a mão em relação ao membro inferior.

Podemos dizer que primeiramente o desenvolvimento do cérebro está geneticamente definido e também a estrutura de mapas correspondentes do córtex (Spitzer, 2007), mas depois a prática, se for significativa, constante e sistemática, pode vir a alterar essa condição inicial, e não devemos descurar períodos críticos de desenvolvimento, nomeadamente, nos primeiros anos de vida – zonas específicas do cérebro, em função da actividade mais intensamente exercida, podem sofrer um crescimento entre 1,5 cm e 3,5 cm, em função sobretudo do treino/experiências realizados nos primeiros anos da infância. A expressão e a experiência das funções motoras estão estreitamente ligadas ao meio envolvente, e implicam modelos de comportamento para que possam emergir e desenvolver-se (Vayer & Roncin, 2000). Daí que, um envolvimento precoce com a modalidade do futebol, pode trazer benefícios em termos futuros, no sentido de melhor potenciar qualidades para o jogo. Está aqui bem personificada a expressão de que a “função faz o órgão”.

Transportamos nos nossos cérebros «versões portáteis da realidade», um imenso inventário de modelos, espécie de memórias, ou representações das partes do mundo que experimentamos até então. Mas “…é conhecido que os mapas corticais não dependem apenas da experiência, mas que também estão dependentes de uma contínua experiência de organização circundante… os neurónios são capazes de criar e anular ligações constantemente e graças a estas novas formas de ligação, são guardadas as informações mais recentes…” (Spitzer, 2007, p. 106).

Como adverte Maciel (2008, p. 245), “em termos de representatividade cerebral tanto a nível motor como sensitivo, as mãos assumem uma maior preponderância, e desenvolvimento que os pés”, e com base nessas evidências sugere que o futebol ao requisitar uma funcionalidade mais ancestral, o uso dos pés e membros inferiores como instrumento motor, também reclama uma maior estimulação dessas «ligações silenciosas», fracas. E isso é possível devido à plasticidade do cérebro, mas é um processo que precisa de tempo.





2.4.6. A mielina – uma solução para o desenvolvimento do talento.



A criança quando nasce possui a quantidade de neurónios necessária ao seu normal desenvolvimento, “o que cresce quando a caixa craniana e o encéfalo se desenvolvem é a espessura das fibras, que desse modo conduzem impulsos, trinta a quarenta vezes mais rapidamente do que as finas” (Spitzer, 2007, p. 62). 

A mielina é o fio condutor, que envolve as fibras, que pelo seu tamanho justifica o melhor processamento da informação, e é considerado por Coyle (2009) o «santo Graal» do desempenho excepcional.

O processamento da informação no cérebro “…é constituído por um jogo de trocas de informação entre as zonas corticais… uma zona em que as fibras conectivas ainda não estão mielinizadas pode contribuir muito pouco para o processamento da informação… uma ligação não mielinizada, existe fisicamente, mas é demasiado lenta para desempenhar bem a sua função…” (Spitzer, 2007, pp. 206-207).

Fica aqui demonstrada a importância da mielinização das fibras nervosas, e com ela a justificação para o facto de que ter os maiores cérebros não implica que se seja mais inteligente, pois, as diferenças de rendimento, encontram-se na forma eficiente e organizada como os cérebros funcionam (Spitzer, 2007). Coyle (2009) valoriza a mielinização ao ponto de aconselhar uma alteração para a máxima de que a «prática torna-nos perfeitos» pois, na verdade, a prática cria a mielina e é esta que explica donde o desempenho extraordinário surge e como pode ser desenvolvido, ou seja, explica o talento. 

Verifica-se, segundo Spitzer (2007), que no momento do nascimento, as zonas primárias sensoriais e motoras estão já mielinizadas. Então, tendo em conta que o jogo de futebol exige um corpo em acção, e que as estruturas cerebrais desde a nascença estão preparadas para processar informação relativa aos movimentos corporais e sensações, podemos extrair desse facto que todos os estímulos são importantes para o desenvolvimento de competências motoras excepcionais. Apesar da criança poder realizar as primeiras experiências, contudo ainda não pode processar muito profundamente a informação, pois as zonas secundárias ainda estão a mielinizar-se, e só no final do desenvolvimento, que pode acontecer depois da puberdade, vemos as ligações das zonas corticais de nível mais elevado, no lobo frontal, com bainhas de mielina (Spitzer, 2007). Assim, a capacidade produtiva “do cérebro cresce no decurso do seu desenvolvimento, à medida que amadurece, com a crescente espessura de fibras mielinizadas…” (Spitzer, 2007, pp. 213-214).

A maturação que é realizada mais tardiamente no cérebro, acontece no córtex frontal, onde estão representadas as capacidades mentais mais elevadas, estruturas complexas e regras abstractas (Spitzer, 2007). No processamento da informação o córtex frontal liga-se com outras zonas cerebrais e é nele onde está representada a informação que imediatamente é relevante para o que se está a passar no imediato (idem).

A mielinização total efectua-se até aos 25 anos, por isso, até essa idade o indivíduo está em desenvolvimento (Jensen, 2002), e todos os estímulos são relevantes. A mielinização total não termina no fim da maturação biológica e esta acompanha a maturação cerebral.  





2.4.7. Maturação, desenvolvimento, e aprendizagem de habilidades desportivo-motoras específicas.



“Nada surge de um momento para o outro, nem mesmo a uva ou o figo. Se me disseres agora «Quero um figo», responder-te-ei: «É preciso algum tempo». Deixa primeiro florescer a árvore, espera que os frutos se formem e finalmente deixa-os amadurecer.” 

(Epicteto cit. por Kassorla, 1992, p. 37)



“A infância mostra o homem, como a manhã mostra o dia.” 

(John Milton cit. por Gallahue & Ozmun, 2005, p. 197)



“O crescimento, o desenvolvimento, a maturação e a aprendizagem acontecem, nos bebés, passo a passo (Spitzer, 2007, p.183). E à medida que as crianças crescem elas continuam a aprender, a amadurecer e a desenvolver-se. (Barnsley et al. 1992).

A aprendizagem começa já antes do nascimento, como já sabemos actualmente pela investigação do tacto, cheiro, paladar e ouvido (De Snoo, 1937, Lecanuet, 1996, Liley, 1972, Schaal & col., 2000, Spitzer, 2002, cits. por Spitzer, 2007, pp. 182-183). Assim, podemos afirmar que, desde o ventre materno, o feto é estimulado, absorve e processa informação (Spitzer, 2007), e inicia o seu processo de aculturação. Ou seja, nesses momentos ficam criados os fundamentos duma primeira aprendizagem, em diversos sentidos.

O conceito actual de aptidão refere-se à aptidão para a aprendizagem, e os factores que a podem influenciar estendem-se para além da maturação biológica, a factores como a maturação física e mental, a interacção com a motivação, a aprendizagem de pré-requisitos e um ambiente enriquecedor (Gallahue & Ozmun, 2005).

O movimento considerado como comportamento motor envolve processos cognitivos (Luft et al., 2006) e reclama a utilização do nosso cérebro, que se desenvolve depois do nascimento (Freeman, 2008). Se mantivéssemos, ao longo do tempo, esse cérebro de nascença, não sobreviveríamos. “Os elementos entrelaçados da maturação e da experiência desempenham papel-chave no processo de desenvolvimento” (Gallahue & Ozmun, p. 15). O cérebro tem de ser desenvolvido, e fá-lo através da maturação e da aprendizagem. Ele aprende numa ordem certa (Spitzer, 2007) e não podemos «queimar» etapas, para que possa realizar-se um desenvolvimento sustentado. “O processo de desenvolvimento é comumente considerado como hierárquico, isto é, o indivíduo passa do geral para o específico e do simples ao complexo na obtenção de domínio e de controlo sobre o seu meio ambiente” (Gallahue & Ozmun, p. 51).

No desenvolvimento, existem forças do indivíduo e do ambiente que interagem de forma complexa (Gallahue & Ozmun, 2005). E essas forças não se mostram ao mesmo nível em todas as fases de desenvolvimento do indivíduo. Surge a necessidade de adaptar, pois a criança não é um homem em miniatura, tem deficits de circunstância (Frade, 2008) e é um ser em crescimento constante em todos os domínios: físicos e fisiológicos, psicológicos, emocionais e cognitivos. Pelo exposto até então, parece-nos que a criança, e em particular o seu cérebro, desenvolvem-se como resultado de um acumular de experiências em interacção com processos internos, que se influenciam mutuamente.

Para Gallahue e Ozmun (2005) o papel da maturação e da aprendizagem é importante na aquisição das habilidades motoras, e se a maturação se refere a alterações qualitativas que permitem a progressão para níveis progressivamente mais elevados de funcionamento, o mesmo autor, citando Keogh e Sugden (p. 14), define desenvolvimento como uma alteração adaptativa em direcção à habilidade, o que pressupõe um processo de ajustamento, compensação ou mudança, com a intenção de obter ou manter essa mesma habilidade, e mesmo, ampliá-la para funcionar em níveis mais elevados, como em contextos de alta competição. 

O desenvolvimento motor é definido por Gallahue e Ozmun (2005, p. 3) como, “contínua alteração no comportamento motor ao longo do ciclo da vida, proporcionada pela interacção entre as necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. Se a instrução pode explicar a aprendizagem, o mesmo não acontece com o desenvolvimento, pois ele tem um ritmo certo, ou seja, compadece-se por uma sequência lógica que não parece ser muito influenciada pela experiência/prática (idem). Apesar do desenvolvimento estar relacionado com a idade também não depende dela. Depois, “o desenvolvimento motor é altamente específico”, já que “a habilidade superior em uma área motora não garante habilidade similar em outras” (Gallahue & Ozmun, p. 5). Daí apreendermos que, se queremos aprender a jogar futebol, temos que praticar futebol.

Através de simulações, em computador, do funcionamento das redes neuronais que se ocupam com as interacções entre a maturação do cérebro e a aprendizagem (Elman, 1991, 1994, 1995, cit. por Spitzer, 2007, p. 208), verificou-se que a maturação do cérebro pode substituir, em última análise, o professor, pois referindo-se à aquisição da linguagem por parte da criança, observa-se que ela apesar de estar imersa num meio «falante», desorganizado e sem um professor para a ajudar em condições de acordo com as suas necessidades especiais e particulares de aprendizagem, no entanto aprende a falar, “porque «na vida» o professor é substituído por um cérebro em maturação” (Spitzer, 2007, p. 208).

Spitzer (2007) continua, referindo-se ao exemplo da gramática, afirmando que o problema de aprender estruturas complicadas encontra-se no facto de ser preciso primeiro assegurar que sejam aprendidas estruturas simples para suportarem outras progressivamente mais complexas. Em relação ao comportamento motor é mais fácil mecanicamente arrastar-se do que engatinhar e engatinhar do que andar (Gallahue & Ozmun, 2005), e naturalmente é mais fácil andar do que correr, e mais fácil ainda correr do que jogar futebol. Sendo assim, podemos apreender que esta progressão no desenvolvimento pode não ser simplesmente explicada pela maturação do sistema nervoso, mas também pelas exigências do desempenho da tarefa. 

Na posse dum sistema simples confrontado com inputs complexos, a criança não capta essa complexidade, não a compreende e nessas circunstâncias não aprende, pois ela só capta o que sabe processar, e só aprende o que processou, pois tudo o resto é ruído que atrapalha (Gallahue & Ozmun, 2005). O mesmo autor adverte para o facto de isso não acontecer porque se ensina à criança primeiro estruturas simples, mas sim porque, inicialmente, ela apenas pode processar estruturas simples. “Ela procura, assim, de forma automática e a partir de inputs com grande diversidade e riqueza, apenas o que pode aprender… o mais complexo é aprendido e o mais simples não é esquecido, mas sim memorizado, por ser continuadamente aprendido…” (Spitzer, 2007, p. 209).

Encontramos implícita a ideia de que a criança “aprende na ordem certa” (Spitzer, 2007, p. 209), ou melhor, na sua ordem certa, e desse modo Neto (2008) sugere que a criança não tem nada a aprender, o que deveria era ter condições para manifestar o que já sabe, através do direito ao jogo. 

É a maturação durante a aprendizagem que garante essa aprendizagem na ordem certa e que vai permitir aprender relações especialmente complexas posteriormente. Mas é preciso ter paciência e esperar. A expressão de Greenberg (1991, cit. Jensen, 2002, p.44) “…espera até o cérebro estar preparado para ler então não conseguirás parar…” poderia ser transportada analogamente para o caso da aprendizagem no futebol. 

“Não é credível que relações entre maturação do cérebro e aprendizagem apenas sejam válidas para os locais do desenvolvimento da linguagem. Basicamente, é mais credível que a aquisição de cada uma das competências complexas dependa das interacções do desenvolvimento” (maturação do cérebro) “e da aprendizagem”. “… Outras estruturas complexas neste mundo”, como aprender a jogar futebol, ou aprender a ser competente para jogar futebol “… são… aprendidas pelas crianças em desenvolvimento” (Spitzer, 2007, p. 212).

Não se coloca a questão de como motivar as crianças para aprender, por exemplo a andar ou jogar futebol, porque elas são curiosas e possuem muita energia e tolerância à frustração, como já verificamos anteriormente, e isso tem repercussões positivas na vontade de experimentar. Sozinhas as crianças poderiam aprender a andar, tal como jogar futebol, se fossem apresentados os estímulos adequados, já que são capazes de insistir durante muito tempo nas suas tentativas para atingirem uma melhor relação com o que as rodeia. 

Só através do desenvolvimento e da maturação não se consegue andar, também é necessária a experiência, e por isso falamos, com propriedade, de aprender a andar (Gallahue & Ozmun, 2005). O que é aprendido uma vez não só é utilizado novamente como também a sua própria utilização serve para optimizar e continuar o desenvolvimento, por exemplo, para correr, acelerar, esquiar, dançar, ou mesmo jogar futebol. Spitzer (2007) alerta para a importância do acumular de experiências para potenciar aprendizagens cada vez mais complexas. Mais do que a questão sobre se «andar» é inato ou adquirido parte-se do princípio de que a possibilidade para aprender a andar é que é inata. Mas para que a criança saiba caminhar é preciso que realize experiências necessárias no momento adequado, e com sentido e preocupações da própria.

Spitzer (2007) oferece-nos o exemplo de uma ave (chapin-lacustre) que possui um hipocampo muito maior do que a maioria das outras aves, devido ao comportamento de esconder o alimento. No entanto, à nascença o tamanho do seu hipocampo é idêntico ao das aves de outras espécies. Conclui-se, desse modo, que o órgão da aprendizagem e da acumulação de novas informações (hipocampo) cresce com maior rapidez que noutras espécies, ideia comprovada por Clayton e Krebs (1994, 1995, cit. por Spitzer, 2007, pp. 185-187) numa experiência em que, para além de verificarem um crescimento explosivo do hipocampo entre o 30º e o 50º dia de vida dessa ave, também observaram que se a ave não precisar de executar o comportamento de esconder alimento nesse período, o hipocampo, ao não receber esse estímulo, permanece pequeno. O mais interessante, nessa experiência, é o facto de se a ave for estimulada a realizar o mesmo comportamento depois desse período que medeia entre o 30º e o 50º dia de vida, o hipocampo não cresce, o que demonstra a existência de um período crítico para a aprendizagem desse comportamento. 

O conceito de períodos sensíveis ou susceptíveis de melhor e mais facilitada aprendizagem é mais adequadamente utilizado do que o conceito de períodos críticos, já que estes parecem ainda não estar bem confirmados cientificamente através de estudos práticos (Gallahue & Ozmun, 2005). A hipótese de período crítico é rejeitada para o desenvolvimento de habilidades motoras em períodos de tempo altamente específicos. No entanto é seguro concluir que existem períodos de tempo amplos para o desenvolvimento ou períodos sensíveis de desenvolvimento, pontos universais no tempo, sem descorar o facto de que a aprendizagem prolonga-se por toda a vida e que existem diferenças individuais e circunstâncias ambientais que podem influenciar o momento da ocorrência desse tal período mais favorável (idem). O pressuposto inerente a estes períodos mais favoráveis, parte do princípio que neles a aprendizagem de qualquer facto ou competência é fácil, e simultaneamente estabelece condições para aprendizagens futuras (Spitzer, 2007). Mas essas aprendizagens, apesar de poderem ficar comprometidas, no caso de não serem devidamente estimuladas nesses períodos, e cada vez mais à medida que envelhecemos, podem continuar a ser desenvolvidas, se forem posteriormente proporcionadas as condições ideais.

Tendo em conta que à aprendizagem está directamente implicado o cérebro, e estando este, em idades precoces, mais maneável (Jensen, 2002, Spitzer, 2007) e ainda a mielinizar (Coyle, 2009), ou seja a crescer, a amadurecer, e com todos os benefícios que daí decorrem para a aquisição e assimilação de novas aprendizagens, torna-se essencial nessa altura estimular suficientemente o cérebro para que possam ser estabelecidas bases que sustentem melhores desempenhos no futuro, com todas as melhorias e vantagens que o desenvolvimento e maturação trazem consigo. Por outro lado, se o movimento corporal é influenciado por processos cognitivos (Luft et al. 2006) e se até aos 6 anos a criança já pode ter adquirido o reportório motor de base essencial (Gallahue & Ozmun, 2005) e se em situação de jogo de futebol respondemos com acções, em último caso corporais, então começar cedo a ter experiências no sentido da actividade que queremos aperfeiçoar é não só importante, como essencial (Gallahue & Ozmun, 2005; Garganta 2007; Frade, 2008; Maciel, 2008).

Reportando-se, mais uma vez, ao exemplo da aprendizagem da linguagem, Spitzer (2007) diz-nos que existem períodos críticos em que o proporcionado contacto, com os sons da língua materna, ou não, influenciará a nossa capacidade para aprender línguas no futuro. Destes propósitos podemos induzir que também existirão «portas de oportunidade», em fases iniciais da vida da criança, para o desenvolvimento de competências essenciais para sustentar uma aquisição futura de superior qualidade motora para jogar futebol. 

Referindo-se à educação nas escolas Spitzer (2007) refere que apesar das críticas em relação à inadequação dos sistemas de ensino, as crianças conseguem «sobreviver», porque são bastante resistentes e procuram o que podem aprender de melhor. O cérebro em desenvolvimento é como um professor incorporado, mas, infelizmente, a sabedoria popular de que «o que não se aprende em criança nunca mais se aprende», está até uma certa medida demonstrada pela neurobiologia (idem).

A maturação cerebral tardia no homem, em comparação com outros primatas, foi, durante muito tempo, interpretada como uma falha e as pessoas eram consideradas deficientes (Gehlen, 1978, cit. por Spitzer, 2007, p. 207) ou subdesenvolvidas, sempre na perspectiva do bebé imaturo. No entanto é esse desenvolvimento maturacional tardio que nos permite dominar o mundo.

Existem estudos que esclarecem o significado da força corporal, mas também o significado das capacidades mentais para o domínio da vida diária. Uma pesquisa sobre as determinantes do êxito da caça (Walker et al., 2002, cit. por Spitzer, 2007, p. 248) numa tribo do Leste do Paraguai – a tribo Aché que vive em condições da «Idade da Pedra» - permitiu verificar que, para além dos melhores caçadores não serem os elementos fisicamente mais fortes, eles atingem o apogeu da força física por volta dos vinte e quatro anos, um pouco mais tarde que os indivíduos das sociedades modernas, nos quais o auge da produtividade se encontra por volta dos vinte anos. Olhando aos factos, podemos considerar que a formação de um cérebro relativamente grande, uma juventude prolongada, com um período de aprendizagem também mais demorado, trás vantagens e probabilidades de sobrevivência, pelo maior êxito na caça (Spitzer, 2007), como também poderíamos, em analogia, supor que, traz maiores vantagens na obtenção de êxito na resolução dos problemas que o jogo de futebol ao mais alto nível coloca. 

A realização do estado maduro é influenciada grandemente pelas oportunidades para a prática, pela estimulação e pelo ensino num ambiente que propicie a aprendizagem, e em circunstâncias adequadas, as crianças são capazes de desempenhar, por volta dos 6 anos, a maioria dos padrões de movimentos fundamentais (Gallahue & Ozmun, 2005), essenciais para possibilitar o alcance de desempenhos futuros mais especializados por intermédio da prática.





2.5. O tempo e oportunidade na selecção de talentos



2.5.1. O Talento como projecto em andamento que surge da oportunidade 



“O génio é composto por 2% de talento e de 98%de perseverante aplicação”. 

(Ludwing Van Beethoven, s/d)



O talento deve ser considerado, como diz Albrecht (2008, p. 63), como um “projecto em andamento”, ou o que deve existir é talento para a prática (Costa, 2005). Tendo em conta que comportamento motor não é «bom» ou «mau», mas está «mais» ou «menos» avançado (Gallahue & Ozmun, 2005), do mesmo modo, podemos indagar que é errado considerar que o indivíduo «tem» ou «não tem» talento, mas antes que desenvolveu «mais» ou «menos» o seu talento.

Como afirma Gladwell (2008, p. 124) “…as pessoas bem sucedidas têm ajuda. É relevante de onde provêm. São produtos de lugares e ambientes específicos”. Ninguém é talentoso ou atinge níveis altos de excelência sozinhos, necessita de passar por experiências no decorrer do processo de formação e de ambientes enriquecidos.

Em certas condições de deficiente oportunidade de prática, não é simplesmente difícil ensinar a jogar futebol, é impossível. Se oferecermos oportunidades suficientes e adequadas aos jogadores no tempo de formação, quando chegarem a seniores estarão supostamente à altura da tarefa, do mesmo modo que aconteceu com Bill Gates, que quando teve a oportunidade de reescrever o Unix estava à altura da tarefa (Gladwell, 2008), porque foi preparado pelas circunstâncias para ser capaz de realizar semelhante. 

Todos os fora de série examinados no livro de Gladwell (2008) beneficiaram de algum tipo invulgar de oportunidade. Momentos que não podemos justificar cientificamente mas que podem ser tidos como fortuitos e parecem constituir-se como regra em todos os testemunhos dos que se evidenciaram em relação aos outros.

Tendo como exemplo um jogador de basquetebol Gladwell (2008) diz que ele só tem de ser suficientemente alto – e o mesmo se aplica à inteligência -, para lá de um determinado ponto, a estatura deixa de ser tão relevante e começam a fazer a diferença outros aspectos como a percepção do campo, a agilidade, as capacidades de manipulação da bola e a precisão a encestar, atributos que surgem derivados da prática, personificados numa habilidade desportivo-motora especial, que vai fazer a diferença.

Neste sentido para Gladwell (2008, p. 54) será importante reter que “a regra geral do sucesso, mais do que as dez mil horas, é a oportunidade especial, concedida, para praticar”. E neste ponto os treinadores, os dirigentes, também associativos e federativos, e mesmo os próprios pais, são os responsáveis por proporcionarem as melhores condições ambientais para que os jovens jogadores potenciais talentos possam aprender e desenvolver todas as suas capacidades para o mais alto nível.

Neste ponto colocamos a seguinte questão: quem são os jovens que estão a ter oportunidade para desenvolverem os seus talentos, e conseguem chegar ao alto rendimento?





2.5.2. O tempo que antecede o alto rendimento.



O período entre a iniciação desportiva e o desporto de alto rendimento corresponde ao período de formação (Cafruni, Marques & Gaya, 2006). A formação desportiva tem um papel decisivo para que um indivíduo possa alcançar níveis de competências desportivas excepcionais, e sobretudo nos primeiros contactos, com os JDC, proporcionados às crianças e jovens (Garganta, 2007). A excelência só pode ser alcançada quando, durante os escalões de formação, a aprendizagem, o treino e a competição (numa qualquer modalidade) são correctamente perspectivados e concretizados (Brito et al., 2004; Garganta, 2007).

Biologicamente somos portadores, à nascença, de um pacote de configurações genéticas, “responsável pela possibilidade de execução de tarefas motoras básicas, mas que no entanto, é dependente do aprimoramento e aumento de complexidade de recursos motores ao longo da vida, que serão desenvolvidos através da aprendizagem” (Koslowsky, 2008, pp. 9-10). Williams & Hodges (2005) defendem essa aprendizagem, através do processo de tentativa e erro, para que os jogadores obtenham as soluções para os problemas. 

O erro pode ser compreendido como flutuação necessária na formação de um estado estável, e evidências empíricas confirmam que a instabilidade, quando em níveis óptimos, pode ser benéfica à aprendizagem (Manoel, 2001). 

Também Tani (2005a) acredita que a aprendizagem motora não se efectua através duma sucessão de respostas correctas, mas que o erro é intrínseco do homem e parte integrante da aprendizagem. 

Seria um erro ignorar os erros (Pacheco, 2001), ou não deixar errar, punindo-os, pois, segundo Garganta (2009), onde não há lugar ao erro, também não há lugar para a aprendizagem. 

O futebol de rua tem a vantagem de possibilitar que o jovem possa errar e tentar de novo, aprendendo por si próprio (Fonseca, 2006; Tamarit, 2007). No entanto, um processo orientado (prática estruturada) também traz vantagens, se não deixar que se cometam sistematicamente os mesmos erros (Lopes, 2007).

Somos determinados, em grande medida, pela cultura que “é aquilo que, juntamente com a Biologia, determina a nossa vida” (Spitzer, 2007, p. 384), sobretudo a nossa vida em conjunto. Ela é aprendida, essencialmente, das pessoas que estão mais próximas de nós, e da envolvência com o que nos rodeia, por imitação (Crato, 2006). Ou como afirma Gallahue e Ozmun (2005, p. 97), “cada indivíduo é único em seu desenvolvimento e progredirá até um nível determinado pelas circunstâncias ambientais e biológicas em conjunto com as necessidades específicas da tarefa motora”.

“Os ambientes que fornecem estímulos e oportunidades para exploração encorajam a aquisição precoce dos padrões motores rudimentares. O acto de arrastar-se, por exemplo, é frequentemente a extensão de um padrão de acompanhamento ocular, enquanto o acto de erguer-se e uma postura erecta são reforçados pela presença de apoios para as mãos no ambiente da criança” (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 179). Assim, as causas dos comportamentos constituem-se como oportunidades para que estes surjam. Do mesmo modo, e a um nível mais complexo de aquisição de habilidades desportivas, podemos inferir que uma adequada estimulação, através de situações em condições conscientemente apresentadas pelo treino, proporcionará o êxito da sua realização em diferentes contextos e a preparação para a possibilidade de conseguir atingir níveis cada vez mais elevados. 

Numa perspectiva de preparação desportiva a longo prazo, a preocupação com a obtenção de altos resultados só deve iniciar-se na última fase da formação desportiva (Marques, 2003; Cafruni et al. 2006). Mas será isso mesmo que acontece na prática?

Valdano (2008) diz-nos que se “a curto prazo só o resultado salva do fracasso; a longo prazo só o bom jogo permite voar, seduzir e conquistar”, e deste modo induz a importância de potenciar um jogo de qualidade através dum processo que não pode ser imediato.

Os altos resultados, em jovens jogadores, são geralmente fruto de uma preparação forçada, que lhes podem provocar um esgotamento precoce das reservas de adaptação (Brito et al., 2004), ou como por nós verificado anteriormente, pode induzir em erro, e fazer com que sejam seleccionados os que estão mais avançados maturacionalmente e, desse modo, com menor margem de progressão e possibilidades na aprendizagem e melhoria de novas competências. Abdicar dum trabalho de base essencial em nome das vitórias, juntamente com a pressa de querer potenciar talentos, trará consequências nefastas para um gradual e sustentado desenvolvimento de competências desportivas, e sobretudo aliena do treino, em determinadas alturas, os jogadores maturacionalmente mais atrasados, mas com iguais possibilidades para poderem desenvolver essas competências, já que vantagens antroprométricas iniciais derivadas do avanço maturacional desaparecem a certa altura se forem dadas as mesmas oportunidades aos que maturam mais tarde (Williams & Reilly, 2000a). Isso acontece porque as medidas de maturação são variáveis, e apesar de estarem relacionadas com a idade cronológica, não dependem dela, pelo que deve-se evitar o excesso de confiança nela por ser mais fácil e conveniente (Gallahue & Ozmun, 2005). 

A criança aprende no seu ritmo, e passa por diversas etapas antes de poder atingir níveis superiores de competência. Essa preocupação em estabelecer fases adequadas à idade é evidenciada por Côté (1999), quando identifica três fases de desenvolvimento dos jogadores, por onde devem passar, nos anos de formação, para estarem criadas as condições de sustentabilidade à especialização do alto rendimento: a primeira, corresponde aos anos experimentais (6-12 anos), onde os jovens devem experimentar diferentes jogos desportivos e onde se deve valorizar a diversão e a excitação pelo desporto em geral; a segunda fase, os anos de especialização (13-15 anos), onde se pretende que os jovens se centrem em menos actividades e procurem experiências positivas derivadas do sucesso ou do simples prazer; a terceira fase, corresponde, então, à fase dos anos de investimento (depois dos 16 anos), onde se efectua o investimento numa única actividade.

Verificamos que “a prática especializada antes da aptidão maturacional é de benefício duvidoso”, mas “as crianças pequenas são geralmente mais capazes do que suspeitamos” (Gallahue & Ozmun, p. 82), pelo que, por vezes, as protegemos em demasia. 

Para Balyi e Hamilton (2004) o ajustamento dos programas de treino e das competições em conformidade com os dos adultos, não é uma boa alternativa. Ainda, preferencialmente, os treinadores deveriam ser capazes de determinar a idade biológica de cada atleta, e utilizar essa informação para estabelecerem os processos de treino mais apropriados e em tal conformidade. No entanto, não existem procedimentos confiáveis para identificar a idade biológica, sem ser de forma não invasiva (Lopes et al., 2000). E em determinados desportos, como o futebol, na presença de um elevado número de indivíduos, será impossível estabelecer condições de treino individualizadas para cada um, que tenham sentido para todos. 

O sucesso sustentado surge derivado mais do treino e da prática a longo prazo, ou pensado «à la longue» (Frade, 2008; Maciel 2008), do que de vitórias conseguidas no curto prazo de tempo (Balyi & Hamilton, 2004). Não existem atalhos na preparação de um jovem talento. A pressa em criar talentos é prejudicial (Almeida, 2005; Pérez Jiménez & Pain, 2008).

A sobrevalorização da competição em idades muito precoces (Marques, 1991) prejudica o desenvolvimento de competências na execução das habilidades em momentos posteriores da carreira. 

Por outro lado, a competição - condição real e mais exigente de exercitação e execução - é essencial para a formação, bem como o «ganhar», e têm de estar presentes no processo, apesar de poderem originar e encaminhar-nos para práticas nocivas ao desenvolvimento natural de todas as crianças. Mas só se estivermos inconscientes desse facto, não «conhecermos» o que é ser criança, e sobretudo não soubermos o que é jogar (ou é necessário para se jogar) futebol com qualidade (Frade, 2008).   



2.5.3. A influência do efeito da idade relativa nas oportunidades concedidas para a prática.



A idade relativa foi referida, por Barnsley (1988), como a diferença de idades entre crianças do mesmo escalão de formação.  

As crianças e jovens demonstram níveis distintos de desenvolvimento físico e mental (Barnsley et al., 1992). Por isso, são agrupadas pela sua idade cronológica, ao nível desportivo, tal como noutras áreas, nomeadamente na educação, com a preocupação em proporcionar condições de prática adequadas e mais justas a cada indivíduo (Helsen et al., 1998b; Folgado et al., 2005; Helsen et al., 2005; Gladwell, 2008). No entanto, segundo Musch e Grondin (2001), essa intenção em promover a igualdade de oportunidades, no desporto, faz com que as crianças nascidas no início do ano de selecção possuam um ano de vantagem em relação às que nascem no final do ano. A consequência, ou consequências, do resultado de tal agrupamento em faixas etárias designamos efeito da idade relativa (EIR).

Como já foi referido anteriormente, apesar do desenvolvimento estar relacionado com a idade, ele não está dependente dela Assim, a idade cronológica apenas fornece uma “estimativa aproximada do desenvolvimento motor do indivíduo, que pode ser mais precisamente determinado por outros meios” (Gallahue & Ozmun, p. 12), tais como, e de acordo com o mesmo autor, as idades biológica, morfológica, dental, sexual, emocional, mental, do auto-conceito e perceptiva. De todos os indicadores de mudança, a idade cronológica é o menos preciso (Gallahue & Ozmun, 2005), é um mau indicador, sobretudo nas idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos de idade, pela grande variação que se dá no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos jovens nesse período (Balyi & Hamilton, 2004). 

Os primeiros estudos sobre o efeito da idade relativa (EIR) foram efectuados na área da educação, e mostraram que os melhores resultados eram alcançados pelos alunos que se encontravam mais próximo do início do ano da sua distribuição, tanto em níveis iniciais de educação, como intermédios e também no ensino superior (Barnsley et al., 1992). 

Os primeiros estudos, onde o EIR no desporto surge como clara evidência, foram realizados por Barnsley & Thompson (1988) a equipas profissionais da Liga de Hóquei Canadiana, juntamente com duas equipas de “Juniores A” do mesmo país, e mais tarde, a um elevado número de jogadores pertencente à Associação de Hóquei de Edmonton em escalões de formação. Observou-se uma elevada relação entre o mês de nascimento e a proporção de jogadores participantes, e verificou-se, em ambos os casos, que existem quatro vezes mais jogadores nascidos no primeiro trimestre do ano de selecção do que nos restantes. 

No futebol, o EIR é observado em muitos países (Mush & Grondin, 2001; Helsen et al., 2005), e vários estudos o comprovam (Barnsley et al., 1992; Brewer et al., 1992; Helsen et al., 1998b; Richardson & Stratton, 1999; Helsen et al., 2000a; Simmons & Paul, 2001; Glamser & Vincent, 2004; Helsen et al., 2005; Vaeyens et al., 2005; Folgado et al., 2006; Vincent & Glamser, 2006; Cobley et al., 2008; Pérez Jiménez & Pain, 2008).  

O EIR não se mostra como caso específico de determinada idade, apesar de poder ser mais evidente na puberdade (Seabra, Maia & Garganta, 2001), mas como observaram Helsen et al. (1998b) e Richardson e Stratton (1999), ele surge desde muito cedo. Jovens jogadores nascidos na parte inicial do ano de selecção, e mesmo precocemente na faixa etária de 6-8 anos de idade, são mais susceptíveis de serem identificados como talentosos e de serem expostos a melhores níveis de treino (Helsen et al., 1998b; Richardson & Stratton, 1999). Eventualmente, esses jogadores têm mais probabilidades de serem transferidos para as equipas de topo, e envolverem-se, mais tarde, profissionalmente (Helsen et al., 1998b). Como consequência, podemos encontrar distribuições semelhantes nas datas de nascimento em jovens que se mantêm no desporto sénior profissional (Helsen et al., 1998b).

Helsen et al. (2005) observaram, em diversos países, através da análise da distribuição das datas de nascimento, uma maior representação de jogadores das diferentes selecções nacionais de futebol, nascidos no início do ano de selecção nos escalões de sub-15, sub-16, sub-17 e sub-18. Em relação aos jogadores internacionais de sub-16 da Inglaterra, Brewer et al. (1992) constataram que mais de 50% deles nasceram no primeiro trimestre do ano de selecção. Também Richardson e Stratton (1999) verificam semelhante percentagem nos jogadores seleccionados para a selecção Inglesa na campanha para os campeonatos do mundo entre 1982 e 1998.

Pérez Jiménez e Pain (2008) verificaram que, apesar do EIR se fazer sentir na selecção dos jovens jogadores nos escalões de formação de todos os 17 clubes representativos da sua amostra do futebol espanhol, o efeito é mais significativo naqueles clubes com melhor reputação, considerados «grandes», e sobretudo nos jogadores no final do seu período de formação. Os mesmos autores verificaram também que o EIR se dilui com a idade nas equipas profissionais, o que indica que muitos ficam de fora devido ao seu desenvolvimento tardio. 

Verificamos que na organização dos escalões de formação no futebol português, os jogadores estão agrupados pela diferença de dois anos de selecção, em cada escalão. A maioria dos clubes não possui mais que uma equipa por escalão, e estabelecem um período de dois anos de diferença relativa na idade. No entanto, os clubes com melhores condições, apresentam no mínimo duas equipas para cada escalão, onde esse período relativo da idade é reduzido para apenas um ano. Mas que não deixa de ser muito tempo para criar assimetrias entre os desempenhos demonstrados pelos jogadores, e segundo Seabra et al. (2001) e Balyi e Hamilton (2004), devido às diferenças e variabilidades individuais características do desenvolvimento e maturação dos jovens, sobretudo no período pubertário.

A performance motora dos adolescentes do sexo masculino pode ser influenciada pelo treino. Contudo, também está significativamente relacionada com o seu estatuto maturacional (Seabra et al., 2001), uma vez que os rapazes mais avançados no processo de maturação demonstram, geralmente, melhores performances do que os mais atrasados (Malina, 1994), como consequência dos aumentos significativos no aumento das medidas somáticas e componentes da aptidão física, características naturais desse processo. Daqui resulta, como comprovado no estudo de Seabra et al. (2001), ao compararem os desempenhos entre os jovens futebolistas e não futebolistas, em medidas somáticas, parâmetros da aptidão física e habilidades motoras específicas, que os jovens futebolistas possam ser seleccionados por apresentarem um estatuto maturacional mais avançado e habilidades motoras específicas mais desenvolvidas, como consequência do tempo de prática.

As vantagens retiradas pelo avanço no estatuto maturacional são observadas e comprovadas em estudos como os de Malina, Peña Reyes, Eisenmann, Horta, Rodrigues & Miller (2000) e Malina, Eisenmann, Cumming, Ribeiro & Aroso (2004) em jogadores portugueses, demonstrando que a selecção de jogadores para equipas de elite é influenciada pelo maior grau maturacional apresentado. Também Hansen, Klausen, Bangsbo & Muller (1999) mostram diferenças maturacionais entre jogadores de elite e não elite entre os 10 e 12 anos, colocando os primeiros em vantagem. 

Isso quer dizer que o EIR implica primeiro, como confirma Baker e Côté (2003), que a maturação física determine quais os jogadores a terem acesso a melhores processos de treino (qualidade de prática); e segundo, com um aumento do tempo de prática (quantidade de prática), quais os que estão em condições de poderem desenvolver as competências necessárias para atingir um alto nível de rendimento. Vaeyens et al. (2005) comprovam esse facto em jogadores de futebol belgas nascidos no início do ano, quando verificam que eles realizam mais jogos e mais minutos de jogo. O que deixa transparecer que aqueles que não são excluídos, apesar de apresentarem datas de nascimento perto do fim do ano de selecção, continuam a não ter as mesmas oportunidades, o que aumenta ainda mais o nível de descriminação, e ficam estabelecidas as condições para reduzir o número de possíveis seleccionados, ao limitá-lo para os que nasceram no inicio do ano, o que não favorece o processo de detecção e desenvolvimento do talento. 

Vaeyens et al. (2005) alertam para o facto do EIR poder nem sempre indicar um reflexo exacto, particularmente na população jovem. No entanto, incluir outras variáveis, como o número de selecções e minutos jogados, fornecem indicadores mais fiáveis do efeito.

Como afirmam Helsen et al. (2000a) e Gladwell (2008), um intervalo de doze meses na idade pode representar uma grande distância entre diversos estados na maturidade física, devido às diferenças individuais que caracterizam o desenvolvimento. Pensamos que na maioria dos clubes, a situação frequente de estabelecer períodos de dois anos de diferença entre jogadores a treinar e a jogarem ao mesmo nível, ou seja, nas mesmas condições, é exagerada, estabelecendo condições de desvantagem que hipotecam o necessário desenvolvimento dos mais novos, que nasceram mais perto do final do ano de selecção, levando-os a desistir (Barnsley et al., 1988; Gladwell, 2008), sobretudo em idades muito precoces até aos doze anos (Helsen et al., 1998a, 1998b).

O EIR faz a diferença em desportos onde o peso, a altura e a força podem constituir-se como vantajosos (Glamser & Vincent, 2004). A desvantagem inicial, nesses parâmetros, bem como da coordenação, persiste nos anos seguintes, estabelecendo padrões de sub-desempenho e desânimo generalizados nas crianças mais novas em cada ano de selecção (Gladwell, 2008), que não resistem e abandonam a actividade. Assim, os treinadores partem de uma definição falsa sobre quem são os melhores jogadores e acabam por escolher os mais velhos de cada ano. A verdade é que se a idade avançada em relação à condição física traz vantagem no peso e altura, não reflectem necessariamente uma maior habilidade (Helsen, Starkes, & Van Winckel, 2000b). Além disso, uma maior força física no início do desenvolvimento da perícia pode ser parcialmente responsável pela falta de habilidade (Davids, Lees & Burwitz, 2000).

Helsen et al. (2005) e Vincent & Glamser (2006) verificam que o EIR é menos pronunciado em jogadoras de futebol feminino, presumivelmente devido ao facto das meninas amadurecerem mais cedo. Além disso, Helsen et al. (2005) especulam que a componente técnica do futebol torna-se mais importante para as mulheres, em comparação com o jogo dos homens, e é mais adequado seleccionar aquelas que são melhores tecnicamente do que as que são fisicamente mais impressionantes. Verificamos então que após a maturação, quando a vantagem das características físicas que lhe é subjacente não está presente, as qualidades técnicas são o factor primordial que possibilita o sucesso, e podemos com mais propriedade referir as qualidades táctico - técnicas, pelo exposto anteriormente nesta revisão, sobre o que um jogo de futebol, que se quer ao mais alto nível, reclama aos jogadores para nele terem sucesso.

Helsen et al. (2005) referem que aqueles que estão menos desenvolvidos fisicamente, pela sua mais jovem idade ou por amadurecerem mais tardiamente, apesar de serem melhor dotados tecnicamente, não são os seleccionados e os que têm acesso continuado ao treino de qualidade e à competição, fazendo com que uma quantidade significativa de talento possa ser desperdiçada.

No futebol, jogado pelos mais jovens, podemos considerar que esses aspectos físicos, em períodos compreendidos entre 12 meses, possam fazer diferença (Helsen et al., 1998b). Contudo, não são condição suficiente para justificar a excelência no futebol jogado ao mais alto nível, como foi por nós verificado nesta revisão quando procuramos encontrar características que distinguem os jogadores de elite – uma inteligência específica do jogo de futebol e os aspectos cognitivos subjacentes à capacidade da “informação” em controlar a “energia”.

Nos Estados Unidos, o basquetebol está imune a essa tendência do EIR (Côté et al., 2006), devido à sua maior acessibilidade, porque existem muitos espaços para a prática e uma enorme motivação para a mesma de um número elevado de indivíduos, possibilitando que uma criança, mesmo um pouco mais atrasada maturacional e fisicamente, possa continuar a jogar tanto quanto os seus colegas mais desenvolvidos (Gladwell, 2008), mesmo que não tenham oportunidade de jogar formalmente, em determinada altura, formalmente. 

A elevada motivação para a prática também é encontrada no futebol, mas existem cada vez menos condições, com o desaparecimento de espaços para a prática informal e do designado «futebol de rua» (Fonseca, 2006). 

Por outro lado, Wattie, Cobley e Baker (2008) referem que quando não existem condições para suportar o elevado número de indivíduos que desejam participar, maior será a concorrência nos clubes e isso pode induzir o EIR na selecção de jovens.

O EIR é consistente, mesmo quando é alterada a data de inicio da selecção, originando uma adaptação da distribuição da variável data de nascimento, ao inverter a maior frequência das datas de nascimento para perto do início do novo ano de selecção (Helsen et al. 2000a; 2000b; Simmons & Paul, 2001). 

Em Portugal, Folgado et al. (2006) realizaram um estudo com o objectivo de analisar a distribuição das datas de nascimento de jovens futebolistas portugueses, em função do escalão competitivo e das diferentes posições específicas de cada jogador. Verificaram a influência da data de nascimento na identificação e selecção de jovens jogadores talentosos, ao constatarem a tendência estatisticamente significativa para jogadores, nos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis, e nas posições de Defesas e Médios, apresentarem idades próximas do início do ano de selecção.

O EIR na selecção de jovens para o futebol é tão evidente, que Barnsley et al. (1992) aconselham os pais a realizarem um planeamento familiar de modo a que os seus filhos possam nascer no primeiro trimestre do ano de selecção, retirando daí vantagens, mais tarde, na maior probabilidade de virem a ser seleccionados e desenvolverem o talento para jogar futebol. Ou seja, o “talento” pode ser explicado pela precocidade física e a “falta de talento” pode estar relacionada com a maturação tardia (Helsen et al., 1998b; Helsen et al., 2000b).

No futebol organizado em categorias de idade e onde a competição inicia-se muito precocemente, existe uma nítida vantagem para as crianças cujas datas de nascimento se situam perto do início do ano de selecção (Helsen et al., 2000a). Os que nascem no início do ano de selecção possuem tanto vantagens na demonstração da condição física, como ao nível da motivação por experimentarem mais sucesso e no acréscimo de experiências (Helsen et al., 2005). Esses, não são só os mais velhos como são os que acumulam maior número de experiências de treino e competição (Helsen et al., 2005), e consequentemente têm oportunidade, através da prática, para melhor desenvolverem habilidades técnicas e intelectuais que o jogo induz e reclama (Ward & Williams, 2003).

Por outro lado o EIR também é susceptível de diminuir a qualidade global do futebol apresentado pelas equipas no mais alto nível, pelo que torna-se necessário pensar em possíveis soluções para reduzir ou eliminá-lo (Helsen et al., 1998b). Wattie et al. (2008) advertem para o facto de ter-se que avançar para além de estudos em que simplesmente se tenta identificar o EIR em diferentes contextos, e sobretudo conduzir a investigação para possíveis soluções do problema.

Barnsley et al. (1988) e Glamser e Vincent (2004) explicam que o EIR no hóquei e no futebol, respectivamente, é o resultado da estrutura organizativa das competições dos escalões de formação, e nem sempre se verificou no passado, apenas surgindo nas últimas três décadas. Através dum estudo realizado a 147 jogadores, Glamser e Vincent (2004), identificaram o EIR como factor de maior influência na selecção de jogadores de futebol na América, com 70% dos casos a nascerem perto do início do ano de selecção, ao ponto de reclamarem modificações profundas na organização das competições e por outro lado, de acordo com Abbott e Collins (2004), nos sistemas de detecção e identificação de talentos, uma vez que esses são significativamente influenciados pelos atributos físicos apresentados pelas crianças em detrimento das suas habilidades técnicas e de jogo de equipa (Helsen et al., 2000a, 2000b). A idade precoce com que as crianças começam a competir também é vista como uma explicação para o EIR (Helsen et al., 1998b, 2000b), pela emergência do «querer ganhar», embora seja preciso encontrar um equilíbrio entre o sucesso a curto prazo e a necessidade de aprendizagem (Helsen et al., 2005). 

Para atenuar o EIR, alguns autores defendem novos métodos de definição de escalões através, por exemplo, da determinação da idade biológica (Musch et al. 2001), ou uma revisão da faixa etária (Helsen et al., 1998b) e exigir uma idade média de todos os jogadores da equipa na largura da faixa etária em questão (Helsen et al., 2000b), ou proporcionar mais categorias de idade, com uma menor largura de banda em cada faixa etária (Helsen et al., 2005), ou ainda aumentar o número de clubes de futebol de modo a maximizar a participação e/ou expandir o número de oportunidades e prática informal (Cobley et al., 2008).

Por outro lado, Folgado et al. (2006) pensam que o problema está na falta de informação, ou na menor consciência do facto (Barnsley & Thompson, 1988; Helsen et al., 2000b; Vaeyens et al., 2005), e que o melhor método para atenuar esse efeito seria o de informar, consciencializar e alertar os pais e treinadores para a presença de tal efeito, e a promoção de um sistema de identificação de jovens talentos que privilegie as capacidades técnico-tácticas em vez das qualidades físicas (Helsen et al., 2005; Cobley et al., 2008), bem como a apresentação de um adequado processo de ensino do jogo, mais de acordo com as capacidades dos mais jovens. 

Cobley et al. (2008) são da opinião que seria benéfico atrasar os processos de selecção até ao final da adolescência, ou, segundo Richardson e Stratton (1999) que os procedimentos de selecção devem colocar mais ênfase no talento e menor dependência nos atributos físicos (tamanho e força).

O conceito de talento precisa de ser reformulado para que os processos de identificação e desenvolvimento dos jogadores talentosos possam entender-se como dinâmicos e inter-relacionados (Abbott & Collins, 2004) e não subjugados a vantagens iniciais decorrentes das naturais diferenças inter-individuais que ocorrem entre as crianças em fase de crescimento. Ou seja, é preciso ter em atenção que existe uma relação entre o processo de preparação a longo prazo e os processos de crescimento, maturação e desenvolvimento (Richardson & Stratton, 1999; Coelho e Silva, Figueiredo & Malina, 2004). 

Numa linha de investigação diferente, Côté et al. (2006) e Macdonald et al. (2009), associam a menor dimensão populacional com o alcance de altos níveis de desempenho, valorizando o contexto donde derivam os jovens, mais que o EIR, no desenvolvimento de jovens talentosos. Assim, as condições de meios mais pequenos, possibilitam as oportunidades de prática de experiências ideais e mais directamente associadas ao desenvolvimento do desempenho especialista para o desporto (Côté et al., 2006).

Sabendo que o talento, para que possa emergir, necessita que lhe concedam essa oportunidade ao longo dum processo de crescimento e formação da criança, o objectivo deste estudo é analisar a distribuição das datas de nascimento de jovens futebolistas portugueses, em função do escalão e nível competitivo na formação e compará-las com os anos de prática na modalidade específica do futebol e verificar quem são os jogadores que no final da formação desportiva estão prontos para serem seleccionados para o alto rendimento.  
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3. OBJECTIVOS 



3.1. Geral

Com o presente estudo pretendemos encontrar o efeito da idade relativa em jovens jogadores de futebol ao longo do seu percurso formativo, contabilizar o acúmulo de anos e horas de prática num clube até ao momento da transição para o futebol sénior, em dois níveis de competição distintos, e perceber as suas implicações na selecção dos mais talentosos. 



3.2. Específicos

Para que o objectivo deste estudo se concretize, pretendemos previamente atingir os seguintes objectivos específicos:

a) Comparar o acúmulo de anos e horas de prática específica até ao momento que antecede a transição para o futebol sénior e o alto rendimento, em jogadores de dois níveis competitivos distintos; 

b) Comparar a distribuição das datas de nascimento dos jogadores durante o ano, em dois níveis competitivos distintos e em todos os escalões de formação juvenil;

c) Verificar as implicações do efeito da idade relativa na selecção e formação de jogadores;

d) Verificar o papel dos clubes desportivos na selecção e formação de jovens talentosos;

e) Afrontar soluções para diminuir o efeito da idade relativa na selecção de jovens jogadores;

f) Encontrar condições, personificadas numa fórmula, para a formação de jovens talentosos que possam satisfazer as necessidades do futebol praticado ao mais alto nível. 
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4. METODOLOGIA



4.1. Caracterização da investigação.



No presente estudo, propomo-nos investigar a distribuição das datas de nascimento dos jovens jogadores no futebol português em todo o seu percurso formativo juvenil, nomeadamente no final desse período, e averiguar o tempo de prática num clube, no domínio específico do futebol, acumulado por eles até então. Com isso, pretendemos conhecer o jovem jogador de futebol sucessivamente seleccionado até ao último escalão do futebol juvenil.

Recorremos a procedimentos quantitativos na aplicação de um questionário para recolha de dados retrospectivos e na recolha de informações em sites da Internet.  



4.2. Caracterização da amostra.



A população do presente estudo é caracterizada por praticantes da modalidade de futebol, do sexo masculino, que participam em todos os escalões do futebol juvenil: - desde «Escolas» (Sub-11) até «Júniores A» (Sub-19). 

Como verificamos no Quadro 2, a população da amostra foi composta por um total de setecentos e cinquenta e sete (N=757) jogadores de futebol nos escalões juvenis, cujo critério de selecção foi orientado pela sua delimitação, primeiro, a uma área específica (clubes do concelho de Paços de Ferreira), e segundo, a clubes mais reputados do futebol português. A amostra foi a mais representativa possível, dentro dos procedimentos utilizados. Na sua escolha tivemos em conta a capacidade de recrutamento dos diferentes clubes. Assim entendemos que ao delimitar, primeiro, a área de selecção a uma determinada localidade, designadamente, o concelho de Paços de Ferreira, estavam criadas as condições para que fossem seleccionados os considerados melhores pelos clubes mais representativos desse mesmo local. Depois, em segundo lugar, e devido à maior capacidade de recrutamento dos maiores clubes nacionais, entendemos que estes são os únicos que estão em condições de detectar e seleccionar os jovens mais talentosos, caso eles surjam, no primeiro local estabelecido (concelho de Paços de Ferreira).  





		Quadro 2 - Distribuição da amostra total por níveis competitivos e escalões.





		 

		AMOSTRA

		 



		 

		Nível Superior

		Nível Inferior

		N



		SUB 19

		73

		37

		110



		SUB 17

		75

		26

		101



		SUB 16

		45

		 

		45



		SUB 15

		77

		24

		101



		SUB 14

		70

		22

		92



		SUB 13

		104

		24

		128



		SUB 12

		48

		27

		75



		SUB 11

		45

		60

		105



		N

		537

		220

		757









Na organização do estudo, a população da nossa amostra foi dividida em dois grupos. Um, de nível superior, onde estão representados os três melhores clubes nacionais, pela maior capacidade de recrutamento e por estarem regularmente a disputar as fases finais de todas as competições e em todos os escalões, constituído por quinhentos e trinta e sete jogadores (537). E outro, de nível inferior ao primeiro que, apesar de conseguir colocar algumas das suas equipas a jogar em campeonatos nacionais, não consegue chegar às fases finais, constituído por duzentos e vinte jogadores (N=220). Com a intenção de comparar os acúmulos de anos e horas de prática proporcionadas por um clube, foi constituído um terceiro grupo com trinta e sete jogadores (N=37), que participam nos campeonatos da 2ª Nacional «Júniores A» (Sub 19) a um nível inferior, e vinte jogadores (N=20) que participam nos campeonatos da 1ª Nacional do mesmo escalão a um nível superior. 







4.3. Instrumento de investigação.



A ferramenta utilizada neste estudo para recolha dos dados foi um questionário ad hoc, adaptado às condições de aplicação pretendidas, baseado num modelo de entrevista semi-estruturada de registo de informações auto-retrospectivas longitudinais de Côté, Ericsson e Law (2005) e traduzida e adaptada para o caso específico do futebol por Koslowsky (2008).  

Nesse questionário pretendíamos essencialmente recolher informações sobre a data de nascimento de cada jogador, o seu acúmulo pessoal de anos e horas de prática específica, bem como a idade em que iniciaram a prática desportiva específica num clube de futebol federado. No questionário eram solicitadas outras informações que, por circunstâncias adversas, não foi possível tratar e analisar com mais profundidade. 



4.4. Procedimento de recolha dos dados



Primeiro foram realizados contactos com os clubes do concelho de Paços de Ferreira e nos clubes de maior representação no futebol Português. Tivemos algumas dificuldades na aplicação do questionário no segundo caso e, como solução, recorremos à internet para recolha de informações relativas à data de nascimento dos jogadores, em todos os escalões do futebol juvenil, nos sites oficiais desses mesmos clubes e num site temático da modalidade http://www.zerozero.pt.

Depois de autorizados, entregámos os questionários, entre os meses de Abril e Maio de 2009, nos clubes do concelho de Paços de Ferreira, a cada um dos responsáveis pelas equipas, e efectuámos a sua recolha entre os meses de Maio e Junho. Nessa mesma altura foi-nos cedido o ficheiro com as datas de nascimento de todos os jogadores dos diferentes escalões do clube de nível inferior.

A pesquisa efectuada na internet nos diferentes sites, mencionados anteriormente, foi realizada no dia 21 de Junho de 2009. 

Os dados relativos ao início da prática num clube, e ao acúmulo de anos e horas de prática, correspondentes aos jogadores que fazem parte de um clube com maior reputação, que não conseguimos recolher através da aplicação do questionário, foram obtidos do estudo realizado por Koslowsky (2008).



4.5. Variáveis do estudo



Consideram-se como variáveis independentes os grupos, NS, NI, SUB19, SUB17, SUB16, SUB15, SUB14, SUB13, SUB12, SUB11, caracterizados pela população dos clubes presentes na amostra.

Como variáveis dependentes do estudo, analisamos as seguintes considerações:

(1) Horas acumuladas de prática específica num clube – HA.

(2) Anos acumulados de prática específica num clube – AA.

(3) Ano de início de prática específica num clube – AI.

(4) Nascimento no 1º trimestre do ano de selecção – 1ºTrim.

(5) Nascimento no 2º trimestre do ano de selecção – 2ºTrim.

(6) Nascimento no 3º trimestre do ano de selecção – 3ºTrim.

(7) Nascimento no 4º trimestre do ano de selecção – 4ºTrim.

(8) Nascimento no 1º semestre do ano de selecção – 1ºSem.

(9) Nascimento no 2º semestre do ano de selecção – 2ºSem.



4.6. Tratamento estatístico



Utilizamos a estatística descritiva, para o tratamento dos dados recolhidos, com o apoio do programa SPSS 17.0. Baseamo-nos em parâmetros de tendência central, tais como, análise e soma de frequências, média, e em parâmetros de dispersão, através de valores de desvio padrão (SD), os quais apresentamos através de descrição tabular e gráfica, para melhor compreensão dos resultados. Aplicamos o teste Qui-Quadrado para determinar desvios nas frequências das datas de nascimento de todos os escalões, nos diferentes trimestres e semestres, em função do nível, e o teste estatístico Anova - One Way para comparar médias entre os diferentes níveis (NS x NI). Para avaliar a magnitude comparativa entre a distribuição das datas por semestre e o EIR foi calculado o “effect size” (Cohen’s d), tal como Côté, Macdonald, Baker e Abernethy (2006) e Macdonald, Cheung, Côté e Abernethy (2009). Foi assumido um nível de significância de 0,05. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS



A apresentação dos dados recolhidos baseia-se na comparação, inter e intra-níveis (NS x NI), da distribuição das datas de nascimento (DDN) pelo ano, bem como dos valores de HA e AA, e do AI, de jogadores em diferentes escalões juvenis.



5.1. Comparações Inter-Níveis. 

Através do Quadro 3, observamos diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05), entre as médias encontradas nos dois grupos, nas DDN por trimestre (p = 0,04) e semestre (p = 0,00). Os jogadores do grupo NS nascem mais perto do início do ano que os jogadores do grupo NI, ou seja, os primeiros são significativamente mais velhos cronologicamente, embora, pelo moderado valor de d (0,31), não existem evidências consistentes que nos indiquem que seja o EIR a distinguir os dois grupos.



		Quadro 3 - Comparação da distribuição das datas de nascimento por trimestre e semestre nos diferentes níveis competitivos e em todos os escalões juvenis.



		 

		nível

		N

		X2

		p

		d



		Trim

		NI

		220

		8,35

		0,04

		 



		

		NS

		537

		

		

		



		Sem

		NI

		220

		15,30

		0,00

		0,31



		

		NS

		537

		

		

		



		p≤0,05







Podemos, também, observar na Figura 2 uma distribuição progressivamente inferior das datas de nascimento (DN) ao longo do ano em ambos os grupos. Assim, no primeiro trimestre (NS = 43,9%; NI = 35,0%), e semestre (NS = 73,9%; NI = 59,5%), encontramos concentrada a maior percentagem de DN, que vai diminuindo uniformemente à medida que se aproxima do final do ano. Destacamos a maior concentração das datas de nascimento dos jogadores do NS, com aproximadamente 44% do total da amostra, no primeiro trimestre, em comparação com uma mais baixa concentração, nas mesmas condições, do grupo NI (35%), e com uma menor concentração, da mesma distribuição, no último trimestre, com apenas 11,4%, percentagem inferior aos 16,8% dos jogadores do grupo NI. Se no primeiro semestre verificamos uma maior concentração das DN do NS em relação às do NI (73,9% e 59,5% respectivamente), no segundo semestre ocorre o oposto, com uma maior concentração de DN do NI (40,5% contra os apenas 26,1% do NS). As DN do grupo NI distribuem-se mais uniformemente que as do grupo NS durante o ano, no entanto, com tendência semelhante.   



 

Figura 2 – Gráficos comparativos das percentagens por trimestre (esq.) e por semestre (dir.) da DDN entre distintos níveis em todos os escalões juvenis.



Ao compararmos a DDN entre níveis em cada escalão (conforme Quadro 4), verificamos diferenças estatisticamente significativas nos escalões de SUB 17 (p = 0,03), SUB14 (p = 0,04) e SUB13 (p = 0,00), sobrevalorizadas, nos dois últimos casos, pelos valores de d iguais a 0,74 e 0,76, respectivamente, próximos do considerado nível elevado, para o “effect size” de Cohen (d), que nos indica que o EIR explica a diferença e é um factor de elevada distinção entre o NS do NI, nesses escalões.
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3

		Quadro 4 - Comparação entre distintos níveis da distribuição das datas de nascimento por semestre nos diferentes escalões juvenis.



		

		SUB 19

		SUB 17

		SUB 15

		SUB 14

		SUB 13

		SUB 12

		SUB 11



		

		N. lnf. 

		N. Sup.

		N. lnf. 

		N. Sup.

		N. lnf. 

		N. Sup.

		N. lnf. 

		N. Sup.

		N. lnf. 

		N. Sup.

		N. lnf. 

		N. Sup.

		N. lnf. 

		N. Sup.



		1º sem.

		62,2%

		68,5%

		46,2%

		70,7%

		62,5%

		74,0%

		59,1%

		87,1%

		58,3%

		86,5%

		59,3%

		62,5%

		63,3%

		57,8%



		2º sem.

		37,8%

		31,5%

		53,8%

		29,3%

		37,5%

		26,0%

		40,9%

		12,9%

		41,7%

		13,5%

		40,7%

		37,5%

		36,7%

		42,2%



		 

		X2=0,44; p=0,51; d=0,15

		X2=5,06; p=0,03; d=0,53

		X2=1,19; p=0,30; d=0,26

		X2=8,37; p=0,04; d=0,74

		X2=10,18; p=0,00; d=0,76

		X2=0,08; p=0,78; d=0,06

		X2=0,33; p=0,56; d=0,10



		p≤0,05









Figura 3 – Gráfico comparativo das percentagens da DDN por semestre, em níveis distintos e em todos os escalões juvenis.





Verificamos em escalões, onde as diferenças entre níveis não são estatisticamente significativas, os casos dos SUB19 (p = 0,51), SUB15 (p = 0,30); SUB12 (p = 0,78) e SUB11 (p = 0,56), valores de d baixos (respectivamente 0,15; 0,26; 0,06 e 0,10) que não confirmam o EIR como factor diferenciador, embora possamos observar uma tendência para as concentrações das DN, em ambos os casos, penderem para o inicio do ano, e de maneira mais expressiva no NS.

Através da análise gráfica (Figura 3) podemos observar uma maior tendência para, em todos os escalões, e em ambos os níveis, existir maior percentagem de jogadores com idades próximas do início do ano, excepto no escalão de SUB para o NI, cujas percentagens situam-se respectivamente, no 1º e 2º semestres, em 46,2% e 53,8%.     

Verificamos que os grupos de NS e NI distinguem-se significativamente pelo número de HA, devido ao elevado valor de d (>0.80). Os jogadores do NI apresentam um maior acúmulo de horas de prática específica num clube, com uma média de 3582,50± 242,20 contra as 2975,30± 697,98 horas do NS (conforme Quadro 5).

Em relação ao número de AA (NS = 9,40± 2,76; NI = 8,51±2,44) e ao AI (NS = 9,20± 2,30; NI = 9,40±4,30), podemos verificar que os valores são semelhantes (apesar de existir uma diferença aproximada de um ano de AA e um valor de dp mais elevado no NI para os AI, que induzem mais anos de prática para o NS e inicio mais precoce para alguns dos jogadores do NI). No entanto, valores encontrados de d baixos (para AA d=0,36 e para AI d=0,09), não se constituem como determinantes na predição de qual das variáveis poderá distinguir os dois níveis.   



		Quadro 5 - Magnitude das diferenças das médias de horas e anos acumulados de prática específica e ano de inicio de prática num clube, de jogadores SUB19 dos níveis superior e inferior.



		 

		Horas Acumuladas

		Anos Acumulados

		Anos Inicio



		

		Média

		DP

		d

		Média

		DP

		d

		Média

		DP

		d



		NS (a)

		2975,30

		697,98

		1,30

		9,40

		2,76

		0,36

		9,20

		2,30

		0,09



		NI

		3582,50

		242,20

		

		8,51

		2,44

		

		9,40

		4,30

		



		(a) adaptado de Koslowsky (2008) 

		

		

		

		

		

		













5.2. Comparações Intra-Níveis.

Quando analisamos os dados relativos à DDN por trimestre (conforme Quadro 6) não encontramos diferenças estatisticamente significativas entre os vários escalões do NS (p = 0,36), o que revela que a DDN mantém, em todos os trimestres entre escalões, uma uniformidade percentual. No entanto, existem diferenças estatisticamente significativas (p = 0,00) quando analisamos os dados através da DDN por semestre, que revelam a presença do EIR mais pronunciado em escalões específicos. 

		

Quadro 6 - Comparações percentuais e magnitude dos desvios da DDN por trimestre e semestre entre escalões do nível superior.



		 

		Nível superior



		

		1º trim

		2º trim

		3º trim

		4º trim

		x2

		p

		1º sem

		2º sem

		x2

		p



		Sub 19

		31

		19

		17

		6

		22,65

		0,36

		50

		23

		27,03

		0,00



		

		42,5%

		26,0%

		23,3%

		8,2%

		

		

		68,5%

		31,5%

		

		



		Sub 17

		28

		25

		16

		6

		

		

		53

		22

		

		



		

		37,3%

		33,3%

		21,3%

		8,0%

		

		

		70,7%

		29,3%

		

		



		Sub 16

		23

		7

		11

		4

		

		

		30

		15

		

		



		

		51,1%

		15,6%

		24,4%

		8,9%

		

		

		66,7%

		33,3%

		

		



		Sub 15

		38

		19

		13

		7

		

		

		57

		20

		

		



		

		49,4%

		24,7%

		16,9%

		9,1%

		

		

		74,0%

		26,0%

		

		



		Sub 14

		34

		22

		8

		6

		

		

		61

		9

		

		



		

		48,6%

		31,4%

		11,4%

		8,6%

		

		

		87,1%

		12,9%

		

		



		Sub 13

		42

		30

		16

		16

		

		

		90

		14

		

		



		

		40,4%

		28,8%

		15,4%

		15,4%

		

		

		86,5%

		13,5%

		

		



		Sub 12

		20

		10

		10

		8

		

		

		30

		18

		

		



		

		41,7%

		20,8%

		20,8%

		16,7%

		

		

		62,5%

		37,5%

		

		



		Sub 11

		20

		6

		11

		8

		

		

		26

		19

		

		



		

		44,4%

		13,3%

		24,4%

		17,8%

		

		

		57,8%

		42,2%

		

		



		p≤0,05







Através da análise do Quadro 6, destacamos no NS, valores percentuais próximos dos 50% para a DDN no primeiro trimestre, nos escalões de SUB16, SUB15 e SUB14, e valores próximos dos 90% no primeiro semestre, nos escalões de SUB14 e SUB13. Apesar de se observar a tendência para serem seleccionados aqueles que nasceram mais próximo do início do ano em todos os escalões, com médias percentuais por semestre a ultrapassarem os 50%, é nos escalões de SUB15 (1º sem = 74,0%), SUB14 (1º sem = 87,1%) e SUB13 (1º sem = 86,5%), no NS, que revela-se mais esse efeito. No entanto, encontramos diferenças estatisticamente significativas (p = 0,00) entre os escalões SUB14 e SUB13 e os restantes, e entre o escalão de SUB15 e o de SUB11 (conforme Quadro 8).



		Quadro 7 - Comparações percentuais e magnitude dos desvios da DDN por trimestre e semestre entre escalões do nível inferior.



		 

		Nível inferior



		 

		1º trim

		2º trim

		3º trim

		4º trim

		x2

		p

		1º sem

		2º sem

		x2

		p



		Sub 19

		12

		11

		9

		5

		10,19

		0,98

		23

		14

		2,50

		0,87



		

		32,4%

		29,7%

		24,3%

		13,5%

		

		

		62,2%

		37,8%

		

		



		Sub 17

		10

		2

		7

		7

		

		

		12

		14

		

		



		

		38,5%

		7,7%

		26,9%

		26,9%

		

		

		46,2%

		53,8%

		

		



		Sub 15

		9

		6

		6

		3

		

		

		15

		9

		

		



		

		37,5%

		25,0%

		25,0%

		12,5%

		

		

		62,5%

		37,5%

		

		



		Sub 14

		8

		5

		4

		5

		

		

		13

		9

		

		



		

		36,4%

		22,7%

		18,2%

		22,7%

		

		

		59,1%

		40,9%

		

		



		Sub 13

		10

		4

		5

		5

		

		

		14

		10

		

		



		

		41,7%

		16,7%

		20,8%

		20,8%

		

		

		58,3%

		41,7%

		

		



		Sub 12

		8

		8

		6

		5

		

		

		16

		11

		

		



		

		29,6%

		29,6%

		22,2%

		18,5%

		

		

		59,3%

		40,7%

		

		



		Sub 11

		20

		18

		15

		7

		

		

		38

		22

		

		



		

		33,3%

		30,0%

		25,0%

		11,7%

		

		

		63,3%

		36,7%

		

		



		p≤0,05









No NI (conforme Quadro 7) não encontramos diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes escalões na DDN, tanto por trimestre como por semestre, mas observamos a mesma tendência para serem seleccionados os que nascem mais próximo do início do ano, à excepção, como já tínhamos observado, no NI e no escalão de SUB17 (conforme Quadro 4 e Figura 3).    



		Quadro 8 – Diferenças nas médias por semestre estatisticamente significativas entre escalões do nível superior.



		(I) escalão

		(J) escalão

		Média

		SD

		p



		

		

		

		

		



		sub15

		sub11

		-,162*

		0,08

		0,00



		sub14

		sub19

		-,186*

		0,07

		0,00



		

		sub17

		-,165*

		0,07

		0,00



		

		sub16

		-,205*

		0,08

		0,00



		

		sub12

		-,246*

		0,08

		0,00



		

		sub11

		-,294*

		0,08

		0,00



		sub13

		sub19

		-,180*

		0,07

		0,00



		

		sub17

		-,159*

		0,07

		0,00



		

		sub16

		-,199*

		0,08

		0,00



		

		sub12

		-,240*

		0,08

		0,00



		

		sub11

		-,288*

		0,08

		0,00



		p≤0,05







Em cada escalão do NS, através da análise do Quadro 9, verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre a DDN por semestre nos escalões SUB19 (p = 0,00), SUB17 (p = 0,00), SUB16 (p = 0,03), SUB15 (p = 0,00), SUB14 (p = 0,00) e SUB13 (p = 0,00), o que nos leva a concluir que o EIR surge como factor de selecção nesses escalões, não acontecendo o mesmo nos escalões de SUB12 (p = 0,08) e SUB11 (p = 0,30), onde não verificamos diferenças estatisticamente significativas.







		

Quadro 9 - Comparação da distribuição das datas de nascimento por semestre em cada escalão do NS.



		 

		 

		N

		média

		SD

		X2

		P



		SUB19

		1º sem

		50

		1,32

		0,47

		9,99

		0,00



		

		2º sem

		23

		

		

		

		



		SUB17

		1º sem

		53

		1,29

		0,46

		12,81

		0,00



		

		2º sem

		23

		

		

		

		



		SUB16

		1º sem

		30

		1,33

		0,48

		5,00

		0,03



		

		2º sem

		15

		

		

		

		



		SUB15

		1º sem

		57

		1,26

		0,44

		17,78

		0,00



		

		2º sem

		20

		

		

		

		



		SUB14

		1º sem

		61

		1,13

		0,34

		38,63

		0,00



		

		2º sem

		9

		

		

		

		



		SUB13

		1º sem

		90

		1,13

		0,34

		55,54

		0,00



		

		2º sem

		14

		

		

		

		



		SUB12

		1º sem

		30

		1,38

		0,49

		3,00

		0,08



		

		2º sem

		18

		

		

		

		



		SUB11

		1º sem

		20

		1,42

		0,5

		1,09

		0,30



		

		2º sem

		19

		

		

		

		



		p≤0,05









No NI verificamos, no Quadro 10, diferenças estatisticamente significativas apenas no escalão de SUB11 (p = 0,04), que nos apontam o EIR como factor de selecção nesse escalão, enquanto nos restantes escalões, apesar de verificarmos uma tendência para que sejam seleccionados os jovens com datas de nascimento incluídas no 1º semestre, o facto não é estatisticamente relevante.











		Quadro 10 - Comparação da distribuição das datas de nascimento por semestre em cada escalão do NI.



		 

		 

		N

		média

		SD

		X2

		p



		SUB19

		1º sem

		23

		1,38

		0,49

		2,19

		0,14



		

		2º sem

		14

		

		

		

		



		SUB17

		1º sem

		12

		1,54

		0,51

		0,15

		0,70



		

		2º sem

		14

		

		

		

		



		SUB15

		1º sem

		15

		1,38

		0,50

		1,50

		0,22



		

		2º sem

		9

		

		

		

		



		SUB14

		1º sem

		13

		1,41

		0,50

		0,73

		0,39



		

		2º sem

		9

		

		

		

		



		SUB13

		1º sem

		14

		1,42

		0,50

		0,67

		0,41



		

		2º sem

		10

		

		

		

		



		SUB12

		1º sem

		16

		1,41

		0,50

		0,94

		0,34



		

		2º sem

		11

		

		

		

		



		SUB11

		1º sem

		38

		1,37

		0,49

		4,27

		0,04



		

		2º sem

		22

		

		

		

		



		p≤0,05



































































































	





VI – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS













6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS



A discussão dos dados recolhidos baseia-se na comparação, em dois níveis distintos do futebol juvenil português, do tempo de prática acumulada num clube (nela incluída o tempo de treino e de competição), do efeito da idade relativa (EIR) na selecção de jovens, nas ideias implícitas inerentes a esse facto, e nas suas repercussões no desenvolvimento de jovens talentos capazes de resolverem com sucesso os problemas que o jogo de futebol ao mais alto nível lhes poderá colocar um dia.





6.1. Constatação e implicações do EIR no futebol.



Numa primeira análise, podemos verificar uma tendência, nos dois níveis, e em todos os escalões de formação juvenil, para serem seleccionados os jogadores que apresentam DN próximas do início do ano, com excepção do escalão SUB17 no NI (1º sem = 46,2%; 2º sem = 53,8%), que apresenta percentagens superiores de DN distribuídas no 2º semestre. No entanto, apenas no NS encontramos diferenças estatisticamente significativas, em todos os escalões (SUB19, p = 0,00; SUB17, p = 0,00; SUB16, p = 0,03; SUB15, p = 0,00; SUB14, p = 0,00 e SUB13, p = 0,00), excepto nos de SUB11 (p = 0,08) e SUB12 (p = 0,30), e no NI no escalão de SUB11 (p = 0,04), que possam confirmar o EIR como factor relevante de selecção.   

O clube do NI nos «Júniores B» só possui uma equipa SUB17, o que faz com que se concentrem jogadores no mesmo escalão que podem diferenciar-se até vinte e quatro meses, em termos de idade, que nos pressupostos do EIR criaria condições de desigualdade, em benefício dos mais velhos, nascidos no início do ano, mas não é o caso. Este facto revela-se contraditório com uma das soluções estabelecidas para combater EIR, quando são propostas mais categorias de idade, com menor largura de banda em cada faixa etária para remediar tal efeito (Helsen et al., 2005).  

No entanto, no nosso caso, isso só acontece em termos de média semestral, pois ao efectuarmos uma análise por trimestre verificamos que continua a ser mais próximo do início do ano que se encontra a maior distribuição das DN dos jogadores do escalão de SUB17, com 38,5% dos casos, e excepcionalmente no segundo trimestre apenas se encontram 7,7% dos casos. Depois, pelo facto de estarem compreendidos dois anos de selecção (1992 e 1993) os jogadores nascidos mais próximo do final do ano de 1992 são mais velhos do que os nascidos no início do ano de 1993, e disso retiram vantagens, e poderão obter mais oportunidades. Seria conveniente observar quanto tempo jogam esses jogadores mais novos, que neste caso também possuem idades próximas do início do ano, para comprovar, tal como Vaeyens et al. (2005), que mesmo esses que não são excluídos, continuam a ser descriminados e jogam menos.

Na nossa amostra estão em causa dois grupos, em que num os jogadores estão mais susceptíveis de serem chamados para representarem as selecções nacionais no futebol juvenil e de alcançarem o futebol sénior, porque representam os clubes mais reputados do futebol português, que são, também, os que possuem uma maior capacidade de recrutamento, e inserem-se em meios populacionais elevados. No entanto, estudos revelam que são mais susceptíveis de alcançar campeonatos de elite, os jogadores que, na sua formação, estiveram inseridos em meios populacionais mais pequenos (Côté et al., 2006; Macdonald et al., 2009), devido às melhores condições proporcionadas nessas situações para o efeito.

Verificamos no nosso caso que os jogadores, que participam a um nível mais elevado, em média e em todos os escalões, nascem mais próximo do início do ano, tal como Pérez Jiménez & Pain (2008) observaram no futebol espanhol, embora, diferenças estatisticamente significativas entre o NS e o NI apenas sejam encontradas nos escalões de SUB17 (p = 0,03), SUB14 (p = 0,04) e SUB13 (p = 0,00). No entanto, no escalão de SUB15, constatamos que o clube do NI participa ao mesmo nível dos clubes mais representativos do futebol português (NS). Isto vem provar, mais uma vez, e tal como confirmam Helsen et al. (1998b, 2000b), que o EIR é tanto ou mais relevante quanto maior for o nível de exigência competitiva. 

Este facto é comprovado pelas percentagens superiores a 50% observadas na DDN no primeiro trimestre de jogadores seleccionados para representarem as suas selecções Nacionais Juvenis (Helsen et al., 2005; Brewer et al., 1992), e do mesmo modo a nível sénior (Richardson & Stratton, 1999), ou, como também podemos observar no nosso estudo, quando o EIR não é tão prenunciado nos escalões dos mais novos (SUB12 e SUB11), em que os campeonatos se realizam a um nível de exigência mais baixo (regional), apesar de termos verificado no NI no escalão de SUB11 (p = 0,04) a presença estatisticamente significativa do EIR. 

A presença do EIR não tão pronunciada nos escalões mais baixos, poderia ser, também, explicada pelo facto de nessas idades ainda não fazer-se sentir muito o efeito característico da variabilidade do desenvolvimento maturacional entre os jovens. No entanto, Hansen et al. (1999) observaram, até nessas idades, diferenças maturacionais entre os jogadores de elite e não elite. 

Tal como Malina et al. (2000; 2004), que observaram vantagens no avanço do estatuto maturacional em jogadores portugueses, sendo esses os que eram em média mais seleccionados para as equipas de elite, também nós verificamos no grupo de NS uma maior concentração, em comparação com o grupo de NI, de jogadores mais velhos, e supostamente mais avançados maturacionalmente. E desses casos podemos destacar as elevadas percentagens dos jogadores que nasceram no 1º semestre no NS nos escalões de SUB13 (86,5%), SUB14 (87,1%), SUB15 (74,0%), SUB16 (66,7%) e SUB17 (70,7%), cujo intervalo de idades que se estabelece entre eles corresponde à fase onde os efeitos da maturação e sua variabilidade individual característica se fazem sentir mais (Bayil & Hamilton, 2004; Gallahue & Ozmun, 2005, Seabra et al., 2001), o que vem comprovar o facto de se seleccionar os mais avançados maturacionalmente, pois, como diz Malina (1994) são esses que melhores performances demonstram, pelos acréscimos a nível físico. 

Verificamos que a tendência para a existência de percentagens maiores, próximas do início do ano, continua a verificar-se nos anos seguintes, por anteriormente se ter constituído como um factor de selecção, que abdicou de proporcionar oportunidades aos mais novos, que não tendo as mesmas condições para desenvolverem as suas habilidades, desanimam e desistem (Barnsley et al., 1988; Gladwell, 2008). 

Como afirmou Helsen et al. (2005), os jogadores seleccionados para além de mais velhos são os que posteriormente acumulam mais tempo de treino e competição, fruto de vantagens iniciais no desenvolvimento maturacional, que se repercute numa maior motivação pela vivência de situações com maior sucesso. Depois, são eles os que em maior número chegam aos juniores, facto também confirmado no nosso estudo, com perto de 70% dos casos para o NS e 62,2% para o NI, e daí resulta uma maior probabilidade de poderem alcançar o futebol sénior, cuja transição não se faz pacificamente, e constitui-se como um momento onde muitos também desistem, e assim não continuam a desenvolver as suas potencialidades para jogar futebol, se tivermos em conta que, como afirmam Jensen (2002), Spitzer (2007) e Freeman (2008), temos capacidade para aprender durante toda a vida. 

Apesar de no escalão de SUB19 termos verificado percentagens mais elevadas de jogadores nascidos próximas do inicio do ano (NS = 68,5%; NI = 62,2%), não podemos confirmar, tal como Pérez Jiménez & Pain (2008), que é especificamente nesse escalão que se observa uma maior concentração desses jogadores. Os mesmos autores, tal como Williams e Reilly (2000a), afirmam que as vantagens iniciais derivadas do avanço maturacional desvanecem-se com o tempo, ao nível sénior. Também corroborando as ideias de Weineck (2002). No nosso caso, confirmamos esse facto mais cedo, pois observamos uma progressiva diminuição da concentração de jogadores nascidos mais próximo do início do ano, a partir do escalão de SUB15 no NS (que de 87,1% no SUB14 diminui para 74,0% no SUB15, 70,7% no SUB17 e 68,5% no SUB19), o que reforça ainda mais a importância na selecção do avanço maturacional nesse período.

Não é provável que «esse jogador» nascido próximo do início do ano, seleccionado mais frequentemente para jogar no mais alto rendimento, como comprova a existência do EIR em escalões seniores (Helsen et al. 1998b), possua genes – inatos - para jogar futebol. É mais crível aceitar que isso deriva do facto desse jogador apresentar um estatuto maturacional mais avançado (Seabra et al., 2001; Malina et al., 2000; 2004) e de lhe terem sido proporcionadas melhores condições para desenvolver o seu talento, melhores treinadores e processos de treino (Baker & Côté, 2003), maior tempo de prática (Baker & Côté, 2003; Vaeyens et al., 2005) e por ter dedicado muitas horas de interacção do corpo com o meio ambiente específico reclamado pelo jogo de futebol – ou seja, por ter possuído melhores oportunidades (Howe et al., 1998; Magill, 2000; Gladwell, 2008) para experimentar estímulos relevantes para jogar futebol.

Neste estudo, não obtivemos dados que nos permitem provar cientificamente que esses jovens, constantemente seleccionados, e em todos os escalões, sejam realmente os que apresentem características maturacionais mais avançadas, e com todas as vantagens naturais daí resultantes. Parece lógico concluir que os mais velhos possam em média ser mais avançados maturacionalmente, e sendo o ritmo sequencial do desenvolvimento e maturação variável de indivíduo para indivíduo (Garganta, 2001; Seabra et al., 2001; Bayil & Hamilton, 2004; Gallahue & Ozmun, 2005), também poderemos especular que, mesmo os mais novos cronologicamente, possam possuir essa vantagem proporcionada pelo possível avanço maturacional, o que ainda aumentaria mais a significância, agora, não do EIR, mas do efeito do ritmo maturacional mais avançado. 

Partimos dum pressuposto errado que induz a idade cronológica como indicador de mudança, que segundo Gallahue e Ozmun (2005) é o menos fiável, e leva-nos a seleccionar sistematicamente aqueles que desfrutam de vantagens adicionais decorrentes do seu maior desenvolvimento maturacional. Estes factos revelam a importância concedida aos factores físicos, de quem selecciona, o que vem contrariar o que fomos evidenciando na literatura que, sendo o futebol um jogo complexo, reclama do jogador a resolução de problemas, cujas soluções são o resultado mais de competências cognitivas ligadas à capacidade de tratamento duma elevada quantidade de informação (Marina, 1995; Magill, 2000; Spitzer, 2007; Albrecht, 2008), do que propriamente de natureza energética, física ou fisiológica (Williams & Reilly, 2000; Tani, 2002; 2007; 2008; Coyle, 2009).

Essa importância concedida aos aspectos físicos na selecção dos jovens, vai-se repercutir nas preocupações sobre a organização do treino, que é orientada para a sua potenciação máxima, pois acredita-se que eles fazem a diferença no futebol, tal não corroborado por Tani (2007) para o qual, o jogador que se destaca e decide o jogo é o que possui mais habilidade e não o que possui a compleição física mais extraordinária, ou não corroborado por Wein (2004) e Dweck (2006), quando valorizam os dotes intelectuais em detrimento dos físicos.

A presença da habilidade, nesta perspectiva, torna-se um elemento diferenciador, mas não é isso que está subjacente aos resultados, quando existe uma tendência para seleccionar os mais velhos e supostamente mais avançados maturacionalmente, com todos os benefícios no rendimento físico que daí decorrem. 



6.2. Onde encontramos o Talento para jogar futebol?



Tendo em conta a grande quantidade de jogadores sul-americanos que participam nos campeonatos de futebol europeu, podemos questionar se eles são portadores dos «genes do talento» para jogar futebol. Ou, por exemplo, no caso do Quaresma, será que possui o «gene da trivela»? Ou ainda, será que, os que nascem mais próximo do início do ano, possuem o «gene do talento» para jogar futebol? 

Pelos resultados obtidos, e corroborados por diversos estudos sobre o EIR, é mais provável considerar que o talento seja explicado pela precocidade física e a falta dele estar relacionada com a maturação tardia, tal como afirmam Helsen et al. (1998b; 2000b), e que nascer próximo do início do ano oferece uma maior probabilidade de alguém ser seleccionado e desenvolver o talento para jogar futebol (Barnsley et al., 1992).

O jogo de futebol pode reclamar habilidades técnicas e intelectuais como afirmam Ward e Williams (2003), mas verificamos que os sistemas de detecção e identificação de talentos são influenciados pelos atributos físicos em detrimento das habilidades técnicas e de jogo de equipa, tal como observaram Helsen et al. (2000a; 2000b). Também podemos induzir semelhante constatação, pelos resultados obtidos neste estudo. 

Como afirmam Glamser e Vincent (2004), o EIR faz a diferença em desportos onde o peso, a altura e a força são uma vantagem, mas sendo a habilidade motora que melhor caracteriza o rendimento, como defende Tani (2004; 2008), os primeiros aspectos deixam de ter tanta importância, e sobretudo porque mesmo, um acréscimo da força poder prejudicar o desenvolvimento da perícia (Davids et al., 2000) na aprendizagem da habilidade motora.

Cada vez mais precocemente, procuram-se aqueles que poderão vir a ter sucesso no futuro (Reilly et al., 2000a; Williams & Reilly, 2000; Bento, 2006). Não seria negativo fazê-lo se os critérios de selecção fossem os adequados, e não se valorizassem apenas aspectos relacionados com a condição física, quando esses não são os que fazem a diferença no jogo de futebol jogado ao mais alto nível, como quisemos evidenciar na revisão da literatura, e quando a criança está em crescimento, com deficits circunstanciais que, com o alcance da maturidade, desaparecem (Williams & Reilly, 2000a; Weineck, 2002). 

A procura de jovens talentos realiza-se cada vez mais precocemente, porque, parece-nos que os identificados com tal atributo já levam uma vantagem de experiências acumuladas que lhes permitem obter níveis mais elevados de desempenho, se posteriormente o processo continuar a ser de qualidade e adequado a cada um, e não por possuírem características inatas que os diferenciem. E deste modo, é possível, gerir melhor os recursos financeiros dos clubes (Magill, 2000), e também acelerar o processo de desenvolvimento do talento (Reilly et al., 2000a; Williams & Reilly, 2000).

É no futebol feminino onde a componente técnica é mais importante, como defendem Helsen et al. (2005), pelo facto de amadurecerem mais cedo e o EIR ser menos pronunciado (Helsen et al., 2005; Vicent & Glamser, 2006).

Apesar desta evidência poder sugerir que é vantajoso seleccionar, sem o efeito do processo da maturação a decorrer, não nos parece correcto quando Cobley et al. (2008) defendem atrasar os processos de selecção até ao final da adolescência, ou quando Côté (1999) defende um investimento menor até aos 16 anos numa modalidade desportiva específica. Ambos atrasariam o processo de desenvolvimento do potencial talento, específico para jogar futebol, cujo tempo de prática e estimulação são condições necessárias para que ocorra.

A necessidade de muito tempo para se poder alcançar competências excepcionais, neste caso concreto no futebol, obriga a um contacto permanente com a modalidade em questão, pelo que não parece ser compatível com as ideias de Côté (1999), e quando também sabemos que os primeiros contactos com uma modalidade são fundamentais (Garcia, 2005; Garganta, 2007), e também, que as crianças podem desenvolver na vida muitas habilidades motoras precocemente, se lhe forem concedidas oportunidades, e que podem alcançar o estado maduro na maioria dos movimentos base até aos 6 anos de idade (Gallahue & Ozmun, 2005), condições que podem sustentar o desenvolvimento de habilidades cada vez mais complexas até se atingir um elevado nível de desempenho. 

No entanto, estamos de acordo com Richardson e Stratton (1999) quando defendem que os procedimentos de selecção devem ser dirigidos à procura do talento e não estarem dependentes dos atributos físicos. Mas para tal é preciso definir o que é realmente o talento para jogar futebol, pois mesmo esse pode ser entendido e referenciado como excepcional atributo físico, pelos responsáveis pela selecção, que segundo Reilly et al. (2000b) e Williams e Reilly (2000), deriva de observações subjectivas de pessoas e treinadores experientes.  

Através da revisão da literatura, constatamos que os aspectos físicos e fisiológicos não são condição suficiente para justificar a excelência no futebol jogado ao mais alto nível. Williams e Reilly (2000) advertem para a necessidade dos jogadores serem seleccionados pela habilidade que demonstram e não pelo seu tamanho físico. Do mesmo modo, Coyle (2009) adverte para o facto de o talento não depender do tamanho físico.

Os problemas encontrados no desporto, para Meinel (1984), são essencialmente de ordem coordenativa, ou como afirmou Bernstein (1968), de controlo e organização dos graus de liberdade de segmentos corporais, músculos e articulações, que, no caso do futebol, estão relacionados com a execução dos movimentos nas diversas acções em interacção com um objecto – a bola. Então, a aprendizagem através do treino repetido da destreza (ou habilidade) motora, permite desenvolver uma postura corporal, ou habilidades desportivo–motoras especificas para jogar futebol, mais eficientes, pelo facto, e de acordo com Massada (2001), ninguém nascer mais bem coordenado do que outro. 

Sendo a habilidade motora (desportiva e específica) o que mais influencia o rendimento desportivo (Tani, 2004; 2008), e sendo esta influenciada por um alto nível de prática de elevada qualidade (Seabra et al., 2001), e estando a condição física dependente da especificidade da tarefa (Magill, 2000), e a maturação ser um processo que apresenta grande variabilidade inter-individual e intra-individual (Malina, 1988), que faz com que todos possam atingir, embora em momentos diferentes, a maturidade, caracterizada por aumentos significativos em diversas componentes físicas e mentais (Gallahue & Ozmun, 2005), será então mais importante dedicar atenção, tempo de treino e prática à aprendizagem e aquisição dessas habilidades desportivo-motoras específicas, no nosso caso, para jogar futebol.

De acordo com Magill (2000), que afirma que as capacidades relacionadas com o desempenho de uma habilidade nas etapas iniciais da aprendizagem não são iguais às que são importantes ao desempenho posterior, podemos especular que, sendo a «habilidade» para jogar futebol aprendida, os que são seleccionados inicialmente, mesmo sem muita habilidade, conseguem melhorá-la porque são mantidos no treino e na competição, e é-lhes concedida a oportunidade de a desenvolver até poderem alcançar o mais alto nível. Mas, surge um problema, pois não é a mesma coisa seleccionar um jovem aos 13 anos de idade, com pouca habilidade para jogar futebol, e com poucas experiências específicas, mas com capacidades físicas que possam ajudar a resolver – alguns - problemas que o jogo a esse nível coloca, ou detectar um outro aos 5 anos de idade, que já tenha adquirido muitas vivências, corporais, específicas, e que tenha criado um vínculo com a modalidade. Se o primeiro terá poucas possibilidades de ser um jogador excepcional, para o segundo, ficam estabelecidas as melhores condições para continuar a acumular progressivamente experiências que o permitem chegar a um alto nível de capacidade de resolução de problemas. É em idades precoces que são criadas as bases para sustentar habilidades progressivamente mais complexas, tal como nos diz Gallahue e Ozmun (2005), e quando as crianças estão mais predispostas, pela sua curiosidade, para assimilar informação (Jensen, 2002), que deriva do facto dos seus cérebros serem máquinas de aprendizagem, aspiradores de informação, geradores de regras e artistas da motivação (Spitzer, 2007).

O talento pode ser uma característica existente em poucos (Albrecht, 2008) mas se não forem concedidas as condições ideais para que ele se desenvolva, muitos talentos estão a ser desperdiçados, e quem sai prejudicado é o Futebol, ou a qualidade do futebol nele demonstrada. 



6.3. O papel dos clubes desportivos na formação de jovens talentosos para o futebol.



Nos grupos da nossa amostra (NS x NI) constatamos um acúmulo de horas realizado num clube até à transição para o escalão sénior, que apesar de estar de acordo com outros estudos (Helsen et al., 1998a; Helsen et al., 2000a), não se aproxima do valor sugerido por Ericsson et al. (1993), para se poder alcançar a excelência em determinado domínio.

O papel do clube, nos escalões juvenis de formação, na contribuição para a excelência, em termos do proporcionado acúmulo de horas de prática, parece ser diminuto, mas pode fazer a diferença em termos de qualidade, e apresentação de estímulos significativos no treino e na competição. No nosso caso, os jogadores do NS (2975,3 ±697,98) não acumularam mais horas de prática específica num clube do que os do NI (3582,5±242,2). No entanto foram seleccionados para os melhores clubes. Estes resultados contrariam os de Helsen et al. (1998a; 2000a), que realçam que os jogadores que estão em níveis superiores de prática, acumulam mais horas de prática ao longo das suas vidas. Mas precisamos de realçar, que os jogadores de NS, podem ter mais possibilidades de continuarem a acumular essas horas, pelo facto de serem mais facilmente seleccionados para o futebol sénior, e sobretudo para serem confrontados com melhores condições de treino e maior desafio na competição.

Essa discrepância nos valores obtidos no nosso estudo entre os dois grupos pode ser explicada por um erro, derivado da forma distinta como foram recolhidos os dados em ambos os casos. Também, pela maior qualidade (treino e competição) dos processos utilizados no NS. De realçar que os jogadores do NS ainda não tiveram a oportunidade, tal como no estudo de Helsen et al. (1998a), de atingir os 25 anos de idade, ou 18 anos de prática para conseguirem as 10000 horas e consequentemente a excelência, só possível de ser alcançada nessas condições, como defendem Ericsson et al. (1993).

Existe uma grande quantidade de prática não explicada pela participação dos jovens nos clubes, que justifica o alcance dum desempenho excepcional. Neste estudo, não verificamos evidências de que o número de AA seja um aspecto diferenciador no alcance da excelência. Apesar dos jogadores do NI dedicarem menos AA (8,51±2,44), até à transição para o futebol sénior, que os de NS (9,40±2,76), atingem HA superiores, o que torna irrelevante a quantificação dos AA e invalida a importância da prática deliberada no alcance de desempenhos excepcionais, no futebol, tal como verificaram Helsen et al. (2000a).

Neste estudo, verificamos que os clubes começam muito tarde a estimular/ influenciar, especificamente, as crianças (9,20±2,30 anos de idade para o NS e 9,40±4,30). Não é estranho ouvirmos comentar que os jogadores já nascem com talento (Tani, 2004), pois quem o afirma não valoriza a importância do percurso anterior e as experiências de vida por que cada um passou, principalmente ao nível motor, ou simplesmente, pelo facto de as pessoas culturalmente valorizarem mais os dotes naturais do que a aquisição de habilidades (Gladwell, 2008). Nessas condições, as experiências anteriores (Garganta, 1997), e não só formais (Koslowsky, 2008), são muito importantes, para que os jovens possam ter sucesso na resolução dos problemas colocados pelo jogo formal, já que, segundo Magill (2000), a dificuldade em aprender uma nova habilidade surge por não ter existido uma experiência anterior adequada.

Para Hodges e Starkes (1996) e Baker et al. (2003) existe uma relação proporcional entre o tempo de prática acumulado numa actividade qualquer e o nível de desempenho alcançado nela. E, como defende Gladwell (2008), a regra geral do sucesso reside na oportunidade concedida para praticar.

Se é importante o acúmulo de horas, não são os clubes que as proporcionam na sua totalidade, principalmente nos escalões mais jovens, já que observamos no nosso estudo, tal como Helsen et al. (1998a), uma relação fraca entre o acúmulo individual de prática num clube e o alcance de níveis altos de excelência.

No entanto, a prática não é condição suficiente, como alerta Pellegrini (2000), já que para que ocorra aprendizagem os estímulos têm de ser relevantes, ou seja, tem de existir desafio (Jensen, 2002), novidade (Jensen, 2002; Spitzer, 2007), tem de existir um significado para quem pratica (Vayer & Roncin, 2000; Spitzer, 2007), e tem de haver repetição, porque aparentemente é assim que o cérebro aprende (Jensen, 2002; Freeman, 2008). 

Os clubes, nos escalões de formação, podem contribuir pouco na quantidade de prática que explica a excelência, como podemos constatar, mas têm um papel fundamental na oportunidade que concedem para o acesso à competição, e a treinos, se, cujas experiências daí decorrentes, forem de qualidade.

Os clubes ao «receberem» os jovens em média apenas aos 9,2±2,4 anos de idade, como o caso dos clubes do NS do nosso estudo, estão a perder uma oportunidade importante de poderem influenciar positivamente e com qualidade o desenvolvimento do talento, específico para jogar futebol, em idades precoces, pelo facto de não aproveitarem fases mais favoráveis para estimular um cérebro que está mais «predisposto» (Spitzer, 2007), e que vai possibilitar a solução de problemas mais complexos no futuro, também, no jogo de futebol de alto nível.

Desperdiça-se tempo e oportunidade para ser potenciada a qualidade na quantidade que ao desenvolvimento do talento está subjacente. Quem sai a perder são os jovens, e, por último, a qualidade do futebol possível de ser apresentado.

Constatamos que os jovens chegam à transição para o futebol sénior e, ou estão preparados para resolverem os problemas que o jogo de futebol, nessas condições, oferece – o que é improvável, se não forem todos colocados à prova, ou se o processo de formação não tiver sido adequado para o efeito -, ou então, os clubes deixam de participar, directamente no percurso formativo desses jogadores. Esta situação cria condições para que muitos desistam, ou não recebam os estímulos necessários para continuarem a aprender, e poderem alcançar um nível elevado de excelência de resposta. Constatamos, assim, que muito do trabalho realizado nos escalões de formação é desperdiçado. 

Não atingir um número considerável de horas de envolvimento com a prática, nomeadamente as 10000 horas, preconizadas por Ericsson et al. (1993), pode reduzir a capacidade de resposta dos jogadores, e não contribuir para a demonstração da qualidade no jogo de futebol.

São necessárias muitas horas de confronto com problemas para que os possamos resolver com mestria. Aprender não é um processo fácil, nem rápido (Spitzer, 2007). O cérebro é o nosso instrumento de aprendizagem, e a inteligência é o resultado da aprendizagem (Jensen, 2002). A inteligência é dos aspectos mais importantes no futebol (Wein, 2004), e um jogador de futebol é um «resolvedor» de problemas, já que, para Jensen (2002), essa é a melhor forma para desenvolver o cérebro. 

Os problemas que o jogo de futebol coloca reclamam soluções motoras, pelo que em último caso, em determinada altura, o jogador tem de estar preparado para apresentar um movimento que solucione um problema, não valorizando, ou dependente da «energia», mas da «gestão da informação» (Tani, 2007; 2008), percepcionada. É neste sentido que se torna essencial a aquisição e aprendizagem da habilidade motora (desportiva específica), através da prática (Corrêa & Tani, 2005), que se constitui como factor importante na resolução de problemas. No nosso caso, que o jogo de futebol, ao mais alto nível, coloca.

A criança tem de experimentar, de tentar, errar, e tentar de novo (de acordo com as ideias de Freeman, 2008), de modo a que possa encontrar as suas próprias soluções (Choshi, 2000; Vayer & Roncin, 2000; Spitzer, 2007) para os problemas que lhes são colocados no jogo. Tal como afirma Spitzer (2007), é a experiência que adapta o cérebro a algo específico e esse processo de adaptação, do SNC à experiência chama-se neuroplasticidade.  



6.4. Da habilidade desportivo-motora específica à inteligência específica para jogar futebol sem os atrapalhados aspectos físicos gerais. 



Tani (2004; 2008) acredita que a habilidade motora é o aspecto que melhor caracteriza o rendimento, e os factores físicos e fisiológicos são condicionados por ela (Tani, 2002). Sendo a habilidade motora o aspecto fundamental, então é um erro continuar a sobrevalorizar os aspectos físicos, tanto no treino, como na selecção dos jovens, como sugere a análise do EIR, encontrado no nosso estudo. 

O EIR implica que a maturação física determine que jogadores vão ter acesso a melhores processos de treino e consequentemente a um aumento do tempo de prática da modalidade (Baker & Côté, 2003), quando deveria ser a demonstração do desempenho habilidoso, entendido como talento (Richardson & Stratton, 1999), ou uma acção inteligente (Wein, 2004) para resolver determinado problema, já que será este aspecto que vai diferenciar quem obtém ou não sucesso, em contextos de grande exigência. 

Às diferenças na maturação física estão inerentes níveis mais elevados de força e velocidade (Malina, 1994), mas é um contra-senso pensar potenciar aspectos físicos, quando, como defendem Luft e Andrade (2006), a aprendizagem está relacionada com um menor esforço e maior eficiência neuronal, ou seja, a aprendizagem das habilidades ou movimentos são praticados no sentido da busca de um menor gasto energético pela progressiva eficácia e eficiente forma na sua execução (Choshi, 2000). Daqui, depois, também decorre uma melhoria na capacidade de aprendizagem (Tani, 2008).

Não é a força mas a prática e a experiência que nos encaminham para a excelência, como podemos constatar no exemplo oferecido por Spitzer (2007) sobre aqueles que, numa tribo primitiva, obtinham melhores resultados na caça. É a prática/experiência que nos permite potenciar uma inteligência específica para perceber os constrangimentos a que somos confrontados pelo meio. Com o tempo ficamos peritos no conhecimento que temos do meio e das circunstâncias em que somos colocados, ou, pelo contrário, segundo Jensen (2002), sem a experiência não existiria memória ou conhecimento, e não poderíamos responder com inteligência aos problemas colocados pelo meio. Com a prática/experiência, conseguimos tratar mais e melhor a informação (Magill, 2000), e possivelmente estaremos melhor preparados para apresentar as melhores soluções aos problemas que nos surgem.

Como realça Magill (2000), com a prática da habilidade surge a libertação dos graus de liberdade, em que segmentos corporais, músculos e articulações começam a funcionar sinergeticamente tornando o desempenho mais eficaz e eficiente, ou seja, mais económico, e por outro lado, essa resultante melhoria da coordenação dos movimentos, permite que os níveis de força e de velocidade aumentem.

Também devemos ter em consideração que o movimento não é explicado exclusivamente pelo trabalho muscular, já que grande parte do cérebro está envolvido (Jensen, 2002), e a organização temporal e funcional das informações e das experiências do sistema nervoso são factores fundamentais no desenvolvimento psicomotor (Vayer & Roncin, 2000).

No desporto, e em especial nos JDC, e especificamente no futebol, o problema resultante da dicotomia entre energia e informação coloca-se em prática aos treinadores. Se inicialmente numa fase mais precoce, em que as crianças e jovens estão em crescimento (desenvolvimento maturacional), as condições físicas e fisiológicas parecem oferecer grande vantagem (a quem é mais velho), mais tarde, quando todos atingirem a maturidade, encontrando-se em circunstâncias físicas e fisiológicas semelhantes, pressupõe-se que as diferenças entre desempenhos decorrerão do nível de conhecimento de cada um, isto é, da inteligência específica observada nas respostas acções/movimentos corporais em situações competitivas. Verificamos que, se durante o período de formação, as preocupações estiverem direccionadas para o desenvolvimento dos condicionamentos físicos, os jogadores sistematicamente seleccionados, são os que demonstram vantagens nesses aspectos. Assim, não é aproveitada a oportunidade, em idades precoces, onde o cérebro está mais predisposto para aprender e receber estímulos necessários (Jensen, 2002; Spitzer, 2007), pela maior plasticidade e adaptabilidade (Garcia, 2005), para desenvolver uma inteligência específica, que permita resolver problemas complexos, caracterizados pelo jogo de futebol ao mais alto nível. 

O problema daqui resultante, parece encontrar-se na perda de tempo precioso, em idades precoces, com práticas, que podemos considerar importantes de acordo com certa ideia subjacente ao facto de precisarmos de um «corpo» preparado fisicamente para jogar futebol, mas acessórias, por estarem dependentes de outras mais importantes. E depois, ainda, podem desenvolver-se, de melhor forma, se especificamente incluídas como um todo na realização do trabalho necessário para potenciar os aspectos relativos com essa inteligência específica.

Então, parece-nos errado, pensar isoladamente em factores como a velocidade, força e resistência, quando, para o futebol, existe uma especificidade nesses aspectos (Oliveira et al. 2006). Sendo a habilidade motora (desportiva específica) a que melhor caracteriza o rendimento (Tani, 2004; 2008) e a sua aprendizagem decorrer dum problema essencialmente de coordenação (Bernstein, 1967; Meinel, 1984; Magill, 2000), cuja resolução só é conseguida com a prática dessa mesma habilidade, então neste entendimento, podemos considerar também que todos os aspectos relacionados com o rendimento, estão condicionados pela prática dessa habilidade (desportiva) motora (específica). 

Depois, podemos especular, segundo ideias de Frade (2008), que só será preciso correr muito, possuir elevados níveis de força, e ser, em deslocamento, muito rápido, se não tivermos essa habilidade desportivo-motora (específica) para jogarmos futebol. Se, por outro lado, soubermos estar no sítio certo ou mais adequado em cada situação, naturalmente que não precisaremos de correr tanto, e com os benefícios que daí decorrem, pelas melhores condições para decidir, sem a presença constante do cansaço. Depois, também, a bola é que tem de «correr» muito, à «procura» de espaços para penetrar a defensiva adversária e «encontrar» espaços para chegar à baliza, e isso é possível realizar através do passe, que é uma das habilidades desportivo-motoras específicas do futebol.

As acções que emergem no contexto dum jogo de futebol reclamam capacidades cognitivas relacionadas com a percepção, antecipação e tomada de decisão (Tavares et al., 2006), pelo que, o seu desenvolvimento torna-se imprescindível, para a obtenção do sucesso. As acções tácticas e os gestos técnicos, de grande complexidade, exigidos em alto rendimento, precisam de ser aprendidos (Magill, 2000), e resultam dum processo gradual de acumulação de experiências variadas (Choshi, 2000; Gallahue & Ozmun, 2005). Quanto mais experiências forem realizadas, mais fácil será o processamento da informação nelas envolvido (Magill, 2000; Jensen, 2002), o que origina tomadas de decisão mais rápidas e acções mais adequadas a cada situação. Este processo de aprendizagem, implica o desenvolvimento de uma inteligência (Jensen, 2002), como qualquer outro processo. É um processo que abrange a mente/cérebro e acção/corpo, e que reclama uma inteligência específica - uma aprendizagem motora que reclama uma inteligência cinestésico-corporal (Gardner, 2004), a qual, para o futebol, podemos definir como habilidade desportivo-motora inteligente e específica para usar coordenadamente os movimentos do corpo na manipulação de objectos com destreza em contextos de grande aleatoriedade que reclamam decisões eficazes, na obtenção do sucesso. Este tipo de inteligência revela-se importante para os jogadores, na resolução de problemas que o jogo de futebol lhes coloca (Wein, 2004), através de respostas com movimentos corporais. Quanto mais acertadas forem essas respostas, e mais soluções forem possíveis apresentar, mais desenvolvida estará a inteligência específica em determinado domínio, nomeadamente no do futebol.



6.5. O papel do cérebro na emergência do desempenho talentoso no futebol.



“Os dribladores sempre cativaram as emoções e o imaginário dos reais adeptos do futebol feito de sentimento. Neles está a mais clara ruptura com o futebol músculo… que derruba qualquer muralha táctico-defensivo erguida pelos pragmáticos treinadores do presente.” 

(Lobo 2007, pag.44)



Anteriormente, consideramos que os clubes não eram os únicos «contribuintes» na formação e desenvolvimento do talento, para o futebol. Todas as vivências corporais, e não só, influenciam no que o jogador é capaz de realizar, e muito por ter criado memórias (Beaunieux, 2009), em emaranhadas ligações sinápticas entre neurónios (Spitzer, 2007), que através de um movimento ininterrupto em constante mutação (Plito, 2008), estabelecem um conhecimento (ou memórias) que não é imutável, já que aprender não significa simplesmente armazenar (Baylaucq et al., 2008). 

Há neurónios especializados para todo o tipo de acções e sendo o cérebro flexível e adaptável (Spitzer, 2007), ou seja, plástico, então também pode adaptar-se para jogar futebol.

Pelo exposto na revisão da literatura, jogar futebol, surge como uma neuroplasticidade específica de experiências vividas no colectivo mas internamente assimiladas por cada um. Jogar futebol é de cada um, e como todos os fenómenos plásticos (não inatos), precisam de treino e prática, para serem aprendidos (Magill, 2000; Pellegrini, 2000; Vayer & Roncin, 2000; Corrêa e Tani (2005); Schmidt & Wrisberg, 2008). 

Como afirma Spitzer (2007), aprender implica modificar as intensidades de transporte sináptico, e apenas as conexões sinápticas que são utilizadas, pela prática, é que podem ser modificadas. O resultado das nossas acções, nunca será o que esperamos mas sim o que experienciamos, porque é assim que aprendemos. As experiências anteriores ditam aquilo que somos capazes de realizar (Garganta, 1997). 

Apesar de possuirmos uma grande capacidade para aprender, precisamos de tempo e condições apropriadas para que essa aprendizagem se efectue. Um talento, que não é inato, quanto mais uma predisposição (Marisa Gomes entrevistada por Maciel, 2008), precisa do tempo e do estímulo para poder emergir e não podemos «jogar futebol» se nunca «jogamos futebol».

É natural que as crianças não «nasçam» a jogar futebol, mas para que um dia consigam chegar a um nível de resposta excepcional aos problemas colocados por um jogo de futebol evoluído, todos os estímulos são importantes, e como nos diz Gallahue e Ozmun (2005) e Frade (2008), mesmo os na barriga da mãe. Tal como a mesa é importante para que a criança possa conseguir apoio para se levantar (Gallahue & Ozmun, 2005), a bola e o jogo são importantes para estimular o talento dos jogadores para resolverem os problemas colocados por um jogo de futebol, também ao mais alto nível. 

Tal como nos adverte Jensen (2002), as crianças são demasiadamente protegidas pelo meio ambiente que as rodeiam, por um lado, e constrangidas por outro, e não recebem as vivências motoras necessárias para sustentar um desenvolvimento motor excepcional. Para além da quantidade, também a qualidade e pertinência da apresentação dos estímulos influenciam a aprendizagem (idem).   

Todas as vivências ficam registadas no cérebro, através de memórias estabelecidas entre ligações sinápticas entre neurónios, que são consideradas por Spitzer (2007) e Freeman (2008) como aprendizagens. Cada neurónio é, assim, especializado em determinado reconhecimento aprendido. Recordar faz-nos resolver melhor os problemas (Jensen, 2002). Recordar, também o caminho da bola, das interacções em jogo de futebol, e das soluções para os problemas por ele colocados. Quanto mais jogarmos e se o jogo for de qualidade e adequado ao nível de experiências acumuladas de cada um, mais capacidades teremos para resolver problemas complexos posteriores.

O interessante destas evidências para o futebol estão relacionadas com o treino, e como devemos operacionalizá-lo para que consigamos proporcionar estímulos que sejam úteis para a aprendizagem de habilidades/acções específicas, que possam ser usadas para os jogadores resolverem os problemas colocados pelo jogo de futebol.

Existe uma metodologia, defendida por Frade (2008), a Periodização Táctica, que rompe com os métodos de treino tradicionais por concentrar-se menos nos «músculos» e mais no «cérebro», com melhores resultados, comprovados (Oliveira et al., 2006). 

Concentrar-se menos nos músculos e mais no cérebro, já que o movimento não se explica exclusivamente pelo trabalho muscular e grande parte do cérebro está envolvido (Jensen, 2002), e mesmo até mais no «cérebro que está nos músculos», porque também existem vários subsistemas de processamento de informação localizados nos músculos (Ramachandran, 2008), implica que, quanto mais situações de jogo o cérebro tiver registadas, ou melhor, experimentadas, menos esforço será necessário despender para as colocar em prática. Isso é o resultado duma progressiva melhor capacidade de tratamento da informação, pelo facto de se tornarem cada vez mais activas as ligações sinápticas entre neurónios, e o produto dessas interacções personifica-se num conhecimento (Freeman, 2008) declarativo e processual. No entanto, relembramos que o nosso cérebro não aprende através do armazenamento de informação (Baylaucq et al., 2008), e no caso de confronto com problemas colocados pelo jogo de futebol, não é por o jogador possuir soluções padronizadas armazenadas que mais capacidade tem para lhes responder com êxito (Garganta, 2005). O cérebro aprende por constantes adaptações (Plito, 2008), pelo que a prática revela-se um elemento essencial, e perante problemas que reclamam soluções emergentes que não completamente definidas ou mecanizadas (Araújo & Passos, 2005), o jogador que melhor se adaptar tem mais sucesso (Garganta, 2005).

Não existe compatibilidade, nem se conseguem resolver os problemas derivados de situações que acontecem e surgem aleatoriamente, com a repetição de exercícios e padrões de movimento até se conseguir a mecanização de acções e do jogo. 

Não existem movimentos executados de forma igual (Tani, 2007) e como deixam entender De la Vega Marcos et al. (2008), cada realização abre novas possibilidades que não existiam antes.

Sendo o «jogo dos jogadores» (Frade, 2008), torna-se necessário possibilitar, que eles encontrem as suas próprias soluções para os problemas, e sendo os problemas diferentes em cada situação (Garganta, 2001; Araújo & Passos, 2007), que sejam estimulados a improvisar, a criar, que para tal é preciso que seja proporcionado algum espaço de liberdade. É dessas memórias práticas, que o cérebro também guarda nos músculos, que nascem as estrelas.



6.6. A necessidade de iniciação precoce para jogar futebol.



No nosso estudo, os jogadores do NS iniciam a prática num clube de futebol em média aos 9,2±2,4 anos de idade. Isto vai contra o que na revisão da literatura tínhamos vindo a realçar, sobre as vantagens demonstradas no envolvimento inicial com a modalidade específica de jogadores de elite desde os 7 anos (Helsen et al., 2000a), e mesmo até mais cedo (Ericsson, 2003), e sobre a necessidade de iniciação precoce para jogarmos futebol (Maciel, 2008), ao mais alto nível. Iniciação precoce pela melhor disponibilidade para aprender (Jensen, 2002; Garcia, 2005; Spitzer, 2007; Coyle, 2009), ou como afirma Garcia (2005), pela maior plasticidade e adaptabilidade e consequentemente importância das primeiras experiências de movimentos para o desenvolvimento da «estrutura arquitectónica» neuronal do cérebro, que é a base para a aprendizagem.

Iniciação precoce, pelo facto de em termos maturacionais o cérebro estar desde muito cedo em franco desenvolvimento e pronto para ser estimulado. Segundo Spitzer (2007), como as zonas primárias sensoriais e motoras estão desde a nascença mielinizadas, então todas as experiências motoras são importantes para que, com a prática, possa a espessura das fibras mielinizadas crescer e com isso aumentar a capacidade de processamento da informação, já que é essa que faz a diferença no alcance de desempenhos excepcionais (Magill, 2000). Salienta Coyle (2009) que, se a prática torna-nos perfeitos, é porque ela desenvolve a mielina e é esta que explica o desempenho extraordinário.

Iniciação precoce porque é preciso muito tempo para contrariar a evolução, que para o trem inferior foi concedendo menor representação cortical, e daí derivem dificuldades na execução de tarefas motoras, ou movimentos precisos, na resolução dos problemas colocados, também, pelo jogo de futebol (Maciel, 2008). Iniciação precoce pela necessidade de reorganizar corticalmente as representações, ou mapas sensoriais e motores, para jogar especificamente futebol, através da estimulação neuronal e estabelecimento de ligações sinápticas, ou reconstrução de memórias ancestrais (Spitzer, 2007; Maciel, 2008). Esta capacidade de reorganização cortical também pode ser observada em experiências com cegos (Plito, 2008) e em amputados (Ramachandran, 2008).

Iniciação precoce pelo período crítico, na aquisição de competências motoras básicas, nos primeiros anos de vida, característica do desenvolvimento motor humano (Gallahue & Ozmun, 2005), e pela oportunidade de aproveitamento de todas as fases de maior disponibilidade para o desenvolvimento e aprendizagem de habilidades motoras, especificas, para jogar futebol, e fiquem, assim, estabelecidas condições ideais para que, posteriormente, através do acúmulo de experiências, se possa alcançar desempenhos excepcionais.  

Iniciação precoce, pela necessidade dum processo de aprendizagem, de habilidades e respostas motoras, adequadamente demorado, de acordo com as necessidades de cada um (Spitzer, 2007), através de experiências progressivamente estimulantes, para que cada aquisição possa funcionar como suporte para o alcance doutras mais complexas (Choshi, 2000; Gallahue & Ozmun, 2005) até à possibilidade de alcançar níveis de demonstração de respostas motoras excepcionais.

Iniciação precoce para contrariar os deficits de estimulação do meio (Jensen, 2002) e pelo tempo destinado pelos clubes para a formação não ser suficiente, na preparação de jovens capazes de realizar uma mais fácil transição dum futebol juvenil para um futebol sénior, de alto nível.

Iniciação precoce como uma especificação com um jogo adaptado às circunstâncias das crianças e jovens (Wein, 2005; Frade, 2008) e não especialização precoce com um envolvimento num tipo de jogo de futebol nos mesmos moldes que o dos seniores, ao mais alto nível. Uma iniciação precoce com o envolvimento do futebol, com a bola, com o campo, as balizas, os colegas, com o jogo, mas um jogo adequado às suas circunstâncias e de acordo com as possibilidades de cada um, um jogo reduzido de complexidade progressivamente aumentada à medida que cada um cresce, e vai adquirindo e acumulando experiências que possam sustentar níveis mais complexos de actividade.

Iniciação precoce, também para combater o EIR. Sendo a habilidade motora, específica, o elemento diferenciador no rendimento desportivo (Tani, 2004), então a sua aprendizagem torna-se fundamental e desde muito cedo, para que mais tarde, na sua presença, seja possível atenuar as diferenças, que se estabelecem no desempenho físico, derivadas da variabilidade individual que caracteriza o processo de maturação, e que resulta em efeitos negativos na selecção de jogadores, a maioria das vezes sem habilidades adquiridas anteriormente para jogar futebol, mas com níveis físicos superiores.

Neste estudo encontramos uma maior percentagem de jogadores nos escalões de SUB11 nascidos próximo do início do ano, tanto no NS (57,8%) como no NI (63,3%), que confirmam a selecção muito precoce dos jogadores mais velhos, tal como observaram Helsen et al. (1998b) e Richardson e Stratton (1999), embora apenas no NI tivéssemos encontrado diferenças estatisticamente significativas (p = 0,04). Daqui podemos depreender que, pelo facto das exigências da competição não serem tão elevadas nestas idades, existe por um lado maior preocupação com os aspectos da aquisição das habilidades e não existe uma preocupação exagerada no recrutamento, por parte dos clubes de NS, que nessas idades também encontram dificuldades nesse processo, por diversos motivos naturais, relacionados com a idade muito precoce e dependência familiar das crianças, que não favorece o afastamento, embora clubes com a dimensão dos do NS da nossa amostra já possuam academias em vários pontos do país, para atenuarem esse problema, e poderem melhor acompanhar os seleccionados.

No NI a presença estatisticamente significativa do EIR poderá ser explicada pela quantidade elevada de jogadores existente nesse escalão, para um número diminuto de equipas, em comparação com as que os de NS disponibilizam, que confirma as ideias de Wattie et al. (2008) quando consideram que o EIR aumenta quando há muita concorrência na participação, ou então, uma menor qualidade na identificação do talento, que privilegia a condição física em detrimento da habilidade demonstrada pelos jogadores. 

Como nestas idades as diferenças maturacionais não se fazem sentir em demasia, poderá acontecer que aqueles mais habilidosos consigam distinguir-se independentemente da idade. E se os processos de treino e os sistemas de selecção forem correctos, os seleccionados serão os que mais habilidades demonstram, e não os que nasceram mais próximo do início do ano. O que pode também servir como explicação para a diferença entre os resultados do NI e NS para o escalão de SUB11, no nosso estudo. 

Como já referimos anteriormente, não nos parece correcto atrasar os processos de selecção até ao final da adolescência como sugerem Cobley et al. (2008), pelo exposto sobre a pertinência da iniciação precoce para desenvolver desempenhos excepcionais. No entanto, concordamos, tal como Richardson e Stratton (1999), que se deve enfatizar o talento na selecção e o problema surge na definição do que é o talento, para jogar futebol. Deste modo devemos aproveitar uma vantagem inicial de alguns, não pelos seus maiores atributos físicos, mas pela habilidade e inteligência demonstradas na resolução dos problemas que o jogo de futebol lhes coloca, e proporcionar-lhes condições ideais para continuarem a desenvolver as suas habilidades.



6.7. Aprendizagem da «excelência» para jogar futebol incompatível com a pressa de fazer campeões.



Para alcançarem o nível de excelência esperado no alto rendimento ao nível sénior, os jogadores terão de passar por um processo de formação e desenvolvimento que inclui o futebol juvenil (Cafruni et al., 2006)

Um sucesso sustentado é alcançado através dum processo adequadamente pensado a longo prazo (Frade, 2008; Maciel, 2008; Valdano, 2008), e só acontece se a formação, a aprendizagem, o treino e a competição são correctamente perspectivados e concretizados (Brito et al., 2004; Garganta, 2007). 

O cérebro é o nosso instrumento de aprendizagem (Jensen, 2002; Spitzer, 2007), que aprende ao seu ritmo, lentamente, porque as sinapses só o fazem desse modo (Spitzer, 2007), e decide fazer com base no que foi feito anteriormente (Jensen, 2002). 

O desenvolvimento é um processo hierárquico que passa do geral para o específico e do simples para o complexo (Gallahue & Ozmun, 2005), e neste sentido o cérebro aprende o que está certo (Spitzer, 2007), e precisa de muito tempo até alcançar níveis de desempenho de excelência (Gladwell, 2008). 

Para Spitzer (2007) a aprendizagem, tal como o crescimento, o desenvolvimento e a maturação acontecem passo a passo. Não podemos saltar etapas, porque um cérebro em maturação possui um «professor» incorporado (idem), que nos permite aprender apenas aquilo para que estamos preparados (Gallahue & Ozmun, 2005; Spitzer, 2007).

As aprendizagens e as aquisições de habilidades surgem numa lógica de complexidade crescente (Magill, 2000; Spitzer, 2007), e sem estímulos relevantes ou o desafio presentes, não ficam criadas as condições para as suas ocorrências. 

Na aprendizagem motora a prática é um aspecto fundamental (Corrêa & Tani, 2005). Neste sentido não interessa querer apressar as coisas e esperar que se chegue à excelência sem, como Gallahue e Ozmun (2005) inclui na definição de aprendizagem motora, passar pelas experiências (passadas) necessárias, ou por, ao assumirmos o talento como inato, pensarmos que não podemos fazer nada, para alterar ou influenciar a aprendizagem.

É comum ouvirmos comentar que “para se ser jogador de futebol é preciso nascer-se jogador de futebol”. Isso é o mesmo que chegar ao cúmulo de dizer que o Quaresma nasceu com o «gene» da trivela. As crianças nascem com o património dos pais mas também com o património que a evolução da espécie ditou. Embora isso possa ser importante, não é suficiente. “A possibilidade do homem tornar-se bípede não se cumpre exclusivamente pelo gene, ou sua transmissão” (autor desconhecido). Do mesmo modo, a possibilidade de um jovem tornar-se talentoso, para jogar futebol. No homem, o inatismo encontra-se na capacidade para aprender (Spitzer, 2007).

O «querer ganhar a todo o custo», ou a exacerbação do ganhar, são perniciosos (Marques, 2003; Brito et al. 2004; Wein, 2005; Cafruni, 2006), pelo facto de, poderem originar a selecção daqueles jogadores mais velhos e avançados maturacionalmente, supostamente em condições mais vantajosas para resolverem os problemas que o jogo de futebol lhes coloca, e não permitir o tempo necessário para que ocorram as aprendizagens das habilidades, só alcançadas por quem experimenta, e, também, como refere Garganta (2009), erra. 

A punição do erro, quando ganhar é tudo, pode intimidar os jovens de tentar e experimentarem as soluções para resolverem os problemas, e, consequentemente, também o próprio erro. É nestas condições que a intervenção do (des)treinador é (des)necessária, porque rouba a possibilidade da criança ir à procura das suas próprias soluções e acrescentar-lhes, o seu significado e, com a sua autonomia, demonstrar criatividade. Indo de acordo com Vayer e Roncin (2000) quando realça que a criança consegue ser mais criativa quando o adulto não intervém, enfatizando também, neste aspecto, a importância do futebol de rua (Fonseca, 2006; Tamarit, 2007).

Precisamos, então, de conceder tempo para que as crianças descubram as soluções próprias para os problemas que o jogo de futebol lhes vai colocando nos diferentes níveis. Mas o «querer ganhar a todo custo», não permite esse espaço. O (des)treinador é aquele que, para além de não deixar errar, não permite que os jogadores descubram as suas, e sempre melhores, soluções para resolverem os problemas que o jogo de futebol lhes coloca.

Nos momentos em que a criança precisa explorar as suas possibilidades, a idade precoce com que começa a competir pode ser observada, como uma explicação para o EIR (Helsen et al., 1998b, 2000b). Mas também como meio para dificultar a aprendizagem, caso não seja permitido errar, criando-se condições, como afirma Santos (2004), para formatar jogadores. 

Por outro lado não existe meio mais estimulante do que a competição (Frade, 2008), e consequentemente para a aprendizagem, e o «ganhar» funciona como um tónico.

Neste sentido, Helsen et al. (2005) advertem para o facto de ser preciso encontrar um equilíbrio entre o sucesso a curto prazo e a necessidade de aprendizagem, já que, segundo Wein, entrevistado por Almeida (2005), a exacerbação da vitória e a pressa de fazer campeões causa a perda de vários talentos.

Os clubes não têm tempo nem dinheiro para desperdiçar e necessitam de desenvolver jogadores talentosos o mais rapidamente possível. O futebol é um negócio (Bento, 2004). No entanto, como adverte Frade (2008), o tempo necessário para desenvolver jogadores de elite é incompatível com a lógica do mercado. Ou, como referem Almeida (2005) e Pérez Jiménez e Pain (2008), a pressa em criar talentos é prejudicial, tal como as vitórias conseguidas no curto prazo de tempo (Balyi & Hamilton, 2004), pelo facto da sobrevalorização da competição em idades muito precoces prejudicar o desenvolvimento de competências na execução das habilidades em momentos posteriores da carreira (Marques, 1991), talvez por não se proporcionar tempo necessário para que a aprendizagem ocorra (Spitzer, 2007), ou, «queimarem-se» etapas, com procedimentos desadequados às circunstâncias das crianças, com preparação precocemente especializada à imagem dos adultos com pobre diversidade de experiências (Brito et al., 2006). Mas isso não deverá acontecer se forem respeitados os ritmos e as capacidades de cada um em cada momento (Gallahue & Ozmun, 2005).

A vertigem da pressa, pode levar à esterilização de jovens promissores talentos (Wein, 2005). Este é um erro que deriva da pressa dos clubes, em obter resultados. Faz com que os jogadores queimem etapas, ao obrigar as crianças a serem adultos (em miniatura), que com tanta pressão, desinteressam-se e desistem (Wein, 2005). Não nos podemos esquecer que a criança aprende por intermédio da brincadeira (Gallahue & Ozmun, 2005).

É necessário adaptar o jogo e o treino às características físicas e mentais dos jovens, para que se sintam estimulados (Wein, 2005; Frade, 2008). E isso não se consegue quando os jovens, em idades, muito precoces, continuam a ser confrontados, por exemplo, com o jogo de futebol de 11, em campos enormes, e com a complexidade e exigências daí resultantes, e sobretudo, com metodologias de treino onde os aspectos físicos e fisiológicos continuam a ser sobrevalorizados. 











































VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS













7. CONSIDERAÇÕES FINAIS



7.1. Evidências conclusivas



Pensamos que seja redutor apenas pensar em termos de resultados imediatos quando estamos a seleccionar jogadores de futebol, pela possibilidade tendenciosa de o fazer sobre aqueles que demonstrem desempenhos físicos superiores, nos momentos iniciais de prática, e com todos os benefícios daí decorrentes, e apesar de Williams e Reilly (2000) afirmarem que os atributos físicos ou fisiológicos, no futebol de alto rendimento, serem limitados.

Assim, são esses jogadores que têm oportunidade para continuar a melhorar o seu desempenho, através dos estímulos proporcionados pelo treino e pela competição. 

Aqueles que apresentam níveis iniciais mais desenvolvios na demonstração de habilidades motoras específicas, possuem um avanço em experiências em relação aos outros. E em idades onde o efeito da maturação não se faz sentir demasiado, a selecção parece ter mais sentido, tal como comprovam estudos sobre o EIR nas mulheres (Helsen et al., 2005; Vincent & Glamser, 2006) e de acordo com o que o futebol de alto rendimento reclama.  

Em termos éticos e em benefícios para o futebol, sobretudo pelo maior número de jovens a ter possibilidade de ser seleccionado, urge aplicarem-se sistemas de identificação e selecção de jovens talentos, por um lado, mais adequados e, por outro, justos possíveis. 

Os responsáveis pela avaliação destinada a predizer o sucesso futuro de jovens jogadores de futebol, ou como os designa Dweck (2006), os «jurados da fita métrica», têm de dispensar especial atenção ao facto das crianças amadurecerem com velocidades diferentes (Seabra et al., 2001; Bayil & Hamilton, 2004). No entanto parece-nos insuficiente centrar essa predição exclusivamente sobre o indivíduo, e descorar o envolvimento ou o processo que pode originar o sucesso. Sendo as predições de sucesso futuro para os pré-adolescentes e adolescentes frágeis, é fundamental proporcionar as melhores experiências e oportunidades de desempenho de habilidades a todos e não somente àqueles que parecem já ter sucesso devido ao seu desempenho (Magill, 2000), ou estado de desenvolvimento, actuais (Lopes et al., 2000). É preciso, também, considerar o potencial de desenvolvimento e aprendizagem de cada indivíduo (item).

Abbot e Collins (2004) reclamam profundas alterações nos processos de detecção e identificação de talentos que, tal como defendem, Richardson e Stratton (1999), Helsen et al. (2000a; 2000b; 2005) e Cobley et al. (2008), não sejam influenciados pelos atributos físicos em detrimento das habilidades técnicas e de jogo de equipa. 

Pelo revisto na literatura, em relação à necessidade da experiência prática para aquisição de habilidades e consequente excelência na sua execução, confrontado com os resultados obtidos neste estudo sobre o tempo de prática diminuto proporcionado pelos clubes portugueses nos escalões de formação juvenil, achamos pertinente a necessidade do aumento do tempo de prática, pelo que, a sugestão de Cobley et al. (2008) em aumentar o número de clubes de futebol de modo a maximizar a participação e/ou expandir o número de oportunidades para a prática formal, parece-nos adequado. 

Possibilitar uma menor largura de banda em cada faixa etária (Helsen et al., 1998b; 2005), também aumentaria o número de equipas e consequente maior possibilidade para a prática. Aumentaria também o nível de exigência organizativa, o número de equipas e despesas dos clubes, condições para as quais muitos clubes não estão preparados, e mesmo assim poder incorrer em erro, pela variabilidade individual característica do processo maturacional, que é independente da idade cronológica. 

No entanto, pelas possíveis consequências nefastas mencionadas anteriormente, originadas pela exacerbação da vitória, nos clubes, parece-nos também importante aumentar os níveis de envolvimento com uma prática informal, e daí retirar benefícios, como Fonseca (2006) observou, decorrentes duma prática designada por «futebol de rua», que podem não ser possíveis alcançar formalmente.

Este parece-nos o melhor caminho, já que outras alternativas, podem não ser tão viáveis, nem adequadas, como por exemplo, a determinação da idade biológica (Musch et al. 2001), por implicar meios de avaliação invasivos (Lopes et al., 2000).

No entanto, o aumento da proporcionada quantidade de prática, pode não ser suficiente; se nela não estiver incluída a qualidade (Magill, 2000; Dias, 2005; Costa, 2005; Fonseca, 2006; Tamarit, 2007), que poderá resultar de melhores condições proporcionadas pela prática orientada (Tavares et al., 2006) de treinadores/formadores competentes (Bento, 2004); se os pais, treinadores e dirigentes não estiverem bem informados e consciencializados sobre o EIR (Barnsley & Thompson, 1998; Helsen et al. 2000b; Vaeyens et al., 2005; Folgado et al., 2006); e sobretudo se não existir um conhecimento profundo do jogo de futebol, e do que é ser criança (Frade, 2008).

Existe uma necessidade de adequar critérios de identificação ou selecção que estejam de acordo com estes pressupostos anteriores, com o que na revisão da literatura verificamos sobre o que o jogo de futebol de alto nível reclama e exige dos jogadores, com o que diferencia os jogadores de elite dos de não elite, e sobretudo, quando os jovens estão a crescer e a aprender, e de acordo com as circunstâncias de cada idade ou fase de desenvolvimento.

É preciso dirigir a atenção, na identificação e no recrutamento dos melhores, como defende Garganta (2009), para os que demonstram desempenho actual acima da média, e para os que reúnem condições para o fazer através do treino. 

Assim, de acordo com a revisão da literatura, sugerimos algumas orientações, para que a identificação ou selecção sejam as mais correctas, justas e eficazes, e que possam contribuir para a demonstração de um jogo de futebol de maior qualidade, também no futuro: - pesquisa dos estilos de vida das crianças ao longo da sua ontogénese, relacionadas com a prática e experiências anteriores e suas oportunidades (de acordo com ideias de Howe et al., 1998; Gallahue & Ozmun, 2005); nível de paixão e vínculo com a modalidade, relacionada com a motivação (de acordo com ideias de Magill, 2000; Costa, 2005; Williams & Hodges, 2005); superação progressiva dos desafios gradualmente mais complexos, colocados, primeiro pelo corpo em confronto com a bola, até chegar ao jogo de futebol (de acordo com ideias de Choshi, 2000); capacidade de resolução de problemas através do domínio das acções corporais em interacção com contextos específicos, também exigentes, de jogo de futebol, relacionada com a possibilidade de responder com grande variabilidade (de acordo com ideias de Tani, 2007); demonstração de acções inteligentes (de acordo com ideias de Singer & Janelle, 1999; Wein, 2004; De la Vega Marcos et al., 2007); capacidade antecipação (de acordo com ideias de Valdano, 1997; Tavares et al., 2006); demonstração criativa (de acordo com ideias de Vayen & Roncin, 2000; Maciel, 2008); consistência elevada nas respostas (de acordo com ideias de De la Vega Marcos et al., 2007; Tani, 2007); capacidade de adaptação a novas situações (de acordo com ideias de Garganta, 1997; 2005; Magill, 2000); contribuição individual para o jogo colectivo (de acordo com ideias de Oliveira, 2004a); dificuldade criada aos adversários (de acordo com ideias de Júlio & Araújo, 2005); decisões adequadas (de acordo com ideias de Figueira, 2006; Tavares et al., 2006), e simples (Valdano, 1997); qualidade técnica e táctica (de acordo com ideias de Cruyft, 2002; Valdano, 2002); conhecimento específico superior (de acordo com ideias de Williams & Davids, 1995; Costa et al., 2004; Dantas & Manoel, 2005) e mais organizado (de acordo com ideias de Magill, 2000). 

Estas são algumas das possíveis orientações que nos parecem adequadamente poder acompanhar um processo de desenvolvimento de jovens talentosos que pelo exposto ao longo deste trabalho, e de acordo com as ideias de Jiménez Sánchez (2007) e Coyle (2009), sugere-nos o seguinte como fórmula: - um início precoce, com oportunidade e estimulação relevante, um papel mediador e orientador de pessoas competentes, juntamente com uma elevada quantidade específica e variada de qualidade de prática, não necessária e unicamente realizada formalmente num clube desportivo.



















7.2. Conclusões 



Existe uma tendência para o EIR se constituir como factor de selecção dos jovens portugueses, em todos os níveis competitivos e escalões de formação.

O EIR é estatisticamente mais significativo em níveis superiores de competição e em idades entre os 13 e os 17 anos de idade, e em níveis inferiores no escalão de SUB 11. 

A teoria da prática deliberada não justifica o alcance da excelência no futebol, nos escalões de formação juvenil, já que os jogadores portugueses acumulam um número diminuto de horas de prática específica (HA), sendo no NI que acumulam mais. 

Não existem diferenças significativas entre os dois níveis de competição no que diz respeito aos anos de prática (AA) e ao ano de início da prática num clube (AI), e em média os jogadores portugueses iniciam a sua participação num clube de futebol muito tarde, pelo que fica diminuída a sua influência na formação e/ou desenvolvimento de jogadores talentosos.

De acordo com o confrontado neste estudo, sugere-se a seguinte fórmula para o desenvolvimento de jogadores talentosos para o futebol: - iniciação precoce e oportunidade para a prática, superiormente orientada, em quantidade e qualidade e especificamente diversificada.

Em última análise, o processo de formação e/ou desenvolvimento de jogadores talentosos para jogar futebol através dos clubes nos diferentes escalões de formação juvenil, não está suficientemente aproveitado, pelo que existe um desperdício de talento, e consequentemente de qualidade futebolística.



















7.3. Sugestões



Na mesma linha de investigação, e no sentido de enriquecer os resultados obtidos neste estudo, sugerimos a aplicação do questionário utilizado a um número maior de indivíduos, tanto a um nível superior como inferior. Também, estabelecer mais níveis diferenciadores, numa condição inferior, ou numa condição superior – ao nível das selecções nacionais. 

Seria pertinente, aos resultados obtidos sobre o EIR, juntar dados sobre a idade biológica dos jogadores, para comprovar cientificamente o avanço maturacional dos jogadores mais velhos e nascidos próximo do início do ano de selecção, e poder verificar, também, esse avanço em jogadores mais novos que conseguem ser seleccionados. 

Perceber em que idades os jogadores chegam aos clubes de maior representatividade e verificar quantos anos os jovens conseguem manter-se nesses mesmos clubes. 

Apesar de serem precisos vários anos para a elaboração de um estudo desta natureza, seria pertinente manter no treino e em competição jogadores com maturação tardia, mas que evidenciam níveis de habilidade deportivo-motora específica considerável, e perceber que depois da puberdade são capazes de obter desempenhos superiores aos que foram seleccionados para níveis mais elevados inicialmente pelos seus maiores atributos físicos. 

Verificar no nível sénior as implicação do EIR na selecção dos jovens em Portugal.
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IX – ANEXOS
































Nivel inferior	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	0.35000000000000031	0.24500000000000033	0.23600000000000004	0.16800000000000029	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Nível superior	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	0.43900000000000067	0.25700000000000001	0.19000000000000022	0.11400000000000012	Nivel inferior	1º sem	2º sem	0.59545454545454546	0.40454545454545454	1º sem	2º sem	Nível superior	1º sem	2º sem	0.73929236499068907	0.26070763500931099	1º sem.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	SUB 19	SUB 17	SUB 15	SUB 14	SUB 13	SUB 12	SUB 11	0.62200000000000133	0.68500000000000005	0.46200000000000002	0.70700000000000063	0.62500000000000144	0.74000000000000132	0.59099999999999997	0.8710000000000	0133	0.58299999999999996	0.86500000000000132	0.59299999999999997	0.62500000000000144	0.63300000000000145	0.57800000000000062	2º sem.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	N. lnf. 	N. Sup.	SUB 19	SUB 17	SUB 15	SUB 14	SUB 13	SUB 12	SUB 11	0.37800000000000067	0.31500000000000067	0.53800000000000003	0.29300000000000032	0.37500000000000067	0.26	0.40900000000000031	0.129	0.41700000000000031	0.13500000000000001	0.40700000000000008	0.37500000000000067	0.36700000000000038	0.42200000000000032	escalões e níveis

Percentagem

image2.wmf

Tempo 


-


Oportunidade para a Prática e o 


Efeito da Idade Relativa na Selecção dos 


Jovens no Futebol Português 


-


Estudo 


comparativo entre clubes de elite e não elite.


Orientador: Prof. 


Doutor Manuel Botelho


Autor: Cláudio Francisco Dias da Silva


Porto, 


2009


Monografia realizada no âmbito da disciplina de 


Seminário do 5º ano da licenciatura em Desporto e 


Educação Física, na área de 


Rendimento 


-


Futebol, 


da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto




Microsoft_Office_PowerPoint_Slide2.sldx




Tempo - Oportunidade para a Prática e o Efeito da Idade Relativa na Selecção dos Jovens no Futebol Português - Estudo comparativo entre clubes de elite e não elite.


Orientador: Prof.  Doutor Manuel Botelho








Autor: Cláudio Francisco Dias da Silva


Porto, 2009


Monografia realizada no âmbito da disciplina de Seminário do 5º ano da licenciatura em Desporto e Educação Física, na área de Rendimento - Futebol, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto











3





image1.png










image3.jpeg



image1.wmf

Tempo


-


Oportunidade


para a 


Prática e o Efeito da Idade 


Relativa na Selecção dos 


Jovens no Futebol Português.


Estudo comparativo entre clubes de elite e 


não elite.


Cláudio Francisco Dias da Silva


Porto, 


2009




Microsoft_Office_PowerPoint_Slide1.sldx







Tempo-Oportunidade para a Prática e o Efeito da Idade Relativa na Selecção dos Jovens no Futebol Português.


Estudo comparativo entre clubes de elite e não elite.


Cláudio Francisco Dias da Silva


Porto, 2009

















1





image1.png












