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RESUMO
A literatura especializada tem enfatizado que em diversas áreas profissionais o
comportamento autorregulado pode contribuir para o bom desempenho da pessoa que
almeja alcançar determinado objetivo. A partir desse contexto, e tomando como
referência as dimensões que integram o construto da autorregulação da aprendizagem
(dimensões cognitiva/metacognitiva, motivacional, comportamental e contextual) nas
diferentes fases do comportamento autorregulado (de antecipação, de execução e de
reflexão ou avaliação final da tarefa), fez-se um estudo de caso, de natureza quantiqualitativa. O estudo teve por objetivo verificar se o comportamento dos atletas
profissionais de futebol em treinamento técnico, integrantes da equipe do Americano
Futebol Clube, localizado em Campos dos Goytacazes – RJ correspondia ao que
preconiza a literatura sobre autorregulação. Levantaram-se as hipóteses de que as
dimensões em que os atletas apresentavam melhor desempenho seria nas dimensões
motivacionais e comportamentais, e menos favoráveis nas dimensões metacognitiva e
contextual. Utilizaram-se como recursos de observação um questionário e grupo focal
(entrevista coletiva), esta com a finalidade de aprofundar alguns resultados obtidos
através do questionário. O modelo de autorregulação da aprendizagem, além de ter
contribuído para a elaboração das perguntas dos instrumentos utilizados, ofereceu
também subsídio para a análise dos dados. As hipóteses foram parcialmente
comprovadas: os atletas apresentaram melhor domínio na dimensão motivacional,
principalmente no que diz respeito à crença de autoeficácia (100% do grupo), seguida
da dimensão cognitiva/metacogntiva; nas outras dimensões (comportamental e
contextual) os resultados demonstraram comportamento menos eficaz dos atletas. O
estudo pode contribuir para a reflexão e ação de atletas, comissão técnica e demais
profissionais envolvidos no futebol, além de abrir perspectivas para outros estudos.

Palavras-chave: Futebol; autorregulação da aprendizagem; treinamento técnico.
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ABSTRACT
The literature emphasized that in several areas the professional self-regulated behavior
can contribute to the good performance of the person who intends to reach certain goal.
From this context, and with reference to the dimensions comprising the construct of selfregulation of learning (the cognitive / metacognitive, motivational, behavioral and
contextual) in different phases of self-regulated behavior (anticipation, execution and
reflection or final evaluation of the task), it was a case study, both quantitative and
qualitative. The study aimed to determine whether the conduct of professional soccer
players in training technical staff members of American Football Club, located in
Campos - RJ corresponded to which advocates the literature on self-regulation. Raised
the hypotheses that the dimensions in which athletes would perform better in the
motivational and behavioral dimensions, and less favorable in metacognitive and
contextual dimensions. Were used as observation resources a questionnaire and focus
group (press conference), this in order to deepen some results obtained through the
questionnaire. The model of self-regulation of learning, and have contributed to the
elaboration of questions of the instruments used, also offered a subsidy for the data
analysis. The hypotheses were partially proven: the athletes had better motivational
dimension in the field, especially with regard to the belief of self-efficacy (100% of the
group), then the cognitive dimension / metacogntiva, in other dimensions (behavioral
and contextual) results demonstrated behavior less effective athletes. The study can
contribute to reflection and action of athletes, staff and other professionals involved in
football, and open perspectives for further studies.

Keywords : Football; self-regulation of learning; technical training.
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1 INTRODUÇÃO

Há diversas modalidades de esporte, e, no Brasil, o futebol é a modalidade
esportiva de maior destaque. Os clubes têm procurado jogadores cada vez mais
qualificados, seja no aspecto físico, técnico, tático, psicológico, ou em outros. Buscamse a formação de fortes equipes, que correspondam às suas expectativas para a
disputa de campeonatos e obtenção de títulos.
Toda esta procura se dá em face do grande negócio que o futebol representa
para esses clubes, tanto na exportação de atletas, como também em negociações em
termos de mercado interno. Além disso, a grande paixão que o futebol exerce sobre
pessoas de todo o mundo, faz com que este esporte receba investimentos ou
patrocínio de várias empresas.
Os jogadores também têm buscado cada vez mais o desenvolvimento das suas
habilidades, para alcançar sucesso dentro de campo. Reconhecem a necessidade,
para o seu bom desempenho, de estarem preparados tecnicamente, taticamente,
fisicamente e psicologicamente para atuarem durante as partidas, pois um atleta bem
treinado poderá ter um melhor desempenho, contribuindo para o êxito de sua equipe.
Por conseguinte, cresce, cada vez mais, o número de profissionais que têm
buscado investir para trabalhar no futebol, especializando-se em vários tipos de
treinamentos (físico, tático, psicológico e técnico).
A literatura especializada mais recente, como Zimmerman (2010), Pintrich
(2010), dentre outros, tem enfatizado que em todas as áreas profissionais o
comportamento autorregulado contribui para o bom desempenho da pessoa que almeja
alcançar determinado objetivo. Dessa forma, através deste estudo analisou-se o
comportamento autorregulado no treinamento dos atletas profissionais de futebol, do
Americano Futebol Clube, localizado na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, com
o intuito de identificar se esses sujeitos apresentam comportamento condizente ao que
preconiza a teoria da autorregulação da aprendizagem. Verificou-se o desempenho dos
atletas nas dimensões que integram o construto da autorregulação da aprendizagem
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(dimensões cognitiva/metacognitiva, motivacional, comportamental e contextual) nas
diversas etapas do ciclo regulatório (antes, durante e após a ação).
Este relatório consistiu nas seguintes partes: inicialmente explicou-se o modelo
da autorregulação da aprendizagem que ofereceu os subsídios teóricos que nortearam
as observações, e descreveu-se a forma como se processa, no futebol, o treinamento
técnico. Em seguida apresentou-se o problema e as hipóteses, e descreveu-se a
metodologia utlilizada de natureza quanti-qualitativa. Finalizou-se com a conclusão
decorrente da análise e interpretação dos dados.
Espera-se que este estudo possa contribuir para a reflexão dos atletas de
futebol, consequentemente, para o melhor desempenho profissional dos mesmos, bem
como despertar a consciência da comissão técnica e dos demais profissionais atuantes
nesta modalidade esportiva, a respeito da contribuição que a teoria da autorregulação
da aprendizagem pode trazer à metodologia de seus trabalhos.

1.1 Objetivo do estudo

Este estudo teve por objetivo analisar se os jogadores profissionais do
Americano Futebol Clube, apresentam comportamento condizente às variáveis
correspondentes às dimensões que integram o construto da autorregulação da
aprendizagem (dimensão cognitiva/metacognitiva, motivacional, comportamental e
contextual), em diferentes fases, durante o treinamento técnico e verificar se há
diferença de desempenho em relação a essas dimensões.
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2 O MODELO TEÓRICO DA AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A literatura especializada mais recente tem enfatizado que em todas as áreas
profissionais o comportamento autorregulado contribui para o bom desempenho da
pessoa que almeja alcançar determinado objetivo.
Segundo Zimmerman (2010, p.14) “Autorregulação refere-se a pensamentos,
sentimentos e ações autogerados, planejados, e ciclicamente adaptados para a
obtenção de objetivos pessoais”. Assim a autorregulação envolve o entrelaçamento das
seguintes dimensões: cognitiva/metacognitiva, motivacional/afetiva, comportamental e
ambiental.
Ainda o mesmo autor também cita o caráter cíclico da autorregulação em
diferentes fases, quais sejam: a fase de antecipação, planejamento e avaliação que
antecede à ação; a fase de execução que inclui o monitoramento e o controle da ação;
e a fase de reação e reflexão após a conclusão da tarefa.
O monitoramento metacognitivo diz respeito a avaliar o andamento ou o estado
atual de uma atividade cognitiva particular; ele pode ser entendido como sinônimo de
autoavaliação. O controle metacognitivo se refere a regular a atividade cognitiva em
andamento, como, por exemplo, decidir continuá-la ou mudá-la. Neste sentido, pode-se
entender que corresponde a uma intervenção.
A aprendizagem autorregulada compreende as dimensões e fases mencionadas.
Zimmerman (2010) afirma que tais dimensões podem ser verificadas tanto no contexto
das atividades escolares, quanto em qualquer outra atividade. Neste estudo, procurouse verificar o comportamento dos atletas, analisando variáveis relacionadas a cada
uma das dimensões e em diferentes fases. O quadro seguinte apresenta as variáveis
observadas neste estudo relacionadas às diversas dimensões e fases. Exemplificando,
em relação à dimensão cognitiva/metacognitiva, observou-se o estabelecimento de
objetivos, e a ativação do conhecimento prévio do conteúdo e do conhecimento
metacognitivo. À medida que forem descritas as dimensões que integram o modelo da
aprendizagem autorregulada, apresentada por Pintrich (2010), serão explicadas as
variáveis observadas referentes a cada uma das dimensões.
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Inicialmente serão descritos o ciclo regulatório ou as fases que integram o
comportamento autorregulado.

Quadro I

Fases e dimensões da aprendizagem autorregulada
Fases

Dimensões
Cognitiva/metacognitiva

Motivacional

Comportamental

Contextual

1- Antecipação Estabelecimento de

Adoção do

Planejamento do

Percepções

Planejamento

objetivo pré-

tempo e do

do contexto

estabelecido

esforço

em relação à

objetivos

e avaliação
Ativação do

tarefa

conhecimento prévio do

Julgamentos

Planejamento

conteúdo

de Eficácia

para autoobservações de

Ativação do

Julgamento

conhecimento

sobre a

matacognitivo

facilidade ou

comportamento

dificuldade da
tarefa

Ativação do
valor da tarefa
Ativação do
interesse

2-

Consciência

Monitoramento metacognitiva e

Consciência e

Consciência e

Monitorando

monitoramento monitoramento

(avaliando) a

monitoramento da

da motivação

do esforço, do

tarefa e

cognição

e do afeto

uso do tempo e

condições do

da necessidade

contexto

de ajuda
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Auto-observação
do
comportamento

3- Controle

Seleção e adaptação de

Seleção e

Aumento ou

Mudança na

estratégias cognitivas

adaptação de

diminuição do

tarefa ou

para aprender, pensar

estratégias

esforço

renegociação

Reações

Persistência,

Alterar ou

afetivas

desistência

deixar o

para manejar
a motivação e
o afeto
4- Reação e

Julgamentos cognitivos

reflexão
Atribuições

contexto
Atribuições

Comportamento
de busca de

Avaliação da

ajuda

tarefa

Mudança de

Avaliação do

escolha

contexto

Quadro I: Fases e dimensões da aprendizagem autorregulada.
Fonte: PINTRICH (2010, p. 454).

2.1 O ciclo regulatório
Zirmmerman (2010) comenta sobre o caráter cíclico da autorregulação, ou seja,
diferentes fases, sendo essas também reconhecidas por diversos autores, dentre eles,
Pintrich (2010), Lopes da Silva (2004) e Veiga e Simão (2004).
Essas fases, segundo a literatura especializada acima mencionada, são: fase de
antecipação, planejamento e avaliação que antecede a ação; fase de execução, que
engloba monitoramento e controle da ação; e fase final que consiste em reflexão da
ação executada. Descreve-se em seguida sobre essas fases:
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Na fase de planejamento faz-se o mesmo para execução de determinada tarefa,
pois é o momento em que ocorre também a clarificação de objetivos pessoais, ou
metas a alcançar. Nesta, faz-se necessário que a pessoa venha também estabelecer
etapas para a concretização de metas. O indivíduo deve também refletir sobre suas
crenças motivacionais, como a da autoeficácia, que está relacionada à crença do
sujeito em relação às suas competências para a execução de uma tarefa; por
conseguinte, ela reflete também suas expectativas pelos resultados e em suas
percepções de sucesso ou fracasso. Nesta fase o individuo deve analisar seus
conhecimentos anteriores, de modo que contribua, com este exercício, para a
realização da tarefa, e, consequentemente, para o alcance das metas pretendidas. Há
também, nesta etapa, um processo de seleção e reflexão de estratégias relacionadas à
ação a ser executada. O planejamento de determinada atividade inclui também o
tempo gasto no cumprimento de uma tarefa.
Na fase de execução ocorre o desenvolvimento da ação e a utilização da
estratégia selecionada. Esta fase engloba o monitoramento e o controle da ação. No
que diz respeito ao monitoramento, o indivíduo analisa seu comportamento na ação
que executa, a adequação das estratégias utilizadas e avalia seu desempenho,
identificando seus pontos fortes além dos que precisam ser melhorados.
Quanto ao controle, este está ligado à seleção e utilização de novas estratégias
em substituição às que não estão possibilitando caminhar em direção ao objetivo
pretendido, como ao aumento ou diminuição do esforço em determinada tarefa, a
mudanças e renegociações. O controle da atenção neste período é um aspecto
essencial, visto que a ausência desse poderá fazer com que a pessoa não obtenha
sucesso na execução da tarefa. Neste sentido, o controle da atenção e a
automonitoração são aspectos interligados, uma vez que sem o controle da atenção
não ocorrerá automonitoração.
A fase de autorreflexão, ou fase final, refere-se à avaliação da tarefa executada,
ou seja, o julgamento pessoal, que permite a autoavaliação e autocorreções por parte
do indivíduo, fazendo com que este venha a analisar o caminho percorrido durante a
execução da tarefa. Tal avaliação é influenciada pelos fatores metacognitivos (pessoa,
tarefa e estratégia) motivacionais (expectativas de eficácia e atribuições causais),
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volitivas (administração do tempo, persistência), bem como pelo feedback recebido
tanto de amigos, como de familiares e docentes. Nesta etapa, também podem ser
revistos planos e estratégias, avaliar os resultados atingidos; corrigir os processos da
etapa de execução, pois são ações necessárias não apenas na fase final, mas durante
todo o processo da ação realizada. Isto, porque nesta fase poderá ocorrer a
mobilização dos esforços relacionados à tarefa, tanto para a manutenção, quanto para
a correção, havendo, assim, a reflexão a respeito dos sucessos e fracassos. Além
disso, dentro do processo de autoavaliação a pessoa poderá se deparar com
resultados indesejáveis, fazendo com que a mesma venha a ter dificuldade de se
desenvolver, buscar alternativas e de se empenhar no processo de mudança da tarefa.
O modelo de Pintrich (2010) estabelece algumas variáveis que devem ser
observadas nas diferentes fases e dimensões da aprendizagem autorregulada, de
acordo com o apresentado anteriormente (quadro I).

2.2 As dimensões do comportamento autorregulado

As

dimensões

Zimmermamm

da

(2000),

autorregulação

são

de

da

natureza

aprendizagem,

de

cognitva/metacognitiva,

acordo

com

motivacional,

comportamental e contextual. O autor afirma que a autorregulação na aprendizagem é
o

grau

em

que

os

indivíduos

atuam

a

nível

metacognitivo,

motivacional,

comportamental e contextual sobre os seus próprios processos e produtos de
aprendizagem durante a realização das tarefas; informa também que em qualquer
atividade a autorregulação da aprendizagem implica nas dimensões citadas.
No que diz respeito à dimensão metacognitiva, Flavell (1976) afirma que se trata
do conhecimento pessoal em relação ao próprio funcionamento cognitivo. Além disso, o
mesmo autor menciona que a metacognição está relacionada aos processos de
supervisão e regulação que o sujeito exerce sobre a própria atividade cognitiva na
realização de uma tarefa.
A metacognição é conceituada por Brown (1978) como o controle deliberado e
consciente das atividades cognitivas. Nesse sentido, as ações metacognitivas são os
mecanismos autorregulatórios utilizados pelo sujeito durante a resolução de um
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problema ou diante do enfrentamento de uma tarefa, o que implica ter consciência das
limitações do próprio sistema; conhecer o repertório de estratégias disponibilizadas e
utilizá-las de forma apropriada; identificar e definir problemas; planificar e sequenciar
ações para o alcance de objetivos; supervisionar, comprovar, revisar e avaliar o
andamento dos planos e sua efetividade.
Doly descreve a finalidade da cognição neste contexto:

[...] para construir conhecimentos e competências com mais
oportunidade de êxito e transferabilidde; para aprender estratégias de
resolução de problemas que favoreçam o sucesso e a transferência e
também a auto-regulação; para ser mais autônomo na gestão de tarefas
e nas aprendizagens (ser auto-regulado e saber fazer-se ajudar); para
desenvolver uma motivação para aprender e para construir um
autoconceito como aprendente (DOLY, 1999, p. 29).

Mateos (2001) informa que a Metacognição está ligada aos conhecimentos
conscientes e verbalizáveis acerca de atividades cognitivas, além dos processos e
operações de planejamento, supervisão e avaliação dessas ações, baseando-se nos
conhecimentos declarativos (conhecimento daquilo que se sabe e saber expressar
esse conhecimento); e conhecimentos procedimentais (saber o caminho para conhecer
aquilo que se sabe).
Santrock (2009) define o conhecimento metacognitvo como:

O conhecimento metacognitivo envolve monitorar e refletir sobre seus
pensamentos atuais ou recentes. Isso inclui o conhecimento factual, tal
como conhecimento sobre uma tarefa, sobre seus objetivos, sobre si
mesmo, e o conhecimento estratégico, como a maneira e o momento de
usar procedimentos específicos para solucionar problemas (p. 291).

Nesta perspectiva, Flavell (1981) afirma que o controle que um indivíduo exerce
sobre sua própria atividade cognitiva depende das ações e interações entre os
conhecimentos metacognitivos (conhecimento sobre a pessoa, a tarefa e as
estratégias), experiências metacognitivas (aquelas que acompanham a atividade
cognitiva), as metas cognitivas (objetivos a serem alcançados) e as estratégias
(cognitivas - empregadas para o desenvolvimento da atividade cognitiva em direção ao
objetivo; metacognitiva - a função é supervisionar o progresso).
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Em relação ao conhecimento metacognitivo sobre pessoa, Flavell (1981) afirma
que este está ligado ao conhecimento que o indivíduo tem sobre seus pontos positivos
e negativos, com a finalidade de utilizar tais conhecimentos de modo estratégico para o
alcance de objetivos pessoais.
Em relação à tarefa, segundo Flavell (1981), diz respeito ao entendimento da
sua dificuldade, das informações disponibilizadas sobre a mesma, dos conhecimentos
que devem ser ativados para seu melhor desempenho, dos fatores colaboradores para
seu desempenho, e sua relação com os objetivos a que o indivíduo almeja alcançar.
O mesmo autor cita que as experiências metacognitivas consistem em ideias,
pensamentos, sentimentos que acompanham a atividade cognitiva conectada à
evolução do processo para o alcance dos objetivos, que são de interpretação
consciente.
Quanto às estratégias, estas relacionam-se à execução da tarefa e ao
conhecimento que a pessoa tem sobre as mesmas. O conhecimento estratégico é
indispensável para a aprendizagem e autonomia do aluno, a fim de que a atividade seja
conduzida de forma eficaz. Para Veiga Simão (2004), na construção da autorregulação
da aprendizagem, o uso das estratégias é um marco relevante, seja na fase de
planejamento, dos atos executórios, seja da avaliação do trabalho.
Para Santrock (2009) bons pensadores utilizam, com frequência, estratégias e
planejamentos eficientes na resolução de problemas, além de saberem onde e quando
usar a estratégia (conhecimento metacognitivo sobre estratégias). Assim, compreender
onde e quando usar estratégia resulta, geralmente, do monitoramento da situação de
aprendizagem pelo discente. Nesta Perspectiva,
Zimmerman (2010) acrescenta que uma das características da aprendizagem
autorregulada é o uso de estratégias pelo indivíduo com o intuito de aprimorar seu
aprendizado.
Quanto à dimensão motivacional, relacionado ao aspecto da autorregulação da
aprendizagem, Wolters (2003) afirma que esta também pode ser compreendida como o
grau em que os sujeitos agem de modo intencional, no sentido de principiar, manter ou
reforçar a sua determinação quanto ao seu próprio desenvolvimento, completar uma
tarefa ou atingir um objetivo.
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No construto da autorregulação, a motivação assume um papel fundamental no
desenvolvimento da aprendizagem, considerando que o aluno motivado pode ter seu
aprendizado mais eficaz. Seus aspectos estão voltados para a área da regulação,
relacionados à crença que o sujeito tem sobre as tarefas, ao despertamento do
interesse e à reação mediante a execução das tarefas (VEIGA SIMÃO, 2006).
Para

Zimmerman,

Bandura

e

Martinez-Pons

(1992),

os

aprendizes

autorregulados são diferenciados tanto por suas performances quanto por suas
capacidades automotivadoras. Por sua vez, Bandura (1997) explana que a
autorregulação requer não apenas habilidades autorregulatórias, mas também a crença
na própria capacidade de autorregulação.
Assim, o comportamento autorregulado pode influenciar a crença de autoeficácia
ao prover informações sobre desempenho, esforço e tempo empregado na realização
da atividade. (ZIMMERMAN & CLEARY, 2006).
Bandura (1986; 1997) refere-se à autoeficácia como sendo a percepção da
capacidade para realização de uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas em um
domínio específico. Segundo o autor, relaciona-se à crença de um indivíduo sobre sua
capacidade para atingir determinadas realizações, e à crença ou expectativa de que é
possível, através do esforço pessoal, realizar com sucesso uma determinada tarefa e
alcançar um resultado desejado. Portanto, desempenham um papel central na
regulação cognitiva da motivação, pois para o autor a autoeficácia é um dos construtos
mais pertinentes ao desempenho escolar e à utilização de estratégias.
Cunha et al. (2011) tecem comentários a respeito da autoeficácia, afirmando:
A teoria da autoeficácia – entendida sistematicamente como a
percepção subjetiva da sua capacidade – também é muito significativa
no construto motivacional, pois se a crença de autoeficácia de um
indivíduo é baixa em uma determinada tarefa, menos motivado ele
estará para realizá-la, em virtude do medo do fracasso (p. 97).

Nesta linha de raciocínio, as estratégias de motivação abrangem credos
pessoais que conduzem o aluno a ter maior esforço frente ao valor que atribui à tarefa
apresentada (BANDURA, 1997). A motivação serve de instrumento na influência da
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maneira como as pessoas participam ou não de determinada tarefa (ECCLES e
MIDGLEY, 1989).
Samulski (2002 citato por Cunha et al. 2011) descreve a motivação como “[...]
processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, a qual depende de fatores pessoais
(intrínsecos) e ambientais (extrínsecos)”.
As pessoas podem ser motivadas por variadas razões, sejam pelos seus
próprios interesses e valores ou por razões externas. Nesse sentido, Deci e Ryan
discorrem sobre a motivação humana intrínseca, a saber:

[...] a motivação intrínseca é a propensão inata e natural para
envolvermos o nosso interesse e exercitarmos as nossas capacidades
e, ao fazê-lo, procurar superar desafios. Esta motivação emerge
espontaneamente de tendências internas e pode modificar o
comportamento mesmo sem ajuda de esforços externos ou controle do
meio. A motivação intrínseca é também um motivador importante da
aprendizagem, da adaptação e do desenvolvimento de competências
que caracterizam o desenvolvimento humano. (DECI; RYAN, 1985, p.
43)

Falk e Pereira (2010) relatam que a motivação intrínseca é “caracterizada pelo
envolvimento do indivíduo em uma tarefa, gerado pelo prazer provocado pela atividade”
(p. 81).
Weinberg e Gould (2008, p. 157) afirmam: “as pessoas com motivação intrínseca
esforçam-se interiormente para serem competentes e autodeterminadas em sua busca
por dominar a tarefa em questão”.
Por outro lado, sobre a motivação extrínseca, Moreno et.al. (2006 p. 1) descreve:

A motivação extrínseca é dependente de múltiplos fatores de
recompensa, onde o executar da tarefa não é o único objetivo, existem
fatores externos que direcionam as ações dos indivíduos com grande
influência, tais como: dinheiro, fama, sucesso, reconhecimento, etc.
(MORENO, et al., 2006).

Berleze, Vieira e Krebs (2002) citam que a motivação extrínseca advém de
fatores externos, destacando a necessidade dos atletas receberem esse tipo de
incentivo por parte do seu treinador e de seus familiares.
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Ammes (1992) afirma que uma poderosa maneira de se motivar um indivíduo é
fazê-lo enxergar a importância ou o significado de determinada tarefa. Eccles e Wigfield
(2002) relatam que a motivação de um indivíduo depende de suas expectativas
pessoais, do êxito, da credibilidade na importância da tarefa a ser realizada.
É neste sentido que, muitas vezes, em um ambiente de ensino-aprendizagem,
alguns professores solicitam determinadas tarefas para seus alunos sem ao menos
esclarecer o motivo ou a finalidade das mesmas. Sem saber “o porquê” e o “para quê”
de determinada atividade, poderá ocorrer a desmotivação e o desinteresse do discente.
Assim, deve ser observada a seguinte explicação:

Não se pode pensar em motivação sem lembrar do motivo, que é a
base do processo motivacional. O motivo é a mola propulsora
responsável pelo início e manutenção de qualquer atividade executada
pelo ser humano. Portanto, deve-se considera-lo como a peça
fundamental e também aquela que origina todo o complexo processo
motivacional (MACHADO, 2006 p. 136).

Nesta ordem de ideias, considera-se importante que o professor contribua para o
desenvolvimento motivacional de seus aprendizes. Neste aspecto, outro fator relevante
à motivação é o feedback realizado pelo docente. Segundo Bzuneck (2010) o feedback
que o discente recebe afeta tanto o processo de aprendizagem quanto a motivação.
Sobre o assunto pode-se observar:

O feedback sobre o desempenho pode beneficiar os praticantes de
várias formas, e duas das principais funções são motivar e instruir. O
feedback motivacional tenta facilitar o desempenho por aumentar a
confiança, inspirar maior esforço e gasto de energia e criar um humor
positivo. Exemplos incluem “continue assim”, “você consegue” e
“aguente firme”. Uma segunda forma de o feedback ser motivador é
quando ele serve como reforço valioso para o praticante, que, por sua
vez estimula sentimentos positivos e negativos (WEINBERG; GOULD,
2008, p. 150).

Schmidt e Wrisberg (2010, p. 307-308) apresentam dois tipos de feedback:
Feedback Intrínseco – informação sensorial que normalmente ocorre
quando os executantes produzem movimentos [...]. Feedback
extrínseco – informação sensorial advinda de uma fonte externa,
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somando-se àquelas que normalmente ocorrem quando os executantes
produzem seus movimentos [...].

O feedback dado pelo professor contribui para que o aprendiz alcance
resultados positivos em suas tarefas (feedback extrínseco). Bandura (2001), avalia que
uma pessoa que conquista esses tipos de resultados tem a tendência de fortalecer sua
crença de autoeficácia e erguer suas expectativas sobre aquela situação e outras
similares. A experiência vicária, isto é, aquela adquirida pela observação das atitudes,
das tarefas e experiências de outros, também constitui fonte de autoeficácia.
Entretanto, os efeitos dessa fonte são limitados, pois o poder de persuasão alheia pode
aumentar ou diminuir a autoeficácia.
Dando sequência à abordagem, a aprendizagem por observação diz respeito ao
“[...] processo pela qual os aprendizes adquirem a capacidade para agir observando a
performance de outros” (SCHMIDT e WRISBERG, 2010, p. 253).
A aprendizagem por observação é mais eficaz quando os aprendizes estão
motivados a realizar os comportamentos-modelos (BANDURA, 2001).
Quanto à dimensão comportamental/volitiva, Veiga Simão (2006) informa que
esta se refere às estratégias ligadas à volição, ao esforço realizado nas tarefas, tal
como a persistência, a procura de ajuda, e a escolha de um comportamento em razão
dos êxitos a serem alcançados.
Carta (2012) explica que a fase de controle volitivo está relacionada aos
processos que ocorrem em um determinado momento de aprendizagem, tendo como
objetivo possibilitar aos sujeitos o alcance dos objetivos estabelecidos, por meio do uso
de adequadas estratégias.
A volição relaciona-se ao controle de intenções e impulsos para que a ação
ocorra. Portanto, as estratégias volitivas contribuem na gestão do esforço, uma vez que
estimulam a procura de boas condições para a realização de uma ação bem-sucedida
(KUHL, 1984; CORNO, 2001). Desta maneira, a volição traduz a vontade e o esforço
que a pessoa executa para alcançar e manter o objetivo a que se propõe. (CORNO,
1994)
Segundo Corno (2001) o controle volitivo é acionado quando outros interesses
ou necessidades subjetivas competem com a intenção de trabalhar ou aprender,
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dividindo, assim, a atenção dos sujeitos. O autor afirma que existem algumas situações
que exigem controle volitivo, a saber: quando os alunos têm que realizar determinadas
tarefas sem ter liberdade para outras atividades naquele momento; quando existe
algum ruído considerável que cause distração nos objetivos traçados pelos alunos;
quando a ansiedade está associada ao desempenho, o que possa interferir ou bloquear
o desejo de agir.
Em relação às estratégias volitivas, o autor prossegue informando que estas
podem contribuir para que o aluno possa ter o controle de sua motivação, de seus
processos internos, de seu comportamento e do ambiente de aprendizagem, bem
como no tocante à atenção, à ansiedade e aos elementos que desviam a atenção das
tarefas e/ou objetivos elaborados.
Para Kuhl (1984), as estratégias volitivas contribuem para a manutenção da
atenção, podendo evitar respostas impulsivas, como também colaboram com a
perseverança, a gestão do esforço durante a realização da tarefa e o controle das
emoções e sentimentos.
Na dimensão contextual, Veiga Simão (2006) informa que essa envolve o
contexto físico e social do ambiente de aprendizagem. Além disso, esse ambiente é
fator essencial para que ocorra a aprendizagem na perspectiva do processo
autorregulatório (LOPES DA SILVA, VEIGA SIMÃO e SÁ, 2004).
Carita et al (1998) informa que o espaço da execução da tarefa deve ter boas
condições para o desenvolvimento, promovendo a concentração dos indivíduos.
Todavia, Freire (2009) ressalta que no ambiente de aprendizagem, os alunos devem ter
o controle do ambiente físico e ter a consciência dos fatores sociais envolvidos à
aprendizagem. O autor ressalva também que o devido ambiente poderá sofrer
influência de valores, pressões sociais, o que poderá interferir nos resultados.
Outro fator importante relacionado ao contexto diz respeito ao apoio familiar na
influência da aprendizagem. Schunck (1994) destaca que a interferência da família tem
ligação direta com a perspectiva de o aprendiz alcançar ou não um determinado
objetivo.
No âmbito esportivo Vieira, Vieira e Krebs (2005 p. 42) analisam a importância
do ambiente para o bom desenvolvimento do atleta, afirmando que:
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[...] a possibilidade de jovens alcançarem suas metas não está somente
determinadas pelas suas capacidades individuais (atributos pessoais),
mas também pela influência de fatores ambientais, oriundos dos
contextos social e cultural nos quais as pessoas em desenvolvimento
estão inseridas, bem como das inter-relações que ocorrem entre esses
contextos.

Ainda no contexto esportivo, Fernandes (1994) relata que para haver o
desenvolvimento técnico de um atleta, é importante que o mesmo seja submetido a
diversas condições desafiadoras dentro do ambiente. Neste sentido, será tratado na
parte seguinte, de forma mais abrangente os aspectos relacionados ao treinamento no
futebol que se relacionam não só com a dimensão contextual, mas também com as
demais dimensões dentro do construto da autorregulação da aprendizagem.
Diversos estudos têm demonstrado que os atletas que obtém melhor
desempenho

apresentam

características

mais

favoráveis

relacionadas

ao

comportamento autorregulado (Anshel & Porter, 1996; Chen & Singer, 1992; Kitsantas
& Zimmerman, 2002; Kirschenbaum & Bale, 1986; Kirschenbaum, Ordman, Tomarken
& Holtzbauer, 1982; Cleary e Zimmerman, 2001).
Isto reforça a necessidade de se incentivar o comportamento autorregulado dos
atletas no esporte. No Brasil, mediante nas fontes pesquisadas foram encontrados
estudos relacionados à temática, focalizando uma ou outra das dimensões, ou
variáveis relacionada ao construto da autorregulação da aprendizagem (Gouvêa, 2003;
Ferreira, 2008; Carmo, 2006; Moreno, 2007). O devido estudo desenvolvido buscou
uma abordagem mais ampla, incluindo as diversas dimensões.

27
3 O TREINAMENTO TÉCNICO NO FUTEBOL

No futebol moderno, a disputa é muito acirrada entre os jogadores, exigindo dos
mesmos um grande preparo técnico, tático, físico e psicológico. É grande a procura de
atletas qualificados por parte dos clubes, uma vez que a pressão por resultados dentro
das competições é enorme, além do grande interesse na comercialização dos
jogadores, já que o futebol se tornou um negócio lucrativo.
Os clubes também têm buscado e investido em profissionais qualificados, que
preparem seus atletas da melhor maneira possível para que alcancem bom
desempenho. Uma equipe multidisciplinar bem qualificada (técnico, auxiliar técnico,
preparador físico, fisiologista, etc) contribui para o melhor desempenho dos atletas de
futebol. Nesse sentido, Drubsck (2003) relata que, nos últimos anos, houve grande
crescimento na área do treinamento, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento
dos atletas e das equipes.
O futebol tem cada vez mais evoluído em vários aspectos, fora e dentro de
campo. Extracampo, na área administrativa, uma gestão qualificada poderá servir de
suporte para o desenvolvimento de outras áreas. Na parte clínica, no tratamento de
modo geral (médico, fisioterapia e nutrição), e na área psicológica, agem
condicionando o atleta a atuar de maneira equilibrada nos treinamentos e nos jogos.
Dentro de campo, observa-se grande evolução no que diz respeito aos tipos de
treinamento, seja na preparação física, tática e técnica.
Quanto aos tipos de treinamento desenvolvidos no futebol Frisselli e Mantovani
(1999, p. 58-66) informam que os treinamentos físicos são “conteúdos aplicados para o
desenvolvimento das capacidades físicas dos futebolistas”. Essas capacidades físicas
referem-se à força, velocidade, flexibilidade, agilidade, resistência e equilíbrio. Quanto
ao treinamento tático, o autor o define “como a repetição sistemática e constante, de
uma forma de jogar coletiva, previamente definida, para a criação ou anulação de
situações perigosas”. Já o treinamento técnico o mesmo autor afirma que se trata da
“aprendizagem, aperfeiçoamento ou desenvolvimento de um fundamento do futebol”.
De forma geral Martin (1991, p.07) define treinamento como:
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[...] processo planificado, com o qual se procura alcançar determinado
nível de desempenho que é sempre o resultado da interação complexa
de parâmetros condicionais, coordenativos, psíquicos e de qualidades
pessoais.

Assim sendo, o treinamento é o que proporciona o sucesso do desenvolvimento
do rendimento dos jogadores nos jogos e competições, além disso, é através do
treinamento que o atleta melhora sua condição física, técnica, tática e psicológica
(FERNANDES, 1994).
Carraveta (2012) relata que:
Os treinamentos são pensados com um propósito: resultado – vencer
jogos, conquistar campeonatos. Tecnicamente, podem ser descritos
como uma sequência de ações motoras e relacionais, respaldadas em
finalidades, normas e códigos. Em linhas gerais, a gestão dos
treinamentos é determinada por compromissos e acordos, implícitos e
explícitos, existentes entre treinadores, integrantes da equipe técnica e
os jogadores de futebol (p. 109).

Nesta perspectiva, julga-se válido ressaltar do que trata a técnica. Para Mutti,
(2003) é através dela que se observa a diferença de um jogador para o outro; pela
técnica é que se podem observar a facilidade, a habilidade e a beleza dos chamados
“craques”, que o autor define como pessoas que dominam os elementos fundamentais
do jogo.
“Define-se a técnica como todo gesto ou movimento realizado pelo atleta que lhe
permite dar continuidade e desenvolvimento ao jogo” (VOSER, GUIMARÃES e
RIBEIRO, 2006, p. 151).
Cunha et al. (2011 p. 33) dizem: “[...] técnica é a maneira com que os elementos
fundamentais do jogo são executados (fundamentos)”.
A qualidade técnica de um jogador terá um papel fundamental no que diz
respeito a certos tipos de soluções que ele irá se deparar no decorrer da partida
(MATTA E GRECO, 1996).
Em uma partida de futebol, a qualidade técnica de um jogador é essencial para o
objetivo principal, que é a realização de um gol. Porém é valido ressaltar que vários
componentes poderão contribuir para que isto ocorra, seja de natureza física, tática e
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emocional. Um exemplo pode ser quando um integrante da equipe parte de uma
determina zona do campo, passa de seus adversários e realiza um gol. Observa-se
nessa situação o componente tático na localização do jogador ao receber a bola; o
componente físico na arrancada veloz; o emocional na personalidade de se “encarar”
seus adversários; e na parte técnica, o domínio dos fundamentos, refere-se
inicialmente à recepção da bola, o controle no drible e na condução da bola, e, por fim,
o chute certo em direção à meta. Neste sentido verifica-se a grande importância de se
preparar o jogador tecnicamente no domínio de todos os fundamentos do futebol.
Fernandes (1994) diz que a técnica poderá ser um fator decisivo em certas
situações. O autor informa que:

[...] a técnica tem um valor importante no rendimento desportivo
principalmente quando é aplicada de maneira combinada com as
condições física e tática, havendo uma estreita relação entre os três
componentes, que é o que devem procurar os treinadores, sem
supervalorizar qualquer um deles (p. 65).

Assim, a associação da relação entre a técnica e o aspecto físico pode ser
analisada de acordo com Bompa (2002), segundo o qual a qualidade técnica de um
atleta dependerá também de um bom condicionamento físico, ou seja: estes dois
aspectos devem andar juntos.
Quanto ao treinamento técnico, Falk e Pereira (2010, p. 118) o definem:

O treinamento técnico do futebol é uma das preparações do jogador à
modalidade, normalmente envolvendo a bola o atleta passa a ter
contato direto com as exigências específicas do jogo desenvolvendo e
aperfeiçoando a técnica, habilidade e improviso para desenvolver bem
suas funções no campo de jogo.

Outro fator, dentro de um treinamento, que irá contribuir para a performance
técnica dos atletas de futebol, segundo Carravetta (2012), é a variação e a repetição
dos movimentos, onde o autor cita que por meio desse recurso haverá o
aperfeiçoamento da relação entre o sistema nervoso central e o sistema muscular.

Na área do futebol há uma grande discussão de que a técnica não pode
ser ensinada, uma vez que o jogador já nasce com uma habilidade
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natural, com certa vocação. No entanto, deve-se compreender que o
aspecto técnico pode e deve ser ensinado. Para determinadas pessoas,
poucas horas de prática serão suficientes para desenvolver uma tarefa
de forma habilidosa, enquanto outras precisam de uma atenção
especial e treinamento intensivo. No entanto, todos podem aprender. Há
sempre muito que ensinar, e, quando não houver mais o que ensinar,
sempre haverá o que corrigir (CUNHA, et al., 2011 p. 39).

No que diz respeito ao treinamento técnico do futebol, inicialmente é válido
ressaltar que o treinador é a figura principal, o responsável pelo treinamento técnico;
porém este poderá ter o auxílio do chamado assistente técnico e do auxiliar técnico no
exercício da função. Cunha et al.(2012) informam que o treinador é o responsável em
fazer com que seus atletas adquiram a aprendizagem através do bom desempenho
durante as atividades. Além disso, é importante que o mesmo proporcione
metodologias que venham despertar o interesse e o estímulo dos atletas, aspectos
citados pelo autor como essenciais no processo de ensino-aprendizagem.
Assim sendo, o treinador é o sujeito que dirige o treinamento, promove a
evolução técnica dos jogadores, além de outras atribuições. Sua função também está
ligada à orientação e correção do gesto técnico.
Neste sentido, um fator extremamente importante que contribui para o
fornecimento de tais informações dentro do treinamento é o chamado feedback, que
segundo Cunha et al.(2012), tem por objetivo “prescrever uma solução para o erro no
movimento[...]”(p. 30).
Gould e Weinberg (2008) aconselham treinadores a fornecerem feedback aos
atletas no que diz respeito à precisão e ao sucesso de seus movimentos. Os autores
informam que: “O conhecimento dos resultados ajuda as pessoas a melhorarem o
desempenho por fornecer feedback específico com relação à correção (ou incorreção)
de suas respostas e por aumentar sua motivação” (p.149).
Frisselli e Mantovani (1999, p. 59), sobre treinamento técnico, afirmam: “Definese treinamento técnico a aprendizagem, aperfeiçoamento ou desenvolvimento de um
fundamento do futebol”. Tais fundamentos são apresentados por Falk e Pereira (2010,
p. 119-120) do seguinte forma:
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- Controle de bola ou domínio: é a diminuição da velocidade da bola,
dominando-a convenientemente, trabalhando de acordo com as
situações diversas que ocorrem numa partida [...]. - Passe:
Transferência de posse de bola entre os elementos de uma mesma
equipe, visando, desta forma, manter a bola em poder da equipe e/ou
atingir o gol adversário [...]. - Drible: são toques sucessivos efetuados
na bola, progredindo no campo (ou não), mantendo-a dominada e
fintando, ou não o adversário [...] - Finta: é o ato de enganar o
adversário, com ou sem bola [...]. - Chute: é o ato de golpear a bola
utilizando um dos pés, buscando um determinado objetivo, que no
futebol é o gol adversário [...]. - Cabeceio: é um dos trabalhos
desenvolvidos pelos jogadores, pelo alto, visando surpreender os
jogadores adversários, através de armações e/ou conclusões de
jogadas, sem que a bola seja interceptada [...].

É válido ressaltar que, em se tratando dos fundamentos do futebol, é grande o
número de definições e explicações, feitos por diversos estudiosos do meio
futebolístico.
Melo (2007) informa que no futebol atual há muita marcação por parte das
equipes, desta forma é importante que o atleta tenha o domínio dos fundamentos
técnicos. Uma equipe que executa bem os fundamentos terá maior possibilidade de
obter melhor performance no jogo. No que diz respeito aos métodos de treinamento
dos fundamentos técnicos, Carraveta comenta que

Predominam durante toda a temporada anual e podem ser treinados
com a utilização dos seguintes métodos: 1. Método de ensino global
(integral): emprega exercícios e jogos de forma global. 2. Método de
ensino analítico: o ensino da técnica é realizado por partes. 3. Método
de ensino situacional: são utilizadas situações de jogo para o
treinamento das técnicas (CARRAVETA, 2012, p. 151)

O autor acima citado apresenta algumas recomendações importantes que
devem ser analisadas detalhadamente no desenvolvimento técnico de cada atleta, tais
como: “a posição inicial, o início do movimento determinado, a posição final, o ritmo, a
velocidade e a amplitude do movimento” (2012, p.137). Neste sentido é válido ressaltar
que o atleta, além do treinador, deva ter consciência de tais observações, para que
venham auto-observar, adquirindo, desta forma, o melhor desempenho dos
movimentos.
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Os fundamentos citados acima devem ser desenvolvidos o mais próximo
possível da realidade dos jogos, por meio do treinamento técnico, para que possam
promover uma melhor capacitação dos atletas dentro das partidas, por se tratarem de
atletas de alto nível (CUNHA, et al. 2011), como o são os sujeitos do presente estudo.
Os mesmos autores ainda afirmam que este grupo normalmente faz parte da categoria
profissional e sub-20; porém ao se tratar de idade, observa-se que é comum atletas de
16, 17 anos já pertencerem às categorias profissionais pelo seu nível de desempenho.

No treinamento técnico para alto nível, o atleta deve ser submetido a
situações que oferecem um alto número de opções, provocando
progressos em sua capacidade de decidir e realizar a melhor ação.
Dessa forma, eles aprenderão e ficarão mais familiarizados com as
diferentes situações de jogo, ou seja, a presença de adversários e seus
movimentos, presença de companheiros para suporte, velocidade de
execução, precisão, limitação espacial etc (CUNHA, et al. 2011, p.45).

Assim, alguns treinamentos que se enquadram a essa realidade podem ser
desenvolvidos como:
“[...] jogos com espaços reduzidos com um número menor de
participantes, simulações de ataque contra defesa, treino de finalização
em que os jogadores de meio-campo e laterais preparam jogadas para
atacantes etc. Dentro do treinamento técnico também está incluído o
coletivo, que pode conter condições especiais criadas pelo professor,
visando elevar ainda mais o nível de dificuldade da partida. Jogadas de
bola parada também podem fazer parte dos exercícios próximos às
situações de jogo. Nessa situação, o professor irá treinar as mais
diferentes formas de se criar uma jogada e realizar uma finalização a
partir de uma cobrança de falta, escanteio ou mesmo lateral” (CUNHA,
et al. 2011 p. 48).

Cunha et al. (2011) ainda citam que exercícios repetitivos, em que não há
situação real de jogo, não poderão proporcionar avanços técnicos nos atletas de alto
rendimento. Porém, isto não significa que este tipo de prática seja totalmente excluído
dentro dos devidos treinamentos. Segundo os autores, é importante que nesse tipo de
prática o atleta trabalhe com materiais alternativos (bolas de borracha, de tênis) que
proporcionem um grau de dificuldade para o devido desenvolvimento da técnica. Esse
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tipo de treinamento também poderá servir como aquecimento para um treinamento
técnico específico, e para a reabilitação do atleta.
Nesse sentido, o treinamento voltado para os sujeitos deve ser específico, de
acordo com a característica e posição, mesmo que um ou outro exerça mais de uma,
seguindo a variabilidade de opções no desenvolvimento da tarefa ou de um
fundamento (CUNHA, et al. 2011).
Fernandes, (1994, p. 70) menciona algumas funções técnicas, com ou sem bola,
de jogadores de futebol, que se apresentam, através do quadro abaixo. Tais funções
poderão ser desenvolvidas e fazer parte também da metodologia de treinamentos
técnicos.

Quadro II: Funções técnicas dos jogadores para solucionar os problemas de um jogo.
Fundamentos Domínio de
Técnicos
bola com:
- Pé: parte
interna ou
externa, peito, planta
- coxa
- peito
- cabeça

Antecipações
(Tackling)
- carrinho
- colisões
- ombro
- peito
- deslizamento

Condução:
- parte interna e externa do
pé
- peito
- planta

Fintas:
- com
bola
- com o
corpo
- com o
olhar

Chutes:
- simples:
com a parte interna e
externa do
pé
- calcanhar
- voleio
- cabeça
- efeito:
interno e
externo
-arremessos laterais

Goleiro:
- defesas:
bola baixa,
média e
alta.
- Saídas do
gol: direto
na bola ou
enfrentando
o adversário
- escanteios
- tiro livre
- cruzamentos
- bolas atrasadas com
o pé
- reposições: com o
pé ou mão.

Técnica para
o jogador
com bola

Tirar “Roubar” a Bola

Correr e
Driblar

Drible

Chutes
- ao gol
- escanteios
- para passar a bola

Defesa do
gol

Recepção e
Condução
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Técnica para
o jogador
sem Bola

Cobrir uma
determinada
zona do
campo

Formas de ação

Marcar diretamente um
jogador
adversário

Lutar pela
a retomada da bola

Iludir a
marcação
contrária.
Desmarcação

Troca de
Cobertura
posição
dos espacom o
ços vazios
companheIro

Andar, trotar, correr (velocidade curta, média e longa), saltar, giros, quedas e
reações.

Fonte: Fernandes (1994, p. 70).

“A preparação técnica é o conjunto de atividades e ensinamentos que o atleta
assimila, visando à execução do movimento desportivo com um máximo de eficiência e
com um mínimo de esforço” (DANTAS, 2003 citado por RAMALHO, 2012 p. 23).
Dessa forma, o treinamento técnico, de acordo com Bate (1996 citado por cunha
et al. 2011 p. 40) [...] “seria uma prática que visa uma melhora no desempenho dos
fundamentos, uma melhora na capacidade de decidir e realizar a ação mais adequada
em diferentes situações”.
No contexto do futebol, é fundamental que o atleta esteja bem preparado
tecnicamente, uma vez que suas ações motoras irão proporcionar o melhor
desempenho dentro do resultado pretendido. Neste sentido, Silva e Greco (2009)
informam que no ambiente do jogo, por se tratar de um meio em que há diversas
situações, faz-se necessário que o atleta tenha consciência a respeito da importância
da escolha da ação motora adequada. Os mesmos autores ainda tratam sobre a
ligação da ação motora com o aspecto cognitivo dentro do contexto esportivo, no que
diz respeito à tomada de decisão por parte dos atletas.
Campos (2004, p. 05) também faz essa interface entre o aspecto motor e
cognitivo dizendo:

No futebol podem ocorrer situações em que o jogador toma decisões
corretas, porém não realiza com precisão as habilidades motoras, assim
como podem existir situações em que o jogador possui dificuldades no
processo de tomada de decisão, mas possui habilidades motoras
apuradas. Estas duas situações causam dificuldades para atingir o
objetivo, que é fazer o gol. Portanto, o êxito no futebol depende da
integração das habilidades motoras e cognitivas. [...] As habilidades
motoras e cognitivas constituem um dos alicerces da competência
motora [...].
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Vê-se assim a importância da técnica e da utilização de estratégia no futebol,
correspondendo ao que preconiza os teóricos da autorregulação da aprendizagem.
Entretanto, o comportamento autorregulado vai além, envolvendo etapas e dimensões,
conforme

descrito

anteriormente.

Neste

estudo

buscou-se

compreender

o

comportamento autorregulado dos atletas, tendo em vista oferecer contribuições às
suas performances.
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4 A APLICAÇÃO DO CONSTRUTO DA AUTORREGULAÇÃO NO FUTEBOL

Segundo Drubscky (2003), a teoria do conhecimento e a prática caminham
juntas na evolução do treinamento esportivo. Nos últimos anos, o futebol tem se
destacado pelo grande avanço na área do treinamento e, consequentemente, na
performance dos atletas e das equipes. A implantação de métodos de campo
acompanhado de um importante aparato eletrônico e informatizado fez com que o nível
do esporte tivesse grande evolução.
Concepções táticas variadas, didáticas, modelos de treinos diferenciados, a
chegada de novas ciências e as avaliações físicas são algumas áreas que mudaram o
futebol atual em relação ao passado. Os benefícios da evolução científica do
treinamento esportivo estão facilmente ao alcance dos profissionais envolvidos no
devido desporto. (DRUBSCKY, 2003). Com isso, a autorregulação vem ser mais uma
ciência a alcance desses profissionais, que poderá contribuir para o desenvolvimento
dos mesmos e do futebol.
Alguns pesquisadores, que desenvolvem trabalhos dentro da autorregulação e
do desempenho esportivo, como, por exemplo, Anshel e Porter (1996), têm
demonstrado que a autorregulação pode afetar positivamente a performance do atleta.
Os mesmos autores ainda informam que atletas que não conseguem se autorregular
poderão estar sujeitos a não dar o melhor de si.
Neste sentido, a seguir serão analisados alguns fatores importantes da
autorregulação da aprendizagem, tendo como referência as fases/dimensões
apresentadas por Pintrich (2010), Zimmerman (2010) e outros, apresentadas na parte 2
desta pesquisa, que se relacionam ao contexto do futebol, e que poderão contribuir no
treinamento técnico do jogador, melhorando o seu desempenho.
A descrição seguinte poderá também contribuir para ampliar a compreensão das
variáveis observadas neste estudo, relacionadas ao comportamento autorregulado dos
atletas.
No futebol estabelecem-se metas a serem alcançadas pelas pessoas, aspecto
também enfatizado dentro da autorregulação da aprendizagem. Woolger e Power
(1993), informam que, pelo fato do futebol vivenciar vários tipos de aprendizagem, faz-
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se necessário o estabelecimento de metas de curto prazo, visando o alcance de
objetivos a longo prazo. O estabelecimento de objetivos a curto prazo poderá contribuir
para a motivação do jogador na conquista de um objetivo. Mais distante, isso pode ser
exemplificado dentro do contexto futebolístico, enfatizando para os atletas que um bom
treinamento na realidade atual vivida por eles, poderá possibilitar em um bom
desempenho no decorrer do campeonato em que os mesmos disputarão.
Weinberg e Gould (2008) falam sobre metas em um ambiente de treinamento:

Com muita frequência, os atletas e técnicos se concentram apenas em
metas de competição. Estabelecer metas de treino é importante devido
à grande quantidade de tempo que os atletas passam treinando
(sobretudo em comparação com o tempo em que passam competindo)
e à possibilidade de que as longas horas de treino possam se tornar
aborrecidas para alguns indivíduos. Estabelecer metas práticas, então,
é uma boa forma de obter uma margem competitiva focalizando-se em
melhorar o que normalmente não se trabalha e mantendo-se a
motivação [...] (p. 372).

Pintrich (2010), em relação ao aspecto cognitivo, cita a ativação do
conhecimento prévio do conteúdo. Tal fator, no contexto do treinamento do futebol,
implica no atleta avaliar sua condição pessoal para bem executar a mesma.
Brown (1978) cita que as ações metacognitivas são os mecanismos
autorregulatórios utilizados pelas pessoas durante a resolução de um problema ou
diante do enfrentamento de uma tarefa. No contexto do treinamento, tal aspecto é
analisado a todo instante. Há a necessidade de o jogador obter ações rápidas e
imprevisíveis, exigindo do mesmo a escolha da melhor ação a ser executada mediante
a situação da tarefa (CUNHA, et al., 2011).
Zimmerman (2001) nos auxilia no andamento destas ideias quando afirma que
uma das características do comportamento autorregulado diz respeito ao uso que o
indivíduo faz de estratégias. Nesse sentido, é importante que o atleta tenha o hábito de
refletir sobre estratégias, pelas inúmeras situações-problemas que ocorrem durante o
treino ou em uma partida, e até mesmo identificar se há de fato outra opção para a
resolução da tarefa. Faz-se também necessário que o treinador estimule o jogador a
pensar na resolução da ação, que o estimule a desenvolver estratégias.
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Pintrich (2010) cita a importância da seleção e adaptação de estratégias no
contexto cognitivo; estes fatores, levados ao ambiente do treinamento técnico, também
ocorrem quando o atleta usa estratégias que possibilitaram anteriormente resultados
satisfatórios, quando busca por si superar suas próprias dificuldades, quando realiza
mudança de estratégia, e quando percebe que suas atitudes não funcionaram. O
mesmo autor também fala de julgamentos cognitivos. É valido ressaltar que, segundo
Mateos (2001), que um indivíduo que não tem a consciência de suas estratégias,
dificilmente as utilizará de forma eficaz.
Também observa-se que a consciência metacognitiva e o monitoramento da
ação deve ocorrer, de igual modo, no atleta de futebol. No treinamento de futebol, é
importante que se avalie se se está alcançando os objetivos, se os mesmos foram
atingidos, que se avalie o desempenho identificando os pontos fracos e fortes e os que
necessitam ser melhorados, que se tenha o hábito de analisar o desempenho dos
companheiros de equipe no intuito de melhorar o próprio desempenho, e avaliar a
contribuição pessoal no desempenho geral da equipe.
No que diz respeito à comunicação dentro do processo autorregulatório, um dos
tipos que se faz evidente é a chamada comunicação intrapessoal, que Weinberg e
Gould (2008, p. 248) conceituam e explicam da seguinte forma:
Comunicação intrapessoal (“diálogo interior”) é a comunicação que
temos conosco mesmos. Falamos muito para nós mesmos, e esse
diálogo interior é importante. O que dizemos a nós mesmos geralmente
ajuda a moldar ou prever o modo como agimos e atuamos.

No contexto do treinamento do futebol, percebe-se que esse tipo de
comunicação é ou deve ser constante, seja antes, durante, ou após a tarefa. É através
da comunicação intrapessoal que o jogador estabelece objetivos, faz julgamentos de
eficácia da tarefa na execução da tarefa, monitora seu esforço, seleciona estratégias,
reconhece a necessidade de ajuda, avalia o contexto, etc. Segundo a teoria da
autorregulação da aprendizagem, para que o indivíduo adquira um bom desempenho, é
importante que faça análise de si mesmo (VEIGA SIMÃO, 2004). Em um treinamento
técnico de futebol, a interação do sujeito consigo deve ser constante, haja vista que o
jogador, ao buscar um melhor desempenho nos diversos tipos de treinamento, deve

39
fazer

constantes

perguntas

sobre

si

mesmo.

Tais

indagações

podem

ser

exemplificadas como: “Qual a melhor maneira de desempenhar esse tipo de
treinamento?” “Estou alcançando meus objetivos?” “Ou, como foi meu desempenho no
treinamento de hoje?”.
Bompa (2002) chama a atenção sobre a necessidade do treinador e do atleta
estarem atentos a respeito da situação-problema dentro de um treinamento. Isto
demonstra que não só o treinador deve ter a devida percepção; é importante que o
jogador saiba identificar o problema e procure meios para que a dificuldade seja
solucionada. É importante, também, que o treinador desperte isso em seu atleta, caso
o mesmo não tenha o devido hábito. Desta forma, sujeitos que têm esse costume
estarão demonstrando comportamento autorregulado.
Carravetta (2012) também ressalta sobre a importância do jogador saber
diagnosticar em que estado se encontra, para que este venha responder de forma
adequada às situações que poderão surgir. Nesse sentido, Zimmerman (2001) ressalta
que o comportamento autorregulado envolve situações de reflexões pessoais a
respeito do próprio conhecimento, capacidades, juízos sobre a regulação da cognição,
fazendo com que o sujeito dirija suas ações cognitivas de acordo com os objetivos
previamente traçados (ZIMMERMAN, 2001). Tais ações são descritas por, Pintrich
(2010) como julgamentos cognitivos.
Cunha, et al. (2011) afirmam que qualquer profissional ou praticante do futebol
que desempenhar suas funções motivado, provavelmente a fará com mais
competência e qualidade. A motivação de um jogador de futebol pode melhorar ou
piorar seu rendimento, mas não pode servir como justificativa para seu desempenho.
Um fator no futebol que pode influenciar o desempenho do atleta é a
aprendizagem por observação, mencionada pela teoria da autorregulação. Dentro do
contexto de um treinamento de futebol, o jogador constantemente se depara com
observações de modelos, seja do desempenho dos seus colegas de equipe, ou pela
demonstração prática do treinador ou de algum membro da comissão técnica.
Nesta ordem de ideias, Bandura (1986) informa que a aprendizagem por meio
da observação só será eficaz caso venha acompanhada, além da motivação, da
atenção, retenção e reprodução motora. Com isso, dentro de um treinamento técnico, é
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importante chamar a atenção do atleta para que este procure ter o hábito de observar
sua equipe, para melhor seu próprio desempenho. Além disso, faz-se necessário o
acompanhamento do processo cognitivo de retenção, e que o jogador tenha a
oportunidade de reproduzir, através da prática, o que foi observado.
Cunha et al. (2011) informa que a teoria da autoeficácia é muito significativa na
motivação, pois se a crença mesma de um sujeito for baixa para a execução de uma
tarefa, menos motivado ele estará para realizá-la. Sendo assim, é necessário que se
busque tornar alunos/atletas mais autoeficazes, uma vez que, desta forma, eles
estarão mais motivados a participar dos treinos e jogos, pela expectativa de obterem
êxito, e assim obterem melhor rendimento. Bandura (1993) cita que indivíduos com
elevado grau de eficácia estarão mais seguros na realização de suas tarefas.
Cleary e Zimmermann (2001) observaram diferenças entre os especialistas de
basquete, os não especialistas e os novatos no comportamento autorregulado. Dentre
os resultados, constatou-se que os especialistas apresentavam níveis mais elevados
de auto eficácia que os demais.
Eccles e Midgley (1989) informam que a motivação influencia a maneira como as
pessoas participam ou não de determinada tarefa.
Considerando que nem todo treinamento é agradável ao atleta, é importante que
este procure utilizar estratégias para se automotivar. Printch (2010) chama isso de
seleção e adaptação de estratégia para manejar a motivação e o afeto.
Ammes (1992) afirma que uma poderosa maneira de motivar um indivíduo é
fazê-lo enxergar a importância ou o significado de determinada tarefa. Printch (2010)
descreve esse recurso como ativação do valor da tarefa. No contexto do treinamento
de futebol, é importante que o jogador procure entender o motivo da tarefa. Algumas
vezes o atleta não se sente motivado a realizá-la, seja por motivos pessoais, ou pelo
grau de dificuldade da mesma. É extremamente importante o treinador ter o hábito de
informar ao atleta a respeito da importância de determinado treinamento para a uma
situação

de

jogo.

Infelizmente,

o

que

se

observa,

são

alguns

jogadores

desempenhando uma tarefa sem saber o porquê da mesma.
Quanto à analise do grau de facilidade ou dificuldade de uma tarefa, Pintrich
(2010) a descreve dentro do aspecto motivacional. Para o autor, no treinamento do
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futebol é importante que o atleta tenha o costume de analisar o grau de dificuldade da
tarefa, visto que isto poderá ajuda-lo em seu desempenho.
A consciência e monitoramento da motivação e do afeto, citado por Pintrich
(2010), aplicados no âmbito do treinamento, relacionam-se ao fato de o atleta ter
consciência desse sentimento no estado atual de sua carreira. Nesse sentido, é
importante que o atleta se auto avalie, observando seu estado motivacional, pois como
menciona Cunha et al., (2011, p. 97), “Qualquer profissional, ou praticante do futebol
que desempenhar suas atribuições e suas funções mais motivado provavelmente o fará
com mais competência e qualidade” [...].
Uma ação autorregulada importante no construto da autorregulação da
aprendizagem diz respeito à auto-observação do comportamento. Zimmerman (1986)
chama atenção sobre a necessidade de alteração de procedimentos, caso o sujeito não
atinja os objetivos planejados. Dessa forma, é importante que o atleta esteja atento a
situações durante o treinamento que possa leva-lo a não alcançar o resultado
desejado. É preciso que se auto avalie, faça diagnóstico da causa de dificuldade e
selecione estratégias para alcançar o sucesso esperado no desempenho da tarefa.
Além disso, é válido ressaltar que tais estratégias também irão depender, de acordo
com Mateos (2001), das caraterísticas da tarefa e da pessoa.
Neste contexto Pintrich (2010) aborda o planejamento do tempo e do esforço
para o desenvolvimento da tarefa; no treinamento, um aspecto importante é o atleta ter
o hábito de planejamento do tempo, reservando uma parte maior para o
desenvolvimento da atividade que necessita aprimorar.
Carita et al. (1998) consideram os professores e colegas como suporte de ajuda.
Considerando, também, que determinados atletas encontram dificuldades no
desempenho da tarefa, é relevante que estes tenham o costume de buscar ajuda, o
que também faz parte de um comportamento autorregulado (ZIMMERMANNM 1994).
Quanto à contextualização, Fernandes (1994), ao mencionar alguns pontos
essenciais que devem fazer parte do planejamento do treinamento de futebol, informa
que o local é um aspecto considerado muito importante no que diz respeito ao bom
rendimento do atleta.
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Matta e Greco (1996) também informam que o estado do gramado e o ambiente
terão influência na qualidade de execução de uma técnica. Carita et al (1998)
corroboram este pensamento ao comentarem que o espaço para execução da tarefa
deve ter boas condições, facilitando o desempenho dos indivíduos. Sobre esse
aspecto, observa-se que dentro da realidade dos treinamentos de futebol, muitas vezes
os atletas são prejudicados pelo mau estado do gramado, pela presença de torcedores,
dentre outros.
Assim, no treinamento é importante que o atleta analise as condições do local,
diagnosticando os pontos positivos que irão contribuir para o bom desempenho da
tarefa e também os pontos negativos, elaborando estratégias para que certos fatos não
venham comprometer seu desempenho.
Outro aspecto de igual importância, o conhecimento estratégico é, também,
indispensável para a aprendizagem e autonomia do aprendiz. A estratégia está ligada à
criatividade, e, dentro do aspecto contextual, Tibeau (2010) relata que a limitação do
espaço físico irá interferir na estimulação da criatividade.
Cunha, et al. (2011) citam alguns pontos que fazem parte do ambiente dentro de
uma situação de treino/jogo, como a presença de adversários, dos companheiros de
equipe, do tempo, de condições de campo, dentre outros. Faz-se necessário,
entretanto, que o atleta procure se adaptar a certos ambientes, a adequação do
contexto de acordo com suas possibilidades, tendo em vista o melhor desenvolvimento
de suas capacidades. Garganta (2006) informa que, para os atletas entenderem o
sentido do jogo, se faz necessário que esses sejam capazes de organizar suas ações
em função do contexto.
Um tipo de interferência no contexto futebolístico é a presença e interferência do
torcedor; a prática esportiva do futebol não é a mesma sem a presença desses
sujeitos. A presença da torcida é importante para uma equipe, não somente nas
partidas, como também nos treinamentos, uma vez que isto faz com que o atleta se
sinta mais motivado, em decorrência do apoio e carinho recebidos.

[...] nunca a atuação do atleta deixa de sofrer influência de alguma
assistência. A todo o momento haverá fatores que estarão interagindo e
integrando em seu ambiente. Neste contexto entram os olhares
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vigilantes dos colegas de equipe, do técnico, da família e do público que
acompanha o atleta e a modalidade esportiva que este atleta pratica
(CRATTY, 1984 citato por COUTO et al. 2007, p. 03)

O fato é que, muitas vezes, pelo desempenho da equipe, ou especificamente de
um determinado atleta, muitas vezes os torcedores, através de certos tipos de
manifestação, direcionam cobranças agressivas, protestos e insultos aos atletas. Com
isso, se faz necessário que o mesmo esteja atento, se controlando para que as
interferências desfavoráveis no local de treinamento ou do jogo não venham
comprometer o seu desempenho. Isto significa monitorar além da tarefa, as condições
do contexto, como citado por Pintrich (2010).
Machado (2006 p. 27) faz uma observação, informando que “[...] atleta que
possui um alto nível técnico e preparado psicologicamente, dificilmente se deixará
influenciar por provocações e insultos de espectadores e, consequentemente, não será
atingido pelos seus manifestos”.
A partir desse aspecto, observa-se mais uma vez, a importância da
autorregulação, agora dentro do contexto psicológico. Assim, em caso da necessidade
de um atleta ter a percepção de interferências que venham comprometer seu
desempenho, deve procurar controlá-las.
De acordo com Zimmerman, (2006) os processos autorreguladores não
produzirão imediatamente altos níveis de especialização, mas podem ajudar o
indivíduo a adquirir conhecimentos e habilidades de forma mais eficaz.
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5 O PROBLEMA

5.1 A questão problema propriamente dita

Buscam-se respostas para as seguintes perguntas:
Os jogadores profissionais da equipe de futebol do Americano Futebol Clube,
que participam dos campeonatos do Estado do Rio de Janeiro, apresentam, no
treinamento técnico, comportamento condizente com o que preconiza a teoria da
autorregulação da aprendizagem, nas várias etapas (antes, durante e após a execução
das tarefas) relacionado às dimensões metacognitiva, motivacional, comportamental e
do ambiente? Em quais dessas dimensões há indícios de melhor comportamento
autorregulado?
Relembra-se

que

o

construto

da

autorregulação

da

aprendizagem

é

multidimensional, incluindo as dimensões metacognitiva, motivacional, comportamental
e do ambiente. Cada uma dessas dimensões engloba uma grande variedade de
variáveis que devem ser observadas durante as fases de realização das tarefas (antes,
durante e após). Neste estudo focalizaram-se algumas variáveis relacionadas a essas
dimensões, destacadas pela literatura especializada, quais sejam:
- Em relação à dimensão metacognitiva: clareza dos objetivos; autoconhecimento para
a realização da tarefa; utilização de estratégias relacionada à tarefa; monitoramento e
controle da ação.
- Em relação à dimensão motivacional: satisfação ou não na realização da tarefa;
monitoramento e controle da motivação através da utilização de estratégias; crenças,
destacando-se a de autoeficácia.
- Em relação à dimensão comportamental: o planejamento do tempo; busca de ajuda;
- Em relação ao contexto: percepções sobre o contexto; ações tendo em vista a sua
adequação; avaliação da tarefa e do contexto.
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5.2 Hipóteses

O comportamento dos jogadores de futebol observados é mais condizente, com
o que preconiza a literatura especializada, nas dimensões motivacionais e
comportamentais

observadas,

cognitiva/metacognitiva e contextual.

e

menos

favorável

nas

dimensões
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6 METODOLOGIA

6.1 Natureza do estudo

Trata-se de um estudo de caso exploratório, quanti-qualitativo, descritivo, realizado
com jogadores profissionais de futebol do Americano Futebol Clube, da cidade de
Campos dos Goytacazes/RJ.

6.2 Breve histórico do clube de futebol observado e contexto do estudo

De acordo com Arêas (1976), em abril de 1914 o time carioca América Football
Club esteve em Campos para uma partida, contra uma equipe local improvisada.
Desse evento surgiu a iniciativa da criação de um novo clube denominado
posteriormente Americano Futebol Clube.
O primeiro campo de sua propriedade foi sediado à Rua Rocha Leão,
inaugurado em 19 de julho de 1914. Posteriormente, o clube se mudou para a rua São
Bento, e só depois chegou à sua atual sede, o Estádio Godofredo Cruz.
O Americano Futebol Clube tem diversas conquistas de campeonatos campistas
e estaduais, bem como títulos nacionais e de categorias de base (SITE AMERICANO
F.C.)
Seu estádio, chamado popularmente de Godofredo Cruz, tem capacidade
atualmente para vinte e cinco mil pessoas, localizado no parque Tamandaré em
Campos dos Goytacazes - RJ (SITE FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - FFERJ).
O clube possui um restaurante próprio, onde os jogadores fazem suas refeições;
possui departamento médico para recuperação de jogadores lesionados e, aos atletas
profissionais que não possuem residência fixa no município campista, a Instituição
esportiva aluga apartamentos para que estes possam se acomodar.
No que diz respeito aos dias de descanso dos atletas, estes geralmente ocorrem
no dia seguinte da partida disputada. Antes do início do campeonato o clube já sabe as
datas dos jogos, que repassa aos atletas.
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A média de horário de treinamento gira ou girava em torno de dez a doze horas
por semana. Além disto, os atletas utilizam seus tempos em jogos, viagens e
concentrações.
No que diz respeito à média salarial desses jogadores, a maioria recebe salário
mínimo a R$: 1.000,00.
A profissão de jogador é regida pelas leis trabalhistas, por conseguinte tem
direito a descanso semanal e a trinta dias de férias por ano. Entretanto, nem todos
chegam a ter essas férias em decorrência do contrato que pode ter o prazo mínimo de
três meses (artigo 30, da lei 9615/98).

6.3 Sujeitos do estudo

Na escolha dos sujeitos deste estudo, ou seja, jogadores profissionais de
futebol, adotou-se como critério selecionar atletas de um clube da cidade de Campos
dos Goytacazes – RJ, que não fosse de criação recente e que tivesse participação em
grandes campeonatos. A escolha aleatória recaiu no Americano Futebol Clube.
Considerando a limitação de tempo do curso de Mestrado, e a dificuldade de
uma pesquisa de campo com atletas de futebol, visto que estes vivem em constantes
treinamentos e viagens, optou-se em realizar a pesquisa em apenas um clube, isto é, a
fazer um estudo de caso.
Ressalta-se que os dados da identificação dos sujeitos se encontram no
(apêndice 1). Este estudo teve a participação de 32 (trinta e dois) atletas que faziam
parte da equipe profissional do Americano Futebol Clube da cidade de Campos dos
Goytacazes - RJ, no segundo semestre de 2012 e início de 2013. A idade dos
jogadores variava entre 18 e 33 anos, com maior frequência entre 23 e 25 anos.
A rotatividade de atletas é grande; é comum em cada ano ou em cada semestre
a entrada e a saída de atletas. Isto refletiu na quantidade de sujeitos que participaram
do estudo.
Constatou-se que os jogadores observados procedem de diversos Estados, com
predominância do Estado do Rio de Janeiro, (20 atletas), sendo que desses, 15
(quinze) são de Campos dos Goytacazes - RJ. Outros atletas vêm de Estados
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circunvizinhos ou mais distantes: Espírito Santo, 2 (dois); Minas Gerais, 2 (dois); São
Paulo, 2 (dois); Bahia, 1 (um); Distrito Federal, 1 (um); Rio Grande do Sul, 3 (três) e Rio
Grande do Norte 1 (um).
A maioria desses sujeitos se encontra com a família no máximo 5 (cinco) vezes
por ano. O tempo de duração das viagens para dois dos integrantes do grupo é
superior a 12 (doze) horas. Os demais atletas levam de 1 (uma) a 12 (doze) horas para
encontrar seus familiares, conforme apresentado no apêndice 1.
Relacionado ao estado civil, o grupo é composto por 26 (vinte e seis) jogadores
solteiros; 4 (quatro) casados e 2 (dois) de união estável. Quanto ao número de filhos,
18 (dezoito) não possuem; 9 (nove) possuem 1 (um); 3 (três) possuem 2 (dois), e 2
(dois) não responderam.
No que diz respeito ao nível de escolaridade, 8 (oito) possuem o fundamental
incompleto; 5 (cinco) o fundamental completo; 9 (nove) o médio incompleto; 7 (sete) o
médio completo; 2 (dois) o superior incompleto e apenas 1 (um) o Superior completo,
sendo este graduado em Educação Física. Ainda relacionado ao estudo, constatou-se
que a grande maioria não continua estudando; dos 2 (dois) que continuam estudando,
1 (um) não informou o curso que faz, e o outro estuda Mecânica Industrial.
Antes de ingressarem numa equipe de profissionais, esses atletas praticavam
futebol como amadores.
O tempo como jogador na categoria amadora variava entre 02 (dois) e 19
(dezenove) anos, tendo a maioria 04 (anos) de experiência. Quanto ao número de
equipes em que atuaram como amadores, variou entre 01 (uma) a 10 (dez) equipes, a
maioria tendo passado por 06 (seis) equipes. O tempo desses atletas como jogador
profissional variou de 1 (um) a 15 (quinze) anos, a maioria com 07 (sete) anos na
equipe profissional.
No apêndice 1 encontram-se as tabelas com os dados referentes à identificação
dos sujeitos que participaram deste estudo.
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6.4 Recursos de observação utilizados para a coleta de dados

Utilizou-se, como recurso de observação, um questionário e uma entrevista
coletiva (grupo focal). O grupo focal foi realizado com o intuito de esclarecer alguns
aspectos detectados através da aplicação do questionário.
O questionário (apêndice 4) foi elaborado e aplicado de acordo com a literatura
especializada, compreendendo procedimentos relacionados ás dimensões que
integram

o

construto

da

autorregulação

(dimensão

cognitiva/metacognitiva;

motivacional; comportamental e contextual) nas suas diversas etapas (antes, durante e
depois da execução da ação).
O questionário antes de aplicado aos jogadores do Americano Futebol Clube, foi
previamente testado com outros 10 (dez) atletas de futebol, que atuaram ou atuam em
equipe(s) profissional (ais) tendo passado por algumas pequenas modificações com
vistas a facilitar a compreensão dos sujeitos da pesquisa. Antes da aplicação do
questionário, os jogadores assinaram uma autorização concordando em participar do
estudo (apêndice 3).
Os sujeitos não demonstraram dificuldade em responder às perguntas do
questionário, compreendendo a importância de suas participações. Assim, o tempo
aproximado da aplicação do instrumento girou em torno de vinte cinco a trinta minutos.
O instrumento é composto de 48 (quarenta e oito) perguntas, predominantemente
objetivas ou fechadas, complementadas por algumas discursivas ou abertas.
As perguntas referem-se ao comportamento autorregulado do jogador de futebol
profissional no treinamento técnico, e está dividido em quatro partes, sendo: a primeira,
que trata da caracterização do respondente, e as demais, que dizem respeito ao
treinamento antes, durante e após a execução da tarefa.
Analisando cada parte, observa-se que a primeira é composta por 11 (onze)
perguntas objetivas complementadas por questões abertas. Nesta primeira parte foram
feitas perguntas relacionada à caracterização dos sujeitos.
A segunda parte é constituída por 12 (doze) perguntas objetivas relacionadas à
fase de antecipação ou de antevisão da ação. As perguntas tratam da clareza dos
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objetivos, do estabelecimento de etapas para alcançá-los, e se esses objetivos foram
modificados no decorrer da carreira profissional.
A terceira parte diz respeito à fase de execução da tarefa. Esta parte inclui os
comportamentos de monitoramento, relacionado à reflexão do indivíduo sobre seu
desempenho, e, dentro do contexto deste estudo, do desempenho também dos
companheiros de equipe; e de controle, onde ocorre a ação direta ou a aplicação da
estratégia. Foram formuladas 17 (dezessete) perguntas objetivas, algumas delas
complementadas por perguntas abertas.
Por fim, a quarta e última parte diz respeito à fase de reflexão final ou de
avaliação da ação, e também corresponde a duas etapas: a de reflexão sobre cada
tarefa específica executada, e a de avaliação do processo final. Nessa fase o atleta
deve ter a autoconsciência de sua performance nos treinamentos após a execução das
tarefas. Assim, nesse contexto, foram formuladas sete perguntas objetivas, também
complementadas por perguntas abertas.
Outro tipo de recurso utilizado na coleta de dados refere-se a uma entrevista
coletiva (grupo focal), feita com os atletas, com o intuito de aprofundar algumas
questões observadas através do questionário (Apêndice 5). Foi confeccionada também
uma autorização de participação na devida entrevista (Apêndice 6), assinada pelos
mesmos.
A entrevista seguiu um roteiro composto por 6 (seis) perguntas, elaboradas
previamente, com o intuito de obter resposta para as seguintes questões: mudanças de
conhecimentos, valores e atitudes em decorrência da profissão como jogador de
futebol; interferências da profissão de jogador de futebol no relacionamento com
pessoas próximas (família e amigos); interferências do público na profissão de jogador
de futebol; crença em Deus como sustentáculo da crença de autoeficácia; e
perspectivas profissionais para após o término da carreira. Ressalta-se que estas
perguntas também foram feitas baseadas na literatura especializada.
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6.5 Procedimentos de coleta de dados

Definidos os sujeitos, inicialmente, entrou-se em contato com os dirigentes do
Americano Futebol Clube a fim de sondar a possibilidade de realização do trabalho,
informando do que tratava a pesquisa, do objetivo e tempo de aplicação da mesma.
Obtida a liberação do Presidente do Clube (apêndice 2), determinou-se com o
diretor de futebol os dias para a aplicação do questionário, que foi aplicado em duas
etapas: a primeira em outubro de 2012, com os jogadores que atuaram até o final do
semestre de 2012; e a segunda em fevereiro de 2013.
Antes da aplicação do questionário, foi feita uma breve reunião com o grupo a
fim de explicar para os atletas a pesquisa e solicitar-lhes colaboração. Nesta ocasião
foi reforçada a importância dos jogadores refletirem sobre as perguntas e respondê-las
individualmente. Os questionários foram respondidos após essa breve reunião e o
pesquisador ficou disponível para o esclarecimento de dúvidas. A aplicação do
questionário durou em torno de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) minutos.
Após a aplicação e a análise do questionário sentiu-se necessidade de uma
entrevista coletiva, objetivando aprofundar algumas perguntas do questionário, da qual
participaram alguns atletas.
Para a realização da entrevista, também foi feita uma breve reunião com o grupo
participante, a fim de lhes explicar sobre a pesquisa e solicitar sua colaboração.
Ressaltou-se nesta ocasião que não haveria respostas certas ou erradas, e que no final
iria prevalecer, ou ser relatada a opinião do grupo.

6.6 Procedimentos de análise e tabulação dos dados

A análise dos dados obtidos através do questionário baseou-se no modelo de
autorregulação da aprendizagem, apresentado na parte 3 deste trabalho. As variáveis
observadas foram analisadas de acordo com as fases e dimensões que integram esse
modelo, e as respostas dos sujeitos foram quantificadas através de frequência e
porcentagem, além de transformadas em tabelas apresentadas e analisadas na parte
seguinte deste relatório, intitulada “Análise e Interpretação dos dados”.
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Os dados obtidos através do grupo focal foram analisados de acordo com
categorias pré-estabelecidas, com a finalidade de complementar as informações
obtidas através do questionário. Fez-se análise de conteúdo das respostas dos
sujeitos, sem a preocupação de quantificação.
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7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

A análise dos dados será dividida em duas partes: a primeira relacionada ao
questionário aplicado, a segunda, aos resultados do grupo focal ou entrevista coletiva
realizada com objetivo de uma melhor compreensão de alguns aspectos detectados
através da aplicação do questionário. Portanto as duas análises se complementaram.

7.1 Análise e interpretação dos dados coletados através do questionário

Como já apontado, a análise dos dados do questionário será baseada no modelo
de autorregulação da aprendizagem apresentado por Pintrich (2010), descrito na
revisão de literatura. Relembra-se que esse modelo compreende o comportamento
autorregulado envolvendo três fases: A fase de antecipação ou de antevisão da ação,
que inclui duas etapas: a de antecipação do processo como um todo, e a que antecede
a realização de cada tarefa específica. A fase de execução, que inclui os
comportamentos de monitoramento e de controle. A fase de reflexão ou de avaliação,
que também corresponde a duas etapas: a de reflexão sobre cada tarefa específica
executada e a de avaliação do processo final. Em cada fase se faz presente as
dimensões que integram o construto da autorregulação, quais sejam: dimensão
cognitiva/metacognitiva, dimensão motivacional/afetiva, dimensão comportamental e
dimensão contextual.
Deve ser esclarecido que algumas perguntas do questionário tiveram como
opção de resposta “sim” e “não” e outras tiveram como opção “sempre”,
“ocasionalmente” e “nunca”. Para facilitar a análise, entendeu-se o “sempre” como
resposta correspondente a “sim”; “nunca” como resposta correspondente a “não”; e
“ocasionalmente” como resposta específica ou diferenciada, portanto, analisada à
parte.
É importante ainda esclarecer que algumas variáveis podem ser analisadas em
mais de uma dimensão. Assim, inicia-se a análise focalizando a primeira fase, ou seja,
a de antecipação e planejamento prévio, analisando separadamente as variáveis
observadas que integram cada dimensão do comportamento autorregulado nessa
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etapa, referentes à fase de antecipação do processo como um todo e a fase que
antecede a realização de cada tarefa específica.

7.1.1 Fase de antecipação e/ou de planejamento prévio

A tabela seguinte apresenta as variáveis de natureza cognitiva/metacognitiva,
observadas na fase de antecipação da ação, ou fase de planejamento.

Tabela 1- Variáveis de natureza cognitiva/metacognitiva, observadas na fase
de antecipação da ação, ou fase de planejamento.

N=32
Variáveis
observadas:
- O atleta, no
início da carreira profissional, possuía
clareza dos
objetivos
que pretendia
atingir.
- O atleta estabelecia etapas
para alcançar
os objetivos
pretendidos a
longo prazo.
- O atleta avaliava sua condição pessoal para executar a tarefa,
antes de iniciar o treinamento técnico.
- O atleta, antes do treinamento técnico,
analisava estratégias adequadas para o
bom desempenho da tarefa.

Sim

Não

F
Ocasionalmente

Não
responderam

Sim

Não

%
Ocasionalmente

Não
responderam

30

2

_

_

93,7

6,3

_

_

27

4

_

1

84,4

12,5

_

3,1

26

1

5

_

81,3

3.1

22

2

7

68,8

6,3

1

15,6

21,8

_

3,1
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- O atleta ana
lisava várias
alternativas
para desempenhar a tarefa, além da orientação recebida.

16

4

12

_

50,0

12,5

37,5

_

Analisando os dados da tabela 1 referentes às variáveis de natureza
cognitiva/metacognitiva observadas na fase de antecipação da ação ou de
planejamento prévio, constata-se que em todas as variáveis observadas os sujeitos
obtiveram, predominantemente, resultados positivos, variando o percentual de resposta
entre 68,8% e 93,7%. O percentual mais baixo refere-se à análise de diversas
alternativas para bem desempenhar a tarefa, além da orientação recebida (50,0%);
constatou-se que 37,5% do grupo respondeu que o fazia ocasionalmente, talvez, pela
falta de conscientização dessa importância, delegando para o técnico a tomada de
decisões.
Vejam-se os resultados relacionados às variáveis apresentadas na tabela 1,
confrontando-os com a literatura especializada.
De acordo com Zimmerman (1986; 2000), o comportamento autorregulado tem
em perspectiva o alcance de um determinado objetivo. A falta de clareza do objetivo a
se atingir dificulta todo o processo de autorregulação do indivíduo. Nesse grupo
observado, constatou-se que 93,7% dos sujeitos responderam que tinham clareza, no
início de suas carreiras como jogador profissional de futebol, do objetivo que
pretendiam atingir.
A literatura especializada também reforça a importância de se estabelecer
etapas para objetivos que se pretende alcançar a longo prazo (SÁ, 2004). Tal aspecto
decorre do estabelecimento de objetivos a longo prazo
desmotivação

poder contribuir para a

do sujeito. Entretanto, torná-los mais próximos pode reforçar a

motivação para o desempenho. Observa-se que um percentual significativo de sujeitos
(84,4%) responderam estabelecer etapas para o alcance de seus objetivos a longo
prazo.
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O modelo metacognitivo elaborado por Flavell (1981;1987) inclui variáveis de
metaconhecimentos relacionadas à própria pessoa, à tarefa a ser executada, e às
estratégias pensadas para se alcançar os objetivos pretendidos. É importante que a
pessoa avalie seus conhecimentos anteriores, tendo em vista a contribuição que os
mesmos possam lhe oferecer na execução da nova tarefa, e que avalie as limitações
pessoais ou aqueles aspectos que precisam ser melhorados e nos quais a pessoa
possivelmente necessitará de ajuda. Observando os resultados da tabela 1, constatase que 81,3% dos sujeitos responderam que avaliavam suas condições pessoais para
a execução da tarefa antes de iniciar o treinamento técnico. Uma percentagem bem
menor de atletas (68,8%), responderam que analisavam as estratégias que poderiam
ser adequadas para o bom desempenho da tarefa que iriam executar, ou as analisava
ocasionalmente (21,8%). De acordo com a teoria da autorregulação, certos
comportamentos são automatizados levando o indivíduo a não refletir sobre suas
ações, e, em alguns casos, essa automatização pode levar a um comportamento
inapropriado, fazendo com que o sujeito não mais reflita sobre suas ações (MATEOS,
2001). Uma percentagem ainda menor (50,0%) respondeu que analisava alternativas
para desempenhar a tarefa além da orientação recebida ou que o fazia ocasionalmente
(37,5), conforme mencionado anteriormente.
Constata-se assim, em relação às variáveis observadas de natureza
cognitiva/metacognitiva na fase que antecede à ação, que o grupo observado necessita
refletir mais sobre o comportamento estratégico a utilizar durante os treinamentos
técnicos de futebol antes de sua execução.

A tabela seguinte apresenta as variáveis de natureza motivacional/afetiva,
observadas na fase de antecipação da ação, ou fase de planejamento.

Tabela 2- Variáveis de natureza motivacional/afetiva, observadas na fase de
antecipação da ação, ou fase de planejamento.
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N=32
Variáveis
observadas:
- O atleta,
antes do treinamento técnico, procurava compreender o motivo da tarefa
solicitada.
- O atleta,
antes de iniciar o treinamento técnico, costumava estar motivado.
- O atleta,
antes do treinamento técnico, sempre
acreditava
ser capaz de
executar a
tarefa.
- O atleta,
antes do treinamento técnico, avaliava o grau de
dificuldade
ou de facilidade da tarefa.
- O atleta,
antes do treinamento técnico, reconhecia a
importância
da tarefa solicitada.
- O atleta
antes de iniciar o treinamento técnico, utilizava
alguma estratégia para
se automotivar.

Sim

Não

F
Ocasionalmente

Não
responderam

Sim

Não

%
Ocasionalmente

Não
responderam

21

2

8

1

65,6

6,3

25,0

3,1

26

_

6

_

81,3

_

18,8

_

32

_

_

_

100,0

_

_

_

21

1

9

1

65,6

3,1

28,1

3,1

26

_

6

_

81,3

_

18,8

_

22

1

9

_

68,8

3,1

28,1

_
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Os dados da tabela 2 correspondem às variáveis motivacionais/afetivas,
relacionadas à fase de antecipação da realização da tarefa. Relembra-se que, de
acordo com a literatura especializada (Eccles e Midgley 1989; Ames 1992), é
importante que o sujeito esteja motivado ou que utilize estratégias para se automotivar,
tendo em vista o melhor desempenho na tarefa.
Observando os resultados da tabela, constatou-se que 100% dos entrevistados
acreditavam em suas capacidades de realizar as tarefas, ou seja, tinham crença de
autoeficácia, que, segundo Bandura (1986, 1993, 1997), entre outros teóricos da
autorregulação, é fundamental para o desencadeamento da ação. A pessoa que não
se sente capaz de realizar algo, poderá não executar a tarefa ou iniciá-la com o
sentimento de impossibilidade, ficando suscetível a não persistir em qualquer
dificuldade que possa surgir.
Vê-se que um percentual significativo dos atletas costumavam estar motivados
antes do início da tarefa (81,3%), e um percentual menor (18,8%) responderam que
estavam ocasionalmente motivados. Também um número significativo reconhecia a
importância da tarefa (81,3%), ou seja, atribuíram valor à mesma, o que é também
fundamental para a automotivação (ECCLES e WIGFIELD, 2002). Entretanto,
observando também a tabela 2, constatou-se que a percentagem do grupo que
respondeu compreender o motivo da tarefa solicitada antes do treinamento (65,6%) é
menor do que aqueles que responderam reconhecer a importância da tarefa a ser
cumprida (81,3%).
Em princípio esperava-se que todos os atletas do último grupo, ou seja, todos os
que reconheciam a importância da atividade, teriam também consciência do seu
motivo, parecendo haver assim certa incoerência nas respostas. Ressalta-se que o
reconhecimento da importância da tarefa aliado à compreensão do seu motivo está
relacionado à motivação intrínseca. Ryan e Deci (2000) mencionam que a motivação
varia num continuum de seis categorias, que vai da desmotivação à motivação
intrínseca. Pelo visto alguns desses sujeitos que responderam reconhecer a
importância da tarefa o fazem por regulação externa (RYAN e DECI, 2000),
significando que a pessoa simplesmente atende a controladores externos, fazendo a
tarefa por pressão ou por mera obediência, ou visando alguma recompensa ou para
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evitar punições. Esses resultados também chamam a atenção para a necessidade do
técnico levar o atleta a compreender os motivos das tarefas solicitadas, tendo em vista
o alcance do objetivo pretendido, ou seja, levá-los a evoluir de uma motivação
extrínseca para uma motivação intrínseca, situada num grau mais elevado ou mais
eficaz.
Possivelmente, em decorrência de 81,3% terem respondido estarem motivados
antes do início dos treinamentos, somente 68,8% mencionaram utilizar estratégias para
se automotivar. A utilização de estratégias pode reforçar o comportamento mesmo
daqueles que se sentiam motivados.
Embora 65,6% dos sujeitos respondessem que avaliavam o grau de dificuldade
da tarefa antes de executá-la, 34,3% não o fazia regularmente e/ou não o fazia. Esse
procedimento é muito importante para o comportamento autorregulado, visto que a
consciência prévia das dificuldades ou dos aspectos de menor domínio, permite ao
sujeito buscar alternativas para superar as dificuldades que possam surgir (FLAVELL,
1987).
A tabela seguinte apresenta a variável de natureza comportamental, observada
na fase de antecipação da ação, ou fase de planejamento.

Tabela 3- Variável de natureza comportamental, observada na fase de
antecipação da ação, ou fase de planejamento.

N=32
Variáveis
observadas:
- No treinamento técnico, quando
era permitida
liberdade para o uso do
tempo, o atleta o planejava reservando mais
horas para
as habilidades que mais

Sim

Não

F
Ocasionalmente

Não
responderam

Sim

Não

%
Ocasionalmente

Não
responderam
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necessitava
desenvolver.

19

1

12

_

59,4

3,12

37,5

_

Apesar de mais da metade dos sujeitos (59,4%) ter mencionado que reservava
mais horas de treinamento para aquelas habilidades em que necessitava obter melhor
desempenho, 37,5% do grupo mencionou que só ocasionalmente tem esse
procedimento, o que pode significar, em relação a um número razoável de atletas,
pouco controle do tempo ou distribuição inadequada do mesmo. A literatura
especializada tem chamado atenção para a importância do controle volitivo do
comportamento, a fim de se alcançar os objetivos pretendidos (CORNO, 2001).

A tabela seguinte apresenta as variáveis de natureza contextual, observadas na
fase de antecipação da ação, ou fase de planejamento.

Tabela 4- Variáveis de natureza contextual, observadas na fase de antecipação
da ação, ou fase de planejamento.
N=32
Variáveis
observadas:
- Antes da
execução da
tarefa, o atleta pensava
nas habilidades que ela
exigia.
- O atleta,
antes do treinamento técnico, analisava estratégias adequadas para o
bom desempenho da tarefa.

Sim

Não

F
Ocasionalmente

Não
responderam

Sim

Não

%
Ocasionalmente

Não
responderam

21

_

11

_

65,7

_

34,4

_

22

2

7

1

68,8

6,3

21,8

3,1
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Conforme apresentado na revisão de literatura, o comportamento autorregulado
implica também na análise da tarefa e nas habilidades implícitas para bem executá-las,
bem como nas estratégias mais adequadas para realiza-las (ZILMMERMAN, 2010).
Perguntando aos atletas se eles pensavam nas habilidades que a execução da
tarefa exigia, 65,7% responderam que sim e 34,4% que só ocasionalmente. Também,
do total do grupo, 68,8% respondeu que analisavam as estratégias adequadas para o
bom desempenho das tarefas.

Embora tivesse prevalecido nessas perguntas

respostas afirmativas ou positivas, há necessidade do treinador incentivar nos
treinamentos esses comportamentos, para que todo o grupo adquira os incorpore em
suas rotinas profissionais.
Sintetizando os resultados obtidos na fase prévia ou de antecipação da ação,
constatou-se no grupo como um todo, a tendência para a ocorrência de comportamento
autorregulado

em

todas

variáveis

observadas

relacionadas

às

dimensões

cognitiva/metacognitiva, motivacional/afetiva, comportamental e contextual. Entretanto,
como nem todos os sujeitos demonstraram exibir tais comportamentos, há necessidade
de que sejam mais observados e/ou estimulados pelo treinador no sentido de
desenvolvê-los relacionados a essas dimensões.

7.1.2 Fase de execução da tarefa, que inclui os comportamentos

de

monitoramento e de controle

A partir desse item serão analisados os resultados da 2ª etapa, ou seja, da fase
de execução da tarefa, em que, separadamente, haverá o exame dos comportamentos
de monitoramento observados, e, em seguida, os de controle.

a) Análise dos comportamentos de monitoramento:

A tabela seguinte apresenta as variáveis observadas relacionadas aos
comportamentos de monitoramento na fase de execução da tarefa.
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Tabela 5- Variáveis de monitoramento, de natureza cognitiva/metacognitiva,
observadas na fase de execução da tarefa.

N=32
Variáveis
observadas:
- Durante o
treinamento
técnico o atleta avaliava
se estava alcançando
seus objetivos ou se estava no caminho certo.
- Em caso de
perceber, no
treinamento
técnico, alguma dificuldade na realização da tarefa, o atleta
pensava nas
alternativas
que teria para superar
essas dificuldades.
- No final do
treinamento
técnico o atleta analisava se teria atingido os
objetivos
pretendidos.
- Ao final do
treinamento
técnico o atleta tinha
por hábito
avaliar seu
desempenho,identificando os
pontos fortes
e aqueles
que precisavam ser

Sim

Não

F
Ocasionalmente

Não
responderam

Sim

Não

%
Ocasionalmente

Não
responderam

31

_

1

_

96,9

_

3,1

_

28

_

4

_

87,5

_

12,5

_

22

3

7

_

68,8

9,4

21,9

_
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melhorados.
- No final do
treinamento
técnico, o atleta perguntava para si
se haveria
outra forma
mais adequada para a
sua execução.
- O atleta analisava o
desempenho
dos seus colegas de equipe no
sentido de
melhorar o
seu próprio
desempenho
- O atleta avaliava sua
contribuição
no desempenho geral
de sua equipe durante o
treinamento
técnico.

27

1

4

_

84,4

3,1

12,5

_

16

6

10

_

50,0

18,8

31,3

_

18

3

10

1

56,3

9,4

31,3

3,1

1

3

1

84,4

3,1

9,4

3,1

27

Observando os resultados apresentados na tabela anterior, relacionados ao
monitoramento cognitivo/metacognitivo na fase de execução da tarefa, constatou-se
que, de modo geral, mais de 50% do grupo demonstrou apresentar comportamento de
monitoramento ou de auto-observação nas variáveis pesquisadas. Entretanto, verificouse também que em relação a alguns aspectos, o desempenho dos atletas é melhor do
que em outros de acordo com as percentagens obtidas. Ressalta-se a necessidade de
um maior incentivo nos treinamentos, no sentido dos atletas observar mais o
desempenho dos companheiros de sua equipe, a fim de aprender as estratégias que os
mesmos utilizam no contexto do treinamento técnico de futebol, ou evitar os
procedimentos inadequados. Seria oportuno que fossem oferecidos, nos treinamentos,
oportunidades de observação de um grupo a outro. A literatura especializada tem
enfatizado a importância da aprendizagem por modulação ou por observação do outro,
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pois Bandura (1986) e Vygotsky (1991) chamam a atenção pra o fato de que os
colegas também podem ser mediadores de aprendizagem. Sobre este aspecto, Schunk
(1994) também afirma em acordo com outros autores, que quando uma pessoa
observa outra a realizar uma tarefa, a que observou poderá vir a acreditar que também
poderá ser capaz de realizar a ação.
Outro aspecto que se constata observando a tabela 5, diz respeito ao final do
treinamento técnico, em que uma percentagem também menor de atletas analisa se
estaria atingindo os objetivos pretendidos (68,8%). É importante relembrar que o
comportamento autorregulado ocorre em função do alcance de algum objetivo
(Zimmerman, 1986; 2000), por conseguinte, é importante a atitude constante de autoobservação, permitindo à pessoa verificar se está caminhando na direção pretendida.
Muitas vezes, pode ocorrer automatização das ações do indivíduo, o que pode não ser
positivo, visto que o comportamento automático, algumas vezes, leva a atitudes
impensadas ou inadequadas.
Embora uma percentagem significativa (87,5%) dos atletas tivesse respondido
que durante a execução das tarefas pensava em alternativas para superar as
dificuldades que surgiam, somente 50,0% dos integrantes do grupo mencionou que no
final do treinamento perguntavam para si se haveria outra forma mais adequada para a
execução das tarefas realizadas. Vê-se assim, que este é um aspecto que merece do
técnico maior incentivo para com os atletas; o comportamento autorregulado implica
numa atitude constante de reflexão das ações realizadas (BOEKAERTS, 2010;
ZIMMERMAN, 2010, dentre outros).

Vejam-se, em seguida, os resultados de outro componente que também integra
a etapa de monitoramento relacionado à execução da tarefa, e que diz respeito ao
aspecto motivacional/afetivo. A tabela seguinte apresenta esses resultados.

Tabela 6- Variáveis de monitoramento, de natureza motivacional/afetiva,
observadas na fase de execução da tarefa.
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N=32
Variáveis
observadas:
- O atleta
modificou
seus objetivos no decorrer da carreira profissional.
- A motivação ao ingressar na equipe continuava a
mesma.

Sim

Não

F
Ocasionalmente

Não
responderam

Sim

Não

%
Ocasionalmente

Não
responderam

24

6

_

2

75,0

18,8

_

6,3

25

2

4

1

78,1

6,3

12,5

3,1

Observando os resultados da tabela 6, constatou-se que 75% dos atletas
mencionaram que modificaram seus objetivos após o ingresso na carreira profissional.
Este estudo não aprofundou os motivos que levaram a essa mudança e quais foram
elas, por conseguinte este aspecto poderia ser melhor investigado em outra pesquisa.
Embora a maioria dos atletas tivesse respondido que suas motivações, ao
ingressar naquela equipe, continuassem as mesmas (78,1%), seria importante um
aprofundamento dos motivos que levaram o restante do grupo a responder que se
sentiam ocasionalmente motivados (12,5%) ou a não responder à pergunta (3,1%),
visto que a literatura especializada tem enfatizado a relação da motivação com o bom
desempenho e com a persistência na tarefa (ECCLES e MIDGLEY, 1989).

Continuando a análise das variáveis observadas referentes à fase de execução
da tarefa, passa-se agora ao relato de aspectos relacionados à dimensão
comportamental. Vejam-se os resultados apresentados na tabela seguinte:

Tabela 7- Variáveis de monitoramento, de natureza comportamental,
observadas na fase de execução da tarefa.
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N=32
Variáveis
observadas:
- O atleta
percebia a
necessidade
de ajuda,
quando não
compreendia
determinado
tipo de treinamento.

Sim

13

Não

F
Ocasionalmente

Não
responderam

14

1

4

Sim

Não

40,6

12,5

%
Ocasionalmente

Não
responderam

43,8

3,1

Observa-se que menos de 50% dos atletas responderam que percebiam a
necessidade de ajuda quando não compreendiam determinado tipo de treinamento.
Este é um aspecto que merece maior atenção, tanto dos atletas quanto do próprio
treinador, visto que perceber a necessidade de ajuda é compatível ao comportamento
autorregulado (ZIMMERMAN, 1994; CARITA et al., 1998).
Ainda na análise das variáveis referentes à fase de execução da tarefa,
prossegue-se ao relato de aspectos relacionados á dimensão contextual.

Tabela 8- Variáveis de monitoramento, de natureza contextual, observadas na
fase de execução da tarefa.

N=32
Variáveis
observadas:
- O atleta
percebia algum tipo de
interferência
no local de
treinamento
que podia
comprometer
o seu desempenho.

Sim

7

Não

14

F
Ocasionalmente

Não
responderam

10

1

Sim

Não

21,8

43,8

%
Ocasionalmente

Não
responderam

31,3

3,1
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De acordo com os dados da tabela anterior, 43,8% dos sujeitos responderam
não perceber algum tipo de interferência no local de treinamento que poderia
comprometer seus desempenhos. Pode ter ocorrido que realmente nada significativo
acontecesse no local do treinamento, ou então que esses sujeitos não tinham suas
observações dirigidas para esse aspecto, ou talvez que fossem temerosos de expor
suas opiniões. De qualquer forma, esse é um dado que merece maior observação para
se chegar à conclusão.
Os resultados apresentados em seguida dizem respeito à etapa de controle da
fase de execução.

b) Análise dos comportamentos de controle:

A tabela seguinte apresenta os resultados referentes ao controle, no aspecto
cognitivo/metacognitivo.
Tabela 9- Variáveis de controle, de natureza cognitiva/metacognitiva,
observadas na fase de execução da tarefa.

N=32
Sim
Variáveis
observadas:
- Durante o
treinamento
técnico, o atleta procurava usar estratégias que
possibilitaram anteriormente resultados satisfatórios.
- Durante o
treinamento
técnico o atleta buscava por si próprio, formas
de superar

28

Não

_

F
Ocasionalmente

Não
responderam

Sim

4

_

87,5

Não

_

%
Ocasionalmente

Não
responderam

12,5

_
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suas dificuldades.
- Durante o
treinamento
técnico o atleta costumava mudar
de estratégia
quando percebia que
seus procedi
mentos não
possibilitavam alcançar
seus objetivos.

29

_

3

_

90,6

_

9,3

_

22

_

10

_

68,8

_

31,3

_

Os dados da tabela anterior demonstram que um percentual significativo de
atletas (87,5%) utilizavam suas experiências passadas para resolver situações
presentes, ou seja, utilizavam metaconhecimentos relacionados à própria pessoa, de
acordo com o modelo de Flavell (1987) explicado anteriormente. Entretanto constata-se
também que, embora um percentual alto de sujeitos tenha respondido que durante o
treinamento técnico buscava, por si, formas de superar suas dificuldades (90,6% do
grupo), somente 68,8% do grupo respondeu que costumava mudar de estratégias
quando percebia que seus procedimentos não lhes possibilitava alcançar os objetivos
pretendidos.
Num primeiro instante este aspecto pode aparentar incoerência de resposta,
visto que buscar formas de superar dificuldades implicitamente pode significar busca de
novas estratégias; entretanto, pode-se também indagar se na compreensão dos atletas
não teria havido outro entendimento, ou que, embora buscassem alternativas,
preferissem seguir procedimentos determinados pelo treinador. Intervenções, através
de modelação (aprendizagem por imitação), podem contribuir para a utilização de
estratégias adequadas. Os atletas poderiam também ser incentivados a avaliar mais o
próprio desempenho em função do objetivo pretendido;

A tabela seguinte complementa os dados da tabela anterior:
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Tabela 10: Percepção sobre o erro no desempenho profissional

Percepção do atleta sobre o erro

F

%

Oportunidade de aprendizagem

28

87,5

Indicativo da necessidade de trabalhar mais

1

3,1

Estímulo para melhorar

1

3,1

Reforço da incapacidade para executar a tarefa

1

3,1

Não respondeu

1

3,1

Total de respostas

32

100,0

O erro na aprendizagem pode ser percebido como processo ou como produto
(LA TORRE, 2007). Como processo, é visto como estratégia de aprendizagem ou como
oportunidade de aprender; assim é que 87,5% dos atletas responderam perceber o
erro, o que é positivo.Passa-se, em seguida, à análise das variáveis de controle
relacionadas ao aspecto motivacional/afetivo, observadas na fase de execução da
tarefa:

Tabela 11- Variável de controle, de natureza motivacional/afetiva, observada
na fase de execução da tarefa.

N=32
Variável
observada:
- Durante
um tipo de
treinamento
técnico que
não agradava ao atleta, o
mesmo utiliizava estratégia para se automotivar.

Sim

22

Não

1

F
Ocasionalmente

Não
responderam

9

_

Sim

68,8

Não

3,1

%
Ocasionalmente

28,1

Não
responderam

_
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Observando os dados da tabela anterior, constata-se que, embora 68,8% dos
atletas utilizavam estratégias para se automotivar nos treinamentos que não lhes
agradavam, os demais não o faziam por algum motivo não especificado podendo-se
levantar as seguintes hipóteses: os atletas desconheciam os motivos da realização da
tarefa, ou desconheciam procedimentos ou estratégias volitivas que poderiam auxiliá-los
a lidar melhor com o sentimento de desmotivação. Há a necessidade de uma maior
compreensão desse aspecto, que poderá auxiliar o treinador em sua tarefa de
intervenção, tendo em vista a manutenção da motivação dos jogadores durante o
desempenho da tarefa, consequentemente a obtenção de melhores resultados pela
equipe.
Os atletas desmotivados deveriam ser incentivados a aprofundar as causas de
suas desmotivações e a adotar estratégias volitivas de controle da motivação, tais
como: autorrecompensas ou estabelecer etapas para o alcance dos objetivos
pretendidos.
Passa-se, em seguida, à tabela que apresenta variáveis de controle, de
natureza comportamental, observadas também na fase de execução da tarefa.

Tabela 12- Variável de controle, de natureza comportamental, observada na
fase de execução da tarefa.

N=32
Variável
observada:
- O atleta
procurava
buscar ajuda para desempenhar
melhor
seus treinamentos.

Sim

Não

15

1

F
Ocasionalmente

15

Não
responderam

1

Sim

Não

46,9

3,1

%
Ocasionalmente

46,9

Não
responderam

3,1

Observa-se que menos de 50% do grupo de atletas respondeu que não
procurava buscar ajuda para desempenhar melhor seus treinamentos. Este aspecto
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merece maior atenção, tanto dos atletas quanto do próprio treinador, visto que pedir
ajuda não é incompatível ao comportamento autorregulado; pelo contrário, é uma
característica positiva conhecer as limitações pessoais e a quem buscar ajuda
(ZIMMERMAN, 1994; CARITA et al., 1998). Este é outro aspecto que merece maior
aprofundamento, podendo-se indagar: o que está dificultando esses atletas a solicitar
ajuda?

Estaria isto refletindo uma liderança pouco permissiva do treinador? Seria

receio do atleta em parecer aos olhos dos outros pouco capaz?
Voltarelli (1998 citado por IACOVINO e NAVARRO, 1998) alerta que para uma
equipe alcançar melhores resultados no que diz respeito ao rendimento de suas
habilidades, faz-se necessário que os atletas compartilhem suas dificuldades com os
membros da equipe e que estes procurem completar a necessidade do outro, a fim de
possibilitar a melhora de rendimento do grupo.
Perguntou-se aos atletas a quem costumam pedir ajuda quando sentem
necessidade. Os resultados são apresentados na tabela seguinte.
Tabela 13 – A quem o atleta solicita apoio, em caso de necessidade:
Respostas obtidas

F

%

À família

17

40,5

Ao companheiro de equipe

11

26,2

Ao técnico

8

19,0

A Deus

4

9,5

À namorada

1

2,4

Não respondeu

1

2,4

Total de respostas

42

100,0

Observa-se na tabela anterior que a família é a principal referência de apoio do
atleta, em caso de necessidade; isto nos faz supor que o apoio solicitado é de natureza
afetivo/emocional e não relacionado ao desempenho técnico, reforçando a análise
anterior, no sentido de que necessitam de incentivo para buscar mais apoio de
natureza técnica a quem tem competência para lhes oferecer.
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Vejam-se, em seguida, os resultados inerentes à fase de execução e referentes
ao contexto.

Tabela 14- Variáveis de controle, de natureza contextual, observadas na fase
de execução da tarefa.

N=32

Variáveis
observadas:
- O atleta
procura controlar as interferências
desfavoraveis para o
seu bom desempenho
na execução
das tarefas.

Sim

Não

F
Ocasionalmente

22

_

9

Não
responderam

1

Sim

68,8

Não

_

%
Ocasionalmente

28,1

Não
responderam

3,1

Foi observado que 68,8% dos atletas procuram controlar as interferências
desfavoráveis pra o seu bom desempenho na execução das tarefas. Embora este
percentual reflita o comportamento da maioria do grupo, seria desejável que os demais
atletas fossem incentivados a observar mais o ambiente, e intervir quando percebida a
necessidade de fazê-lo.
Sintetizando os resultados obtidos na fase de execução, relacionados ao
monitoramento e ao controle da tarefa:
Em relação ao monitoramento, constata-se que permanece a tendência para o
comportamento autorregulado, conforme preconiza a literatura especializada. Destacase, entretanto a necessidade de maior incentivo aos atletas nos seguintes aspectos:
reflexão, ao final do treinamento, sobre a possibilidade de utilização de outras
estratégias; reconhecimento da necessidade de busca de ajuda quando não
compreenderem determinada tarefa; reflexão sobre a necessidade de maior
observação do contexto, visto que esse aspecto também é importante para o bom
desempenho do atleta em treinamento.
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Em relação ao controle na fase de execução da tarefa, ressalta-se que é positiva
a percepção dos atletas sobre o erro como oportunidade de aprender e não como uma
derrota pessoal.
Foram destacados como aspectos que necessitam ser mais incentivados: que o
treinador reforce mais o objetivo da tarefa a ser executada de modo que,
compreendendo melhor o motivo de sua solicitação, os jogadores possam se sentir
mais motivados; além disto, poderá contribuir para o controle da desmotivação, a
aprendizagem de estratégias volitivas de motivação, como as relacionadas à
autorrecompensa. Constata-se também a necessidade de maior observação dos
companheiros, visto que, por meio da modelação se pode aprender estratégias e
refletir sobre a eficácia das mesmas. Outro aspecto em que se faz necessário um maior
incentivo diz respeito à procura por ajuda de natureza técnica, uma vez que alguns
jogadores têm buscado mais apoio emocional da família quando encontram dificuldade
durante o treinamento. Além disso, necessitam ser mais incentivados a observar as
possíveis interferências do contexto em seus desempenhos, e, se necessário, buscar
alternativas para torná-lo mais adequado à realização das tarefas.
Os resultados relacionados ao monitoramento e ao controle na fase de execução
da tarefa demonstraram que, embora, de modo geral, o desempenho dos atletas tende
a ser positivo, em alguns aspectos ele é melhor do que em outros. Isto reforça a
necessidade de uma maior intervenção em alguns fatores, tendo em vista um
comportamento mais eficiente na perspectiva da autorregulação da aprendizagem.

7.1.3 Fase de reflexão ou de avaliação final da tarefa

Passa-se, em seguida, à análise dos resultados da 3ª e última etapa, ou seja, da
fase de reflexão ou de avaliação final.

Tabela 15- Variável de natureza cognitiva/metacognitiva, observadas na fase
de reflexão ou de avaliação final da tarefa.
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N=32
Variável
observada:
- O atleta
percebia a
necessidade de propor alguma
mudança
(aos colegas, à comissão técnica, ou à
diretoria)
para melhorar seu
desempenho ou o
da sua equipe.

Sim

15

Não

5

F
Ocasionalmente

Não
responderam

11

1

Sim

Não

46,9

15,6

%
Ocasionalmente

Não
responderam

34,4

3,1

Observando o resultado da tabela 15, constatou-se que um percentual
significativo dos atletas fazia julgamento de natureza cognitiva/metacognitiva, ou seja,
46,9% do grupo percebia a necessidade de propor alguma mudança para melhorar seu
próprio desempenho ou o da sua equipe, e 34,4% tinha essa percepção
ocasionalmente. O julgamento cognitivo faz parte do comportamento autorregulado
(ZIMMERMAN, 2000). Entretanto, não obstante percebesse essa necessidade de
mudança, na fase de execução da tarefa a maioria demonstrou que não tomava
iniciativa nesse sentido, o que pode ter relação com o tipo de liderança do treinador.
Tabela 16 – Avaliação do atleta em relação ao seu desempenho profissional:

N= 32
Avaliação de desempenho dos atletas

F

%

Muito bom

6

18,8

Bom

18

56,2

Regular

7

21,8

Ruim

1

3,1

Total de respostas

32

100,0
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Analisando a tabela 16, percebe-se que mais da metade dos atletas estava
satisfeita com seus desempenhos profissionais, o que contribui para reforçar seus
sentimentos de autoeficácia, (BANDURA, 1993), demonstrado, na fase inicial ou de
planejamento prévio.
Tabela 17 – Vantagens em ser jogador de futebol - Variáveis de natureza
motivacional/afetiva, observadas na fase de reflexão ou de avaliação final da tarefa.

N= 32
Vantagens em ser jogador de

F

%

18

38,3

ambiente alegre, feliz

17

36,1

Tornar-se conhecido, valorizado

10

21,3

Superar as dificuldades

1

2,1

Não respondeu

1

2,1

Total de respostas

47

100,0

futebol profissional:
Pelo salário, melhores condições para
a família.
Gosta do que faz; realizar sonhos;

O dado positivo de maior destaque apresentado na tabela 17 referente à
vantagem mencionada pelos jogadores no exercício da profissão, diz respeito a gostar
do que faz, realizar sonhos e trabalhar num ambiente alegre descontraído. As outras
respostas não transmitem motivação intrínseca, ou seja, satisfação pela realização da
tarefa em si.
Constatou-se que 38,3% dos jogadores mencionaram que a vantagem em ser
jogador é obter melhor salário, e, por conseguinte, oferecer melhores condições de vida
à família. Estas colocações refletem uma necessidade básica do ser humano segundo
a teoria de Maslow (1943), ou seja, a necessidade de segurança que um salário pode
oferecer à subsistência. Entretanto, recapitula-se que o salário atual desses jogadores
é muito baixo, a maioria do grupo, conforme citado anteriormente, recebe de um salário
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mínimo a mil reais. Isto contradiz a resposta dada pelos atletas, e faz supor que haja
uma influência poderosa da mídia, que “superestima” certos atletas e os seus bens,
aliada a uma alta expectativa dos próprios, no sentido de que galgarão, no futuro, altos
salários em decorrência do reconhecimento de seus desempenhos. Esse fato merece
interferência do responsável pela equipe, no sentido de levar esses jovens a refletirem
que estão dedicando a maior parte de seu tempo a jogar futebol, uma carreira de curta
duração, e que, no futuro, poderão ter grande desapontamento caso não consigam
chegar ao que esperam. A situação poderá ser agravada, considerando que a maioria
deles não está tomando iniciativas para se resguardarem no futuro, conforme foi
constatado através da realização do grupo focal (entrevista coletiva).
Neste aspecto a maioria deles não está demonstrando comportamento
autorregulado, visto que esse é de natureza essencialmente preventiva em vez de
corretiva, isto é, o indivíduo autorregulado se antecipa às situações, adotando
procedimentos que possam criar condições favoráveis no futuro (ZIMERMMAN, 2000).
Indagados se percebiam alguma desvantagem em ser jogador de futebol, deram
as respostas apresentadas na tabela seguinte.
Tabela 18 – Desvantagens em ser jogador de futebol profissional:

N= 32
Desvantagens da profissão

F

%

19

59,4

Ser submetido a humilhação

2

6,3

Atraso no salário

1

3,1

Carreira curta

1

3,1

Falta de privacidade

1

3,1

1

3,1

1

3,1

Distanciamento ou pouco tempo com
a família

Não levar uma vida normal em
relação aos outros jovens da
mesma idade
Nem sempre se alcança o destaque
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almejado
Pouca valorização no clube

1

3,1

Ser julgado sem direito de defesa

1

3,1

Nenhuma

2

6,3

Não respondeu

2

6,3

Total de respostas

32

100,0

A maior desvantagem em ser jogador na percepção dos entrevistados é ficar
distante da família (59,4%). Percebeu-se, em diversos momentos da entrevista, que a
família é sempre referenciada, o que reforça a importância da mesma pelos jogadores.
Outros estudos também apontam a importância da família na percepção dos jogadores,
inclusive em relação à tomada de decisão em abraçar a profissão de jogador (Machado,
2006; Samulski et al. 2009; Costa et al. 2010). Outras respostas apareceram com
frequência muito baixa, por conseguinte, embora relevantes para algum membro do
grupo, no geral não parecem significativas.
Tabela 19 – Permanência do atleta na carreira

N=32
Permanência na carreira
Permaneceria mesmo se fosse dada outra oportunidade
Não permaneceria mesmo sendo dada outra oportunidade
Não respondeu

F
25
6
1

%
78,1
18,8
3,1

Total

32

100,0

Pelas respostas da tabela 19 constata-se que os atletas atribuem valor à
profissão que escolheram, o que contribui para as suas motivações, não obstante
esse interesse não seja de natureza intrínseca conforme demonstrado anteriormente.
Vejam-se agora as variáveis de natureza comportamental, relacionadas à fase
de reflexão ou de avaliação final, e que serão discutidas posteriormente à tabela
seguinte:
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Tabela 20- Variáveis de natureza comportamental, observadas na fase de
reflexão ou de avaliação final da tarefa.

N=32
Variáveis
observadas:
- O atleta tomava iniciativa para melhorar o desempenho de
sua equipe.
- Quando necessário, o
atleta procurava buscar
apoio de sua
família referente a sua
profissão de
jogador de
futebol.
- O atleta procurava formas de superar ou de conviver melhor
com as desvantagens de
ser um jogador profissional de futebol.

Sim

Não

F
Ocasionalmente

Não
responderam

Sim

Não

%
Ocasionalmente

Não
responderam

19

2

11

_

59,4

6,3

34,4

_

28

_

4

_

87,5

_

12,5

_

25

2

5

_

78,1

6,3

15,6

_

Considerando que o êxito do desempenho no futebol é essencialmente de
natureza coletiva, e observando as respostas da tabela anterior, conclui-se que, não
obstante os atletas buscassem alternativas para seu melhor desempenho, quer através
do apoio da família, quer através da busca de outras formas para superar as
desvantagens inerentes à profissão de jogador, o interesse ou preocupação dos atletas
pelo desempenho da equipe era menor, visto que o percentual de resposta daqueles
que tomaram iniciativa neste sentido (59,4%), situa-se no 3º quartil de uma escala de
zero a dez, ao passo que as outras respostas da tabela 20, relacionadas diretamente
ao próprio sujeito, situam-se no 4º quartil da mesma escala (87,5% e 78,1%).
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Vejam-se, em seguida, as variáveis de natureza contextual, observadas na fase
de reflexão ou de avaliação final da tarefa. Neste aspecto este estudo se limitou a
observar como os atletas percebiam as condições do local de treinamento da equipe,
como apresenta a tabela seguinte:

Tabela 21- Avaliação dos jogadores em relação às condições do local de
treinamento da equipe:

N= 32
Respostas obtidas

F

%

Muito boa

3

18,8

Boa

18

56,2

Regular

10

21,9

Ruim

_

_

Não respondeu

1

3,1

Total de respostas

32

100,0

Os dados da tabela anterior (tabela 21) demonstram que, na percepção da
maioria dos jogadores, o local onde os treinamentos ocorriam não interferia
desfavoravelmente em seus treinamentos, visto que em torno de 75% dos sujeitos
responderam que as condições oferecidas eram boas ou muito boas.

A literatura

especializada tem enfatizado a influência das condições do contexto no comportamento
autorregulado dos sujeitos (Zimmerman, 2010, dentre outros), e, no aspecto avaliado,
as condições tendem a ser mais favoráveis do que desfavoráveis.
Foi perguntado aos sujeitos que sugestões dariam a jogadores iniciantes para
que fossem bem sucedidos na carreira. Os resultados encontram-se na tabela
seguinte:
Tabela 22- Sugestões dos atletas aos jogadores iniciantes, para que venham
alcançar sucesso:
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N= 32
Sugestões apresentadas

F

%

Persistência

15

25,0

Confiança em Deus, ter Deus em primeiro lugar

11

18,4

Esforço, treinar bastante

8

13,4

6

10,0

5

8,4

Respeitar uns aos outros

2

3,4

Ter certeza de que realmente quer ser jogador

2

3,4

Confiança em si, não temer nada o que vier

2

3,4

Ter prazer no que faz, trabalhar com alegria

2

3,4

Buscar apoio e conselhos da família

1

1,7

Disciplina

1

1,7

Não desistir de estudar (não abandonar a escola)

1

1,7

Responsabilidade

1

1,7

Valorizar tudo o que tem passado

1

1,7

Não responderam

2

3,4

Total de respostas

60

100,0

Foco na carreira (atenção), ser o mais profissional possível,
ou procurar fazer o melhor
Humildade, não se deixar levar pela fama, não esquecer as
origens

Observando os dados da tabela 22 constata-se que os atributos mencionados
pelos jogadores vão ao encontro de características mencionadas pela literatura como
necessárias ao comportamento autorregulado, quais sejam: a persistência, o esforço, a
atenção, a motivação, a confiança no sucesso, a busca de apoio, dentre outros.
Observa-se que dentre essas qualidades mencionadas a de maior frequência de
respostas foi a persistência, o que demonstra ser a mais valorizada. As demais foram
citadas, porém com um percentual muito baixo de respostas, podendo significar que
talvez não sejam tão valorizadas pelos jogadores. Dentre as respostas apresentadas
na tabela 22 evidencia-se a religiosidade dos jogadores, reforçando a resposta a outras
perguntas em que esse aspecto foi destacado.
Em suma, na fase de avaliação ou de reflexão final, ressalta-se a necessidade
dos atletas se voltarem mais para o controle da situação, isto é, de colocarem em

81
prática o que observam, e de se preocuparem pelo desempenho de sua equipe tanto
quanto o fazem por seus próprios desempenhos.
O sentimento de autoeficácia prevaleceu em todas as etapas, o que é positivo,
visto que a motivação está relacionada a essa crença (Bandura, 1986, 1993, 1997). O
sentimento de autoeficácia desses atletas tem suporte na religião, pois acreditam que
serão amparados por Deus em seus desempenhos.
Evidenciou-se também certas características de comportamento dos jogadores
que vão ao encontro de características do comportamento autorregulado mencionadas
pela literatura especializada, quais sejam: a persistência, o esforço, a motivação, a
atenção, e a crença de autoeficácia.
Os dados observados demonstram ainda que há certa incoerência entre o
salário que recebem e a valorização financeira que atribuem à profissão (relembra-se
que a maioria ganha em torno de um salário mínimo a R$: 1.000,00), isto
possivelmente em decorrência da expectativa de se tornarem atletas de grandes times
e virem a receber altos salários. Entretanto sabe-se que essa possibilidade, caso
ocorra, tornar-se-á real para poucos, por conseguinte há necessidade de um trabalho
de conscientização, tendo em vista chama-los à realidade dos fatos. Há necessidade
de buscarem alternativas que lhes garanta a subsistência futura, considerando o tempo
curto da carreira e a impossibilidade de terem uma reserva financeira para o futuro em
decorrência do baixo salário que recebem.

O quadro seguinte apresenta as médias das percentagens relacionadas às
respostas positivas nas fases observadas: de antecipação da ação; de execução,
relacionada ao monitoramento e ao controle da ação; e na fase de reflexão final da
ação, correspondentes às dimensões cognitiva/metacognitiva, motivacional/afetiva,
comportamental e contextual.

Quadro III

Médias das percentagens das respostas correspondentes às fases e dimensões
relacionadas ao comportamento autorregulado.
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Etapas*
Dimensões Observadas

Planificação e

Cognitiva/Metacognitiva

75,7

Execução
(monitorament
o e controle) (X
%)*
66,2

Motivacional/Afetiva

77,1

72,7

27,5

62,3

59,4 (única variável

32,4

75,0

55,6

45,3

10,8

41,1

antecipação (X % )

Comportamental

Avaliação
Final (X %)

(X%) das
dimensões nas
três etapas

40,6

60,8

observada)
Contextual.

67,3

*Estas percentagens foram calculadas em torno das respostas positivas.

Constata-se assim, que a dimensão em que os atletas demonstraram melhor
comportamento autorregulado na fase de antecipação diz respeito ao aspecto
motivacional, destacando nesta dimensão a crença de autoeficácia, em que 100% do
grupo demonstrou possuir, conforme tabela 02. Esclarece-se que, em se tratando da
varável comportamental, visto ter sido somente uma variável observada, apresenta-se
não à média, mas a percentagem obtida na única variável.
Quanto

à

fase

de

execução,

(observando

monitoramento

e

controle

conjuntamente), constata-se que a dimensão em que os atletas demonstraram melhor
comportamento autorregulado também diz respeito à dimensão motivacional/afetiva,
seguida do aspecto cognitivo/metacognitivo.
Na fase de avaliação final, constata-se que a dimensão em que os atletas
demonstraram melhor comportamento autorregulado diz respeito ao aspecto
comportamental, seguida de variáveis de natureza cognitiva/metacognitiva.
Os resultados apresentados no quadro III, em relação à média (X) das
dimensões observadas nas três fases em conjunto, demonstram que é no aspecto
motivacional que eles apresentam melhor desempenho, e, no aspecto contextual,
desempenho mais baixo.
No geral, o comportamento observado dos atletas tende a ser positivo na
perspectiva da teoria da autorregulação, visto que a média das porcentagens obtidas
nas diversas fases correspondentes a cada dimensão foi acima de 55%, à exceção da
dimensão contextual que obtiveram media de porcentagem de 41,1%. Entretanto, as
médias das outras três dimensões (cognitiva/metacognitiva); motivacional/afetiva;
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comportamental e contextual) oscilaram entre 55,6% a 62,3%, por conseguinte, numa
escala de 0 a 100, nenhuma delas situa-se entre 75% e 100%, ou seja, na última parte
do quartil, situando-se entre 50% e 75% da escala, ou seja, na terceira parte do quartil.
Tais circunstâncias demonstra que, embora o comportamento desses atletas tende a
ser positivo, necessitam ser trabalhados no sentido de obterem melhor performance
naqueles aspectos apontados.

7.2 Análise e interpretação dos dados coletados através do grupo focal

Com intuito de aprofundar algumas questões relacionadas ao questionário
anteriormente aplicado, foi feito um grupo focal (entrevista coletiva) com 1/3 do grupo
de jogadores, formado por atletas que responderam o questionário. As perguntas
tratavam dos seguintes temas: mudanças em conhecimentos, valores e atitudes, em
decorrência da profissão como jogador de futebol; interferências da profissão de
jogador de futebol no relacionamento com pessoas próximas (família e amigos);
interferência do público na profissão de jogador de futebol; a crença em Deus, como
sustentáculo da crença de autoeficácia; e perspectivas profissionais após o término da
carreira.
Houve dificuldade em reunir o grupo para a entrevista, em razão desses atletas
se encontrarem em constante preparação para os jogos do campeonato.
Antes da coleta de informações, o entrevistador informou aos participantes do
grupo focal sobre os objetivos, e relevância da pesquisa; que não teria resposta certa
ou errada, da importância da sinceridade nas respostas, e que os atletas não seriam
identificados, ou seja, seria relatado o resultado do grupo. Além disso, assinaram um
termo de consentimento para a realização da entrevista (apêndice 5). Apresenta-se, no
apêndice (apêndice 5) o roteiro previamente elaborado.
Os resultados serão apresentados em seguida, conforme as perguntas
formuladas de acordo com os objetivos propostos.
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1- Mudanças em conhecimentos, valores e atitudes, em decorrência da profissão
como jogador de futebol

Os atletas relataram crescimento moral e psicológico, uma vez que no grupo,
opiniões e ideias diferentes são trocadas, havendo, assim, crescimento nesses
aspectos. As aprendizagens dos atletas, segundo os mesmos, têm interferido no
relacionamento com seus familiares, pois, vivendo com pessoas diferentes, surgem
opiniões e ideias diferentes, o que os leva à reflexão, possibilitando crescimento e
automaticamente mudança. Isso faz com que muitas vezes membros de suas famílias
percebam que eles estão diferentes (sábios, inteligentes e a conversa diferenciada), na
visão deles.
Além disso, os jogadores informaram que há o compartilhamento desses
conhecimentos adquiridos com seus familiares e amigos, fazendo com que todos
aprendam. Sendo assim, observa-se que a rotina de um jogador possibilita que o atleta
adquira vários tipos de conhecimentos, e, no encontro com amigos e familiares, todos
são beneficiados. As mudanças ocorridas na vida do jogador, relacionadas ao respeito
e à valorização das pessoas, têm também possibilitado mudanças no comportamento
de pessoas próximas ou de seus familiares. Observa-se assim, que o crescimento
pessoal do atleta tem influenciado não só em suas mudanças, mas também no
comportamento e mudança de outros.
Reafirmando essas constatações, Machado (2006) informa que a comunicação
exercida no relacionamento entre as pessoas proporciona o desenvolvimento de novos
hábitos e condutas podendo ocasionar a transformação de hábitos e de outros grupos
sociais. Os atletas relataram que muitas coisas que eles aprendem, pelo fato de
conhecerem vários locais e pessoas, procuram transmitir a família.
Dentre os tipos de mudanças observadas, outro ponto de destaque são as
mudanças na linguagem do jogador, percebidas pela família e amigos, segundo
depoimento dos próprios atletas. Pela convivência em grupo, com pessoas de
diferentes lugares, os atletas acabam acrescentando ao vocabulário outras palavras e
gírias do futebol, pois, de acordo com os mesmos, a mesma palavra conhecida tem
para o outro um significado diferente. Rodrigues (2013) relata sobre as relações sociais
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no meio do futebol, chamando atenção sobre a variedade de vocabulário usado nesse
ambiente. A autora destaca o grande número de palavras e expressões criativas no
meio futebolístico, ressaltando a interferência desse tipo de linguagem na vida
cotidiana das pessoas.
Quanto ao significado das palavras, pela quantidade de sujeitos (dentro e fora da
equipe

de

futebol)

fazendo

uso

constante

da

linguagem

do

futebol,

isso

consequentemente contribuirá para novos sentidos de certas palavras (RODRIGUES,
2013).
Segundo Pessoa (2005 citado por RODRIGUES 2013, p. 12)

Linguagem, cultura e sociedade estão ligadas entre si por traços
indissolúveis. Isso porque, todo indivíduo está inserido em uma
sociedade, traz consigo marcas culturais e, ainda, possui linguagem. A
linguagem é considerada base construtiva na identificação de um
indivíduo e disseminadora de toda diversidade e heterogeneidade
lingüístico-cultural.

Em todos esses aspectos apontados, percebe-se que a mudança/crescimento
dos atletas se dá em virtude do contexto social vivido por eles, através de seus
relacionamentos no ambiente de trabalho, possibilitando que os mesmos adquiram
novos hábitos culturais. Nesse sentido, Vaz e Andrade (2009) informam que a
influência do meio social em que a pessoa vive, pode contribuir para transformações do
indivíduo. Além disso, os mesmos autores demonstram que a diversidade cultural
propicia o sentimento de pertencimento a um grupo.
Os atletas destacaram que outro tipo de crescimento diz respeito à valorização e
importância da família, pela falta que ela faz, uma vez que alguns jogadores se
encontram longe da mesma. Neste aspecto, observou-se no questionário respondido
pelos atletas, na pergunta sobre a desvantagem de ser jogador de futebol, que a maior
porcentagem (59,4%) de respostas se referia ao distanciamento ou pouco tempo com a
família. Foi observado também que a maioria dos jogadores que fizeram parte deste
estudo, moram fora da cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, e encontram com suas
famílias de 01 a 05 vezes por ano. Isto também, segundo seus depoimentos, os
tornam, mais carinhosos na percepção de suas famílias.
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Marques e Samulski (2009) informam que atletas de futebol, com pouco mais de
13 anos, já experimentam a rotina de viverem longe dos pais, sendo isso característico
do futebol brasileiro. Os mesmos autores fizeram uma pesquisa com atletas de futebol
na transição da fase amadora para a profissional, e detectaram que fora do contexto da
prática do futebol, relacionado à vida social do atleta, o que mais sentem falta é de não
terem muitas oportunidades de estarem juntos de seus familiares.
Outro tipo de crescimento relacionado aos valores diz respeito a quanto o ciclo
de amizade é valorizado entre os atletas. De acordo com os mesmos, há um grande
aumento relacionado às amizades que os atletas fazem e mantém no decorrer da
profissão. Com isso eles aprendem a viver em comunidade com os outros e a
valorizarem as pessoas.
Machado (2006) diz que as amizades vividas no ambiente do futebol são
marcantes. Isto também é observado pelo fato dos atletas estarem também
vivenciando e trabalhando juntos com o mesmo propósito, criando, assim, grande
vínculo afetivo. Esse processo de união de um grupo em busca de metas e objetivos é
chamado de coesão de acordo com Weinberg e Gould (2008), e é essencial para o
bom desempenho de uma equipe.
Brandão et al. (2008) chamam atenção para o poder que a prática do futebol tem
de socializar as pessoas. Além disso, o autor ressalta sobre a interação desenvolvida
nesse ambiente esportivo, destacando que esses relacionamentos produzem grande
impacto na vida dos jogadores de futebol.
É nítido o quanto as amizades são desenvolvidas no contexto do futebol, seja
pelo grande tempo de convivência (concentração, viagens, treinamentos, jogos), e pela
possibilidade real que qualquer esporte coletivo tem de aproximar e unir as pessoas,
desenvolvendo assim amizades. Além disso, os jogadores constantemente mudam de
equipes, possibilitando novos contatos.
Outro valor mencionado pelos jogadores refere-se ao respeito pelos outros
colegas de profissão. Este fato pode ser analisado tanto dentro de campo quanto fora.
Dentro de campo, em um jogo ou treinamento, quando um companheiro de equipe erra
uma jogada, muitas vezes se vê outro atleta dando um sinal de positivo. Fora de
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campo, pelo grande convívio que têm, acabam reconhecendo suas diferenças, muitas
vezes decorrentes de diversidade cultural.
Machado, (2006) relata que uma boa socialização entre os atletas tem
interferência direta na carreira dos mesmos e poderá contribuir para uma trajetória de
sucesso. Além disso, Correa et al. (2002) ressaltam que, havendo respeito entre os
integrantes de uma equipe, haverá união da mesma, contribuindo ,desta forma, para
um melhor desempenho dos atletas. O autor também chama atenção sobre a
importância da necessidade de se desenvolver companheirismo e amizade dentro do
contexto esportivo. Tais amizades, feitas neste ambiente poderão, também ter
influência terapêutica, auxiliando no trato com algum tipo de problema em casa.
Quando saem para o treinamento, sentem-se mais aliviados por estarem com os
amigos, e, quando retornam à casa lidam melhor com as dificuldades.
Cunha et al. (2011) denominam o prazer dos atletas por estarem juntos de
“coesão social”. O autor ressalta que este conceito também se aplica quando um grupo
permanece por longo tempo juntos e suporta momentos difíceis, podendo os mesmos
ajudarem uns aos outros. O autor ressalta a importância desse aspecto numa equipe,
porém informa que somente isso não é determinante para que obtenha sucesso.
Os jogadores de fora têm maior convívio com os próprios colegas atletas, que
servem de suporte nas situações difíceis e com os quais compartilham também os
momentos felizes.
Uma vez que o ambiente entre os atletas de futebol, principalmente aos que
moram distantes de suas famílias, é solitário, torna-se extremamente importante que
esses jogadores apoiem uns aos outros, visto que esse amparo poderá contribuir não
só para o atleta individualmente, mas também repercutir no desempenho do grupo.
Weinberg e Gould (2008) chamam atenção para a importância dos membros da
equipe se ajudarem mutuamente. Este suporte facilita a coesão da equipe e
consequentemente aumenta o melhor desempenho dos atletas.
A popularidade do futebol transforma muitos em “estrela”. Barros (2013), a
respeito do status de celebridade do jogador de futebol, especificamente do brasileiro,
cita que muitas vezes esses sujeitos, desde cedo são vistos como celebridades e
muitos incorporam este status mesmo antes de se tornar jogador profissional.
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Alguns fatores contribuem para que os atletas de futebol, mesmo ainda em
formação, venham a ter a fama de estrela. A mídia, por exemplo, destaca de forma
incisiva certos jogadores; a premiação, por parte de alguns empresários, presenteando
atletas com objetos de valor; a própria família, que deposita expectativas na carreira
profissional do atleta, supervalorizando-o (BARROS, 2013).
Um outro exemplo mencionado pelos atletas, relacionado à mudança de atitude,
é quando recebem um convite para jogar uma partida (“pelada”) com os amigos e eles
respondem que não podem. Os antigos companheiros não entendem que, às vezes,
por motivos profissionais, não podem pelo fato de estarem sujeitos a se lesionarem,
além de estarem totalmente subordinados ao clube. A vida social de muitos jogadores
de futebol é totalmente regida pelos interesses dos clubes; esses se apropriam da vida
social do atleta não só dentro de campo, mas também fora (RODRIGUES, 2004).
Sendo a amizade limitada, fora do contexto do futebol, observa-se que os atletas
se apegam muito aos companheiros de profissão, isto pelo grande convívio que os
jogadores adquirem em virtude de estarem constantemente juntos.
Marques e Samulski (2009) observaram grandes mudanças na vida dos atletas
de futebol ao se tornarem jogadores. Dentre elas, destacou-se o ciclo de amizade, que
muda consideravelmente, ficando restrito ao ambiente futebolístico. Por outro lado,
observa-se que não ocorre mais proximidade com os antigos amigos extrafutebol.
As experiências adquiridas pelo atleta, sejam positivas ou negativas também os
fazem crescer. Reafirmando que a prática do futebol poderá servir como instrumento
de crescimento do ser humano, Weinberg e Gould (2008 p. 134) informam que
“certamente, os esportes competitivos oferecem benefícios positivos, incluindo o
desenvolvimento do caráter, da disciplina e do trabalho de equipe”.

2- Interferências da profissão de jogador de futebol no relacionamento com
pessoas próximas (família e amigos).

Dentro desse assunto, os pontos analisados tratam de:
- como as famílias têm reagido ao distanciamento físico imposto pela profissão de
jogador de futebol;
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- o que tem sido feito para superar as dificuldades
- reflexos do distanciamento familiar no desempenho do jogador.
Sobre o primeiro aspecto destacado, os atletas relataram que suas famílias têm
sentido muito as suas faltas, por não estarem mais fazendo parte da rotina familiar. Por
outro lado, a família sente orgulho em vê-los trabalhar em busca de seus objetivos.
Desta forma, percebe-se sentimento ambivalente da família. Quanto à distância dos
familiares, independente de morar perto ou longe, ela existe para ambos os grupos em
decorrência de viagens e concentrações. Entretanto, os que moram longe sentem com
mais frequência ou intensidade o afastamento da família. Há também aqueles que são
pais e que revelaram preocupação com os filhos por estarem longe.
Um dos maiores “sacrifícios” do jogador de futebol é o distanciamento da família.
Isto tem sido observado também através de outros estudos (MARQUES, 2008;
MARQUES E SAMULSKI, 2009; COSTA et. al, 2010).
A saudade dos atletas não fica limitada aos familiares; pelo grande tempo que
passam juntos disputando um campeonato, viajando e concentrando junto, quando um
ou mais atletas saem da equipe (fato que também faz parte da rotina do jogador)
sentem muita falta uns dos outros.
Também é possível observar o quanto pode ser forte o vínculo afetivo na
carreira/profissão de jogador de futebol, talvez maior do que em outras profissões,
resultado de estarem constantemente juntos e de ter a consciência da importância do
trabalho coletivo ou de equipe. Nesse sentido, Machado (2010 p. 72) informa que
“alguns fatores como a proximidade física e a identificação com os mesmos valores e
atitudes contribuem para facilitar a atração interpessoal”.
Para superar as dificuldades impostas pelo distanciamento físico, os atletas
relataram utilizar o telefone, a internet - através de conversas no facebook, e procuram
conversar entre si, apoiando-se e incentivando-se mutuamente.
Diante do exposto observa-se o quanto esses atletas criam vínculo afetivo,
demonstrando dependência entre eles não só dentro do campo, mas também fora, no
sentido emocional.
Weinberg e Gould (2008) destacam a grande importância do apoio entre atletas
no contexto esportivo, relacionado a vários tipos de comportamentos e sentimentos.
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Além disso, os autores afirmam que “o apoio social fornece avaliação, informação,
reafirmação e companheirismo; reduz as incertezas durante o período de estresse;
auxilia na recuperação mental e física, e melhora as habilidades de comunicação” (p.
186).
Percebe-se diante do exposto que todas essas manifestações comportamentais
e de sentimentos ocorrem entre os jogadores de futebol por estarem longe de seus
familiares, pelas incertezas e outras dificuldades vividas.
Os atletas disseram que o desempenho não é prejudicado pelo distanciamento
da família, porém, reconheceram que, quando ocorre algum tipo de problema familiar,
as preocupações acabam refletindo negativamente no treinamento. Neste contexto,
Brandão e Machado (2008, p. 514) afirmam que:

[...] a família representa um universo relativamente intocável para o
atleta, e isto significa que qualquer notícia recebida da família tem um
alto poder de alterações emocionais e comportamentais, tanto positivas
quanto negativas, e necessitam, portanto, serem bem trabalhadas.

3- A exposição do jogador de futebol

Sabe-se que ser jogador de futebol torna a pessoa exposta ao público, não só
dentro do campo, no desenvolvimento de suas atividades, como também em sua vida
extracampo, podendo atingir sua privacidade.
Desta forma, foi perguntado aos atletas como essa exposição tem afetado sua
privacidade; primeiramente o grupo afirmou que esta é afetada, exemplificando que
quando vão a um show e mesmo não fazendo nada de errado, algumas pessoas
comentam o fato; quando estão acompanhados de outros amigos não atletas, e algum
tipo de bebida alcóolica é servida, comentam que o jogador estava bebendo sendo a
bebida dos seus amigos não profissionais. Sobre isso, Tozatti, Franceschi e Aguiar
(2006 p. 1) relatam que “a invasão de privacidade torna-se um atrativo a mais para os
espectadores, desvendando, por exemplo, o que uma celebridade do futebol faz nas
horas vagas”.
A invasão de privacidade no ambiente de futebol pode ser feita através de
torcedores ou não, e principalmente pela mídia. É grande o interesse da mídia em
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promover notícias relacionadas aos atletas, principalmente de futebol, uma vez que a
mesma tem consciência que o público é grande consumidor dessas informações. Vale
ressaltar que parte dessas notícias, muitas vezes, não são divulgadas em páginas
esportivas, o que demonstra a grande popularidade do jogador de futebol.
Tozatti, Franceschi e Aguiar (2006) tratam a exposição da pessoa e o interesse
da mídia em diferentes ângulos:

[...] de um lado o famoso expõe sua vida propositalmente para criar um
sentimento de aproximação entre o público e o artista, e de outro um
assédio crescente da mídia em cima de figuras públicas, buscando cada
vez mais o artista em sua intimidade. Isso decorrente da necessidade
que o público apresenta em saber sobre a vida íntima de uma pessoa
seja ela celebridade ou comum [...] (p. 03).

Os atletas também afirmaram que eles acham que certas pessoas os veem
como “robôs”, que só têm que treinar, não tendo direito a se divertir.
De fato, é de suma importância que um atleta, não somente o de futebol, tenha
uma vida regrada, mantendo uma boa alimentação e uma boa quantidade de horas de
sono; porém quando este é visto, mesmo em seu dia de folga bebendo e frequentado
lugares públicos até tarde as pessoas e a mídia criticam, colocando em “cheque” o
desempenho do jogador em campo.
O fato dos jogadores de futebol viverem constantemente em regime de
treinamentos e disputa de campeonatos, sobra pouco tempo para que tenham algum
tipo de lazer ou sair da rotina do futebol. Na maioria dos casos esses atletas têm um
dia de folga (geralmente um dia após o jogo).
Não se pode deixar de mencionar a queda de rendimento/performance do atleta,
devido à interferência do público. Vale ressaltar que isso poderá ocorrer quando o
atleta não tem o controle volitivo de suas emoções, controle esse próprio do
comportamento autorregulado.
Além da interferência do público extracampo, essa interferência também ocorre
dentro de campo de futebol, através da relação jogador/torcedor, em que o atleta está
em constante observação, sendo avaliado e muitas vezes sendo alvo de elogios e
críticas, podendo ser consagrado ou não dentro de um treinamento ou partida.
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Machado (2006) aborda determinados pontos sobre o relacionamento entre a
torcida e o atleta, relatando:

Sabemos que o papel que a torcida exerce na vida do atleta e composto
por reações conflitivas de amor e ódio, de modo a encontrarmos grupos
de torcedores que vivem entre o céu e o inferno, no decorrer de uma
partida de uma modalidade esportiva, em função da bipolaridade da
emoção que permeia aquele momento. De certa maneira, a atuação do
jogador está na dependência da avaliação do torcedor: o espectador
apontará os defeitos e os acertos (p. 61).

Moreno et al. (2007) chamam a atenção a respeito da importância da
personalidade do atleta, no decorrer das situações vividas pela interferência do
torcedor. Além disso, o autor menciona o valor da personalidade no desempenho atual
do atleta.
É relevante à interferência da família e dos profissionais qualificados facilitando o
equilíbrio e o amadurecimento quando o atleta se depara com situações de vitória ou
de derrota em sua carreira.
Perguntando aos atletas se a exposição pele mídia tem afetado a vida de seus
familiares os mesmos mencionaram que algumas vezes divulgam-se notícias que não
são verdadeiras, e isto faz gerar preocupações até que o fato seja esclarecido e
resolvido.
Brandão e Machado (2008) chamam a atenção desse aspecto informando:

A mídia, muitas vezes, tem sido dura e ácida com atletas, de qualquer
modalidade, quando estes, por exemplo, perdem sua forma física e
ganham peso, no decorrer de uma temporada. Ou mesmo quando se
tem conhecimento de algum problema de relacionamento, quer seja
pessoal (no âmbito familiar, amoroso) ou no âmbito do terreno
esportivo, com o treinador ou algum colega de equipe (p. 516).

Em contrapartida, Machado (2010) ressalta que, ao mesmo tempo em que a
mídia ou a imprensa através de publicidades atrapalham a vida do atleta, também se
faz necessária por mantê-lo em destaque.
Neste aspecto, Ghisleni e Rosa (2008 p. 23) relatam que “a mídia, dentre suas
diversas funções, pode ser considerada como a grande força que eleva pessoas
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desconhecidas à categoria de mito, especialmente no futebol que está ligado
diretamente à comunicação”.

4- A crença em Deus como sustentáculo da crença de autoeficácia

Observou-se que a crença religiosa é algo muito forte e presente na vida dos
atletas entrevistados. De acordo com os mesmos, a religião e a fé contribuem para a
vida de jogador e em seus desempenhos. Além disso, os jogadores ressaltaram que
dentro do grupo há respeito à religião de todos.
É comum dentro do contexto do futebol ver determinados tipos de manifestações
religiosas por parte dos jogadores, seja através do gesto do sinal da cruz, das mãos
levantadas aos céus, atletas ajoelhados, em círculos, em grupo de oração. Todas
essas manifestações variam no decorrer do jogo, podendo ser vista antes da equipe
entrar em campo, antes e após uma substituição de um jogador, antes e depois de uma
cobrança de falta ou pênalti, depois de um gol marcado ou não, e principalmente
depois de uma conquista.
Gomes (2012) destaca a religião como um aspecto em que os atletas de futebol
e outros personagens envolvidos depositam suas esperanças para diversos anseios:

Jogadores, torcedores, dirigentes e treinadores, vão a igrejas católicas,
evangélicas, a terreiros de umbanda e candomblé, a centros espíritas, a
benzedeiras e etc. em busca de qualquer tipo de ajuda sobrenatural,
seja para que um time vença ou perca um jogo, seja para curar uma
contusão, seja para retirar a onda de azar, ou seja, a religião, em sua
acepção “pura” ou sincrética, é recorrentemente buscada como forma
de realização de um interesse específico (p. 06).

Outro fator observado é que os sujeitos entrevistados afirmaram que estão
sempre pedindo a Deus para que tenham sucesso na carreira, que suas forças vêm de
Deus, e sem Ele fica impossível ir além, e que tudo na vida depende de Deus. Isto
demonstra que a crença em Deus é o sustentáculo da crença de autoeficácia,
manifestada pelos atletas, é Nele que seus anseios e forças se ancoram.
Segundo Gomes (2012, p. 06),
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Em grande parte de entrevistas de jogadores de futebol brasileiros o
que se nota com inacreditável freqüência é a expressão “graças a Deus”
ou “com a bênção de Deus”, como se o jogador depositasse em Deus
os méritos pela vitória ou por um gol. O talento do próprio jogador e as
conquistas daqui advindas são dádivas divinas, são fruto da
providência.

A autoeficácia, segundo Bandura (1993), está relacionada ao grau de convicção
e crenças que uma pessoa tem, a respeito de sua capacidade no sentido de alcançar o
resultado de uma ou de várias tarefas. Neste sentido, conforme relato dos jogadores, o
sentimento de autoeficácia está sendo amparado pela crença em Deus, ou seja, com a
ajuda de Deus.
Na revisão de literatura acerca da crença de autoeficácia, não foi percebida
referência nesse sentido, ou seja, de uma crença religiosa como sustentáculo da
crença de autoeficácia.

5- Perspectivas do jogador de futebol após o encerramento da carreira

A vida profissional de um jogador de futebol é curta, visto que em torno de
quarenta anos ele é considerado velho para a profissão. Foi perguntado ao grupo se
eles têm pensado sobre isto e todos afirmaram que sim, entretanto nem todos têm
tomado providência tendo em vista esta realidade.

A carreira esportiva de um atleta passa por diversas fases desde a
iniciação até a aposentadoria. Os atletas passam por processos de
captação e seleção, longos períodos de formação envolvendo
treinamento e competições, socializam-se no ambiente esportivo,
alcançam ou não o alto nível e finalmente cessam a prática sistemática
do desporto (SALMELA, 1994 citado por MARQUES e SAMULSKI,
2009, p. 01).

Ressalta-se que não somente a idade poderá ser determinante para o abandono
do futebol, mas poderão ocorrer, segundo Brandão et al. (2000), outros motivos como
lesão, desmotivação por inúmeras dispensas, e a livre escolha de novos rumos. Outros
fatores poderão também contribuir, tais como os estudos, a interferência familiar,
dentre outros.
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Foi perguntado ao grupo como eles percebem o futuro profissional após
deixarem o futebol, o que pretendem fazer. Neste sentido alguns membros do grupo já
veem um caminho, pensando em iniciar cursos na área do futebol ou em outras; ou em
abrir um comércio. Outros disseram que não têm pensado no que fazer após deixar o
futebol.
Quando perguntado que tipo de ações ou que providências têm tomado, à
maioria informou não estar tomando nenhuma providência.
Há de se considerar que o tempo dos atletas é totalmente absorvido pela rotina
de um atleta de futebol, o que dificulta providências quanto ao trabalho no futuro.
Iglesias (2012), ao discorrer sobre a aposentadoria do atleta profissional, relata
sobre as dificuldades que esse grupo de profissionais passa, quando chega ao final da
carreira por não terem se preparado. O autor chama a atenção para algumas sequelas
emocionais geradas no sujeito pela nova e conflituosa rotina de vida.
Observou-se que o grupo, além de reconhecer que a vida profissional de um
jogador é curta e que há a necessidade de se buscar algo a mais, seja no decorrer da
carreira ou no fim; alguns têm buscado conselhos de outros no sentido de virem a ter
um futuro melhor.
Brandão et al. (2000), fazem uma importante observação relacionada ao
encerramento da carreira do atleta:

Durante o processo de retirada do esporte os atletas se deparam com
mudanças na sua vida pessoal, social e ocupacional, que os afeta
cognitiva, emocional e comportamentalmente. A forma como eles
respondem a estas mudanças dependerá da qualidade de adaptação da
transição de carreira (p.53).

O mesmo autor também aborda a necessidade de haver programas de
assistência para os atletas que passam por esse processo de transição da carreira
esportiva, onde as instituições poderiam contribuir trabalhando estratégias de transição
e aconselhamento psicológico, facilitando assim o processo de adaptação à nova
realidade.
Marques (2008) ressalta que reconhecendo a necessidade de planejamento
futuro para a carreira do atleta, surgiram algumas organizações esportivas mundiais
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com o intuito de oferecer programas de apoio ao atleta como nos Estados Unidos,
Alemanha, Canadá, Austrália e Reino Unido. No Brasil, o mesmo autor cita a AGAP
(Associação de Garantia ao Atleta Profissional), instituição esportiva que oferece algum
apoio à classe.

A AGAP (Associação de Garantia ao Atleta Profissional), por exemplo, é
uma associação que dá apoio a ex-atletas profissionais, principalmente
de futebol, fornecendo orientação quanto a oportunidades de emprego e
estudo, mas também doações diretas para tratamentos de saúde e
distribuição de cestas básicas. Há necessidade no Brasil, no entanto, de
um programa mais amplo de apoio e aconselhamento do atleta ao longo
de toda a sua carreira esportiva (AGRESTA, 2006 citado por
MARQUES, 2008, p. 22).

Observa-se que é comum os atletas relatarem sobre a dificuldade de se adaptar
à nova rotina pós-carreira, no entanto há de se considerar, segundo Samulski et al.
(2009), que há alternativas que poderão contribuir de forma positiva para essa nova
etapa, tais como o retorno à vida acadêmica, a ampliação do círculo de amizades,
novos projetos profissionais, maior dedicação à família, dentre outros. O encerramento
da carreira com o apoio da família poderá facilitar o desenvolvimento de novos
horizontes.

Estudos indicam que a família é um forte elemento complicador se não
direcionar seus objetivos com clareza e precisão e favorecer o
crescimento do atleta, apoiando-o em suas decisões e fortalecendo
suas intenções; o equilíbrio do atleta será maior quanto mais se sentir
apoiado e acolhido pela família (MACHADO, 2006 p. 113).

Outro aspecto considerável no que diz respeito ao fim da carreira de um
profissional de futebol, é que este seu salário é baixo, e poucos são os que alcançam
bons salários.
Quanto ao salário, a mídia passa o atleta com muito dinheiro, bens, poder e
fama, porém poucos conseguem ter um bom contrato e enriquecer, como comenta
Daolio:

O salário médio dos jogadores brasileiros é baixo, contrastando as
vultuosas somas de jogadores de grandes equipes com salários
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ridículos de grande maioria dos profissionais espalhados pelo país.
Muitas equipes não conseguem manter seu quadro de profissionais
durante o ano, demitindo todos os jogadores e o técnico após o final de
cada campeonato (DAOLIO, 2006 p. 145).

Após o fim da carreira, de jogador de futebol, poucos terão condições de uma
vida estabilizada financeiramente. É reduzido o número de atletas que conseguem
economizar dinheiro em sua carreira.
Cunha, et al. (2011 p. 26) ao comentar a remuneração de atletas de futebol
alerta que “[...] precisamos romper com a ideia de que jogador de futebol ganha bem!
Sim, menos de 1% dos atletas profissionais no Brasil podem ser considerados atletas
bem-remunerados”.
Moioli 2004 (citado por MACHADO, 2006, p. 68) também retrata sobre o salário
de jogadores de futebol, informando que “No caso específico do futebol, por exemplo, a
grande maioria dos jogadores profissionais (52,9%) recebe menos de um salário
mínimo, enquanto apenas uma pequena minoria (4,3 %) recebe ao equivalente a mais
de 20 salários”.
Também relacionado ao salário de jogadores de futebol, Ariani (2013 p. 1) faz a
seguinte observação:
[...] a própria CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fez um estudo
em 2011 informando que dos 14.678 atletas profissionais registrados
em 2010, exatos 8.944 ganhavam até um salário mínimo, ou seja, a
maior parte dos jogadores vive com menos de R$ 600 mensais.

O fato é que muitos jovens são atraídos no início da carreira pelo glamour do
futebol, tendo a esperança de mudar sua vida e a de suas famílias. Cunha et al. (2011)
chama a atenção a respeito de algumas dificuldades encontradas durante a carreira de
um jogador, que muitas vezes não são levados em consideração:

A maioria das pessoas esquece de dois acontecimentos que se dão
com o jogador de futebol. Primeiro, que ele tem carreira curta. Segundo,
que não são todos os jogadores que conseguem o estrelato e altos
salários. Esquecem assim o sofrimento da grande maioria dos
jogadores que não são famosos e que recebem uma miséria. Dessa
forma, são poucos os jogadores que continuam estudando durante seu
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período como jogador, só percebendo o que fizeram quando seu
período de produtividade no futebol termina (p.26).

6- Interferência do estudo para o jogador de futebol

Constatou-se, por conseguinte, que 90% dos sujeitos deste estudo não
continuam estudando. Marques e Samulski (2009), em sua pesquisa com atletas com
idade de 18 anos para mais, constataram que 51% dos atletas tiveram seus estudos
interrompidos em decorrência da carreira de jogador de futebol.
Muitos jovens atletas, mesmo estudando, dificilmente colocam o estudo como
prioridade, principalmente os que atuam em grandes equipes. Suas prioridades estão
voltadas para as atividades relacionadas especificamente ao futebol. Soares et al.
(2011) em sua pesquisa com jovens atletas de 15 a 20 anos de idade que atuam em
clubes do Rio de Janeiro, observou que o maiores interesses dos sujeitos entrevistados
estavam diretamente ligados à carreira no futebol e os estudos estariam em segundo
plano.
É sabido que este distanciamento escolar vem desde a iniciação no futebol,
quando ainda adolescentes, depositam toda sua esperança na carreira de jogador de
futebol, vendo este esporte a oportunidade de ganhar muito dinheiro e fama. Durante
essa fase poucos enxergam a necessidade de se preparar, de buscar novas
alternativas fora do contexto do futebol. Considerando que uma minoria consegue
prosseguir na carreira, muitos desses garotos, ao se deparar com o fracasso, se
sentem frustrados e despreparados para buscar novas alternativas para seguirem suas
vidas (ROSA, 2009).
Soares et al. (2001) retratam que:

O mercado do futebol não apresenta uma oportunidade concreta para
todos que vislumbram o sonho de ser um jogador famoso, a
compatibilização entre treinamento e estudos formais é necessária para
que aqueles que forem malsucedidos no futebol (o que de fato ocorrerá
com a maioria dos jovens envolvidos nesse processo). O investimento
em permanecer na escola é importante para que os malsucedidos não
criem um custo posterior quando forem procurar vagas de trabalho no
mercado formal (p. 261).
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Souza et al. (2008) também relatam em sua pesquisa sobre jovens atletas de
futebol, a situação dos mesmos ao se depararem com o possível insucesso na carreira:

[...] analisamos como o futebol se materializa como um projeto de vida
de jovens oriundos das camadas populares. Esses jovens buscam a
inserção nessa concorrida carreira profissional que oferece poucas
possibilidades de reconversão, visto que os saberes e experiências no
futebol pouca valia têm para uma posterior entrada no mercado de
trabalho após o insucesso no esporte ou o término da carreira (p. 89).

Neste sentido, observa-se a grande importância de se conscientizar o jovem
atleta, seja através dos familiares ou de treinadores/professores sobre as incertezas da
carreira de jogador profissional e despertá-lo para a importância dos estudos. Muitos
atletas não conseguem conciliar essa carreira coma a rotina de estudos, fato este
comprovado nesta pesquisa, em que apenas (6,25%) do grupo continua estudando. O
avanço da tecnologia pode ser uma alternativa a ser pensada, de modo a favorecer a
continuidade de estudos dos atletas, conforme foi considerado.
A dificuldade de conciliar os estudos com a carreira de jogador de futebol
também é confirmada através de outras pesquisas como as de Wyllemann, Alfermann
e Lavallee (2004); Wyllemann e Lavallee (2004) e Marques e Samulski (2009).
Indagados se estariam estudando se não fossem jogadores, os sujeitos
entrevistados responderam afirmativamente, dando a perceber que valorizam o estudo.
Mencionaram também que um ingresso num time profissional aumentou para eles a
importância que atribuem aos estudos e à necessidade de estudar. Afirmaram, ainda
que, ao dar uma entrevista, é importante saber o português correto; outro motivo é
quando o atleta vai jogar fora do país, e sente a necessidade de saber a língua local ou
de saber inglês. Tudo isto lhes possibilita compreender a necessidade dos estudos.
Diante disso, constata-se que a importância atribuída aos estudos está ligada
diretamente à carreira profissional e não a outras possibilidades que o estudo possa
oferecer.
Marques e Samulski (2009) em seu estudo referente à análise da carreira
esportiva de jovens atletas, também constataram a dificuldade dos atletas conciliarem a
profissão de jogador de futebol com os estudos, chamando a atenção dos clubes sobre
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a necessidade de propor alguma forma de propiciar aos atletas continuidade à vida
acadêmica, possibilitando assim um futuro melhor após o término da carreira.
Esta pesquisa chama a atenção de todos os profissionais envolvidos no futebol a
respeito da necessidade de continuidade de estudo dos atletas, antes, durante e após
a profissionalização da carreira de jogador de futebol, tendo em vista, a duração curta
da carreira, e a necessidade de alternativas profissionais no futuro, que poderão ser
facilitadas pelo estudo. Reforça essa ideia o fato de muitos atletas profissionais, ao
encerrar o término do contrato, cujo prazo mínimo é de três meses e máximo de cinco
anos, (artigo 30 da lei nº 9.615/98) ficam muitas vezes parados, tentando achar um
novo clube que os contrate, “batendo de porta em porta”. O tempo passa, e o atleta tem
compromissos financeiros com ele próprio e, com seus familiares, e, não tendo como
pagar suas contas, se vê obrigado a abandonar a carreira de jogador mesmo ainda
novo.
A instabilidade na profissão também interfere na programação financeira do
jogador de futebol, nos seus projetos ou investimentos com perspectivas no futuro.
O atleta de futebol pode ter seu primeiro contrato profissional a partir dos
dezesseis anos de idade (artigo 30 da lei nº 9.615/98). Na mesma lei, o artigo 28 diz
que “A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em
contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade de prática desportiva
[...]”.
Quanto a este contrato, Morais (2009) comenta:

No que diz respeito ao contrato de trabalho do atleta profissional de
futebol, aplica-se, de acordo com o princípio da especificidade da lei, a
legislação esparsa específica, ou seja, a Lei nº 9.615/1998 e as
legislações que a alterou e, de forma subsidiária, no que a legislação
específica não dispôs, aplica-se a Consolidação das Leis do Trabalho
(Princípio da especificidade).

A referida Lei nº 9.615/1998 em seu artigo 31 § 1o, quanto ao salário, informa
que: “São entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o abono de
férias, o décimo terceiro salário, as gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas
no contrato de trabalho”.
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Neste aspecto, pode-se observar que a legislação pátria assegura ao jogador de
futebol profissional todos os direitos trabalhistas, considerando-o também um
trabalhador. É lamentável observar que durante todo o tempo de dedicação à profissão,
muitos jogadores percebem que a única coisa que eles sabem fazer é jogar futebol. E
não tendo mais oportunidades, ao procurar uma nova profissão, os mesmos encontram
dificuldades pelo baixo nível de escolaridade.
Contudo, foram averiguadas inúmeras aprendizagens, desafios e dificuldades
encontradas durante a carreira profissional de um jogador de futebol. É importante que,
desde cedo, a família, os amigos e os profissionais de futebol esclareçam a respeito
dos desafios desta profissão. Homrich e Souza (2010) ao relatarem algumas situações
difíceis vividas por atletas de futebol apresentam algumas sugestões que esses
profissionais podem oferecer desde cedo aos que aspiram ser jogadores de futebol:
Estas são algumas reflexões que servem para “amadurecer” a ideia a
favor de que os profissionais que atuam nas categorias de base tem
como tarefa questionar os jovens sobre o contexto no qual estão
inseridos. Entre estas, como funcionam as leis e diretrizes do desporto
que eles praticam e o que representa o ser atleta como ícone de
identificação para uma parte da sociedade, e não se limitar única e
exclusivamente ao ensino da prática desportiva, descontextualizada,
meramente prática utilitária. Os profissionais do esporte não deverão
ser apenas tutores dos jovens atletas, pois isso eles, embora não
percebam, já tem demais. O professor no processo de ensinar/aprender
tem de ser um professor para o mundo da vida (p. 68).

Nesse sentido, observa-se que quanto mais cedo os atletas tiverem consciência
dos desafios que envolvem a profissão de jogador de futebol, maior será a
probabilidade dos mesmos se prepararem para uma vida estabilizada durante e após a
carreira, atingindo ou não o profissionalismo.
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8 CONCLUSÃO

Por meio deste estudo analisamos o comportamento autorregulado no
treinamento técnico dos jogadores profissionais do Americano Futebol Clube da cidade
de Campos dos Goytacazes - RJ, de acordo a literatura especializada da
autorregulação da aprendizagem. O comportamento dos atletas foi observado nas
diferentes fases que envolvem a ação (antes, durante e após) em relação às
dimensões cognitica/metacognitiva, motivacional, comportamental e contextual.
Constatamos que a dimensão em que os atletas demonstraram melhor
comportamento autorregulado, na fase de antecipação, diz respeito ao aspecto
motivacional, destacando, nesta dimensão, a crença de autoeficácia, em que, a
totalidade do grupo a demonstrou possuir. Quanto à fase de execução (observando
monitoramento

e

controle

conjuntamente),

a

dimensão

em

que

os

atletas

demonstraram melhor comportamento autorregulado também foi na dimensão
motivacional/afetiva, seguida do aspecto cognitivo/metacognitivo. Os resultados
relacionados à fase de avaliação final demonstraram que a dimensão em que os atletas
apresentam

melhor

comportamento

autorregulado

diz

respeito

ao

aspecto

comportamental, seguida das variáveis de natureza cognitiva/metacognitiva.
Concluímos, assim, que a hipótese deste estudo foi parcialmente confirmada:
levantou-a a hipótese de que as dimensões em que os atletas apresentariam melhor
desempenho seria nas dimensões motivacionais e comportamentais e menos
favoráveis nas dimensões metacognitiva e contextual. Os resultados comprovaram que
a dimensão motivacional é a que eles apresentam melhor desempenho na perspectiva
da autorregulação da aprendizagem; o mesmo não se constatou em relação à
dimensão comportamental.
Percebemos o resultado relacionado ao aspecto comportamental com restrição,
visto que o instrumento aplicado possibilitou observação de um número reduzido de
variáveis nesta categoria.
Em relação à dimensão cognitiva/metacognitiva, ao contrário do que se supôs,
os atletas não obtiveram os resultados mais baixos. Possivelmente isso ocorreu
porque, em se tratando de pessoas adultas, numa atividade competitiva como a do
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futebol, o desempenho de excelência exigido nas competições força o atleta a uma
atitude constante de autorreflexão.
Foi na dimensão contextual que os jogadores demonstraram desempenho mais
baixo. Supomos que isto tenha ocorrido porque, como observado e relatado em
páginas anteriores, eles estão mais voltados para a própria performance e se
interessam menos pelo comportamento dos companheiros de equipe e pelo contexto
em geral. Este resultado pode também ser consequência de uma possível liderança
autocrática, em que os subordinados (nesse caso, os atletas), delegam a
responsabilidade de mudanças para o líder. Entretanto, este é um aspecto que merece
maior observação para ser melhor compreendido.
Além disso, conforme citado anteriormente, foram verificadas importantes
características de comportamento autorregulado dos jogadores, de acordo com a teoria
da autorregulação da aprendizagem, destacando-se: a motivação dos atletas
relacionada à crença de autoeficácia, que se traduz em maior persistência, esforço e
atenção. Essa crença é sustentada por outra, qual seja, a crença em Deus; a
religiosidade é um aspecto de forte evidência no grupo observado.
O comportamento autorregulado desses atletas, de modo geral, tende a ser
positivo, entretanto, necessitam ser trabalhados no sentido de adquirirem certas
atitudes que possivelmente favorecerão suas performances, quais sejam: analisar
antes da execução da tarefa estratégias adequadas para os seus bom desempenho;
analisar alternativas para desempenhar a tarefa, além da orientação recebida; reservar
mais horas de trabalho para as habilidades que mais necessitam desenvolver; pensar
nas habilidades que a tarefa exige, antes da sua execução; adquirir o hábito de refletir,
ao final do treinamento, sobre a possibilidade de utilização de outras estratégias;
reconhecer a necessidade de buscar ajuda, quando não compreenderem determinada
tarefa e procurar, por ajuda de natureza técnica, a quem de direito; desenvolver maior
observação do contexto; observar mais o desempenho dos companheiros de equipe
com o intuito de melhorar o próprio (modelação); preocupar-se mais pelo desempenho
da equipe, tanto quanto o fazem por seus próprios desempenhos.

104
Quanto ao treinador ou à comissão técnica, sugere-se reforçar mais o objetivo
da tarefa a ser executada, e observar as possíveis interferências do contexto no
desempenho dos jogadores.
Através do grupo focal identificamos ainda outros aspectos favoráveis e não
favoráveis que destacamos: Em relação ao primeiro, a profissão de jogador tem
proporcionado crescimento relacionado a conhecimentos, valores e atitudes,
interferindo também no crescimento dos familiares. Constatamos também haver grande
vínculo afetivo entre os companheiros de equipe. Em relação aos aspectos
desfavoráveis, na percepção dos jogadores, destaca-se o distanciamento da família e
dos amigos. Além disto, mencionaram que suas privacidades são afetadas pela mídia e
pelos torcedores e que dispõe de pouco tempo para o lazer.
Relacionado à percepção de futuro profissional após deixarem o futebol, alguns
membros do grupo já veem um novo caminho, outros disseram que não têm pensado
no que fazer, porém a maioria informou não estar tomando nenhuma providência. Isto
evidencia a necessidade de um trabalho de conscientização com os jogadores,
referente à carreira futura pouco promissora em termos financeiros, e a necessidade
atual de continuarem estudando. O ensino à distância poderá ser um meio para lhes
facilitar o estudo, em virtude da rotina da profissão de jogador de futebol.
Finalizando, esperamos que este estudo estimule a reflexão dos atletas de
futebol, para o melhor desempenho profissional dos mesmos, e desperte a consciência
da comissão técnica e dos demais profissionais envolvidos no futebol, a respeito da
contribuição que a teoria da autorregulação da aprendizagem pode trazer à
metodologia de seus trabalhos, além de abrir perspectivas para outros estudos.
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APÊNDICE 1 – IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS

Naturalidade
Rio de Janeiro
Rio grande do Sul
Espirito Santo
São Paulo
Minas Gerais
Bahia
Rio Grande do Norte
Distrito Federal

F
20
3
2
2
2
1
1
1

%
62,5
9,37
6,25
6,25
6,25
3,12
3,12
3,12

Ano de nascimento

F

%

1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1983
1982
1981
1980
Não respondeu

1
1
2
1
3
5
3
5
2
2
2
1
1
2
1

Continua
estudando

Sim
Não
Não respondeu

Estado Civil
Solteiro
Casado
União Estável

F
26
4
2

%
81,25
12,5
6,25

Nível de escolaridade

F

%

3,12
3,12
6,25
3,12
9,37
15,6
9,37
15,6
6,25
6,25
6,25
3,12
3,12
6,25
3,12

Fundamental incompleto
Fundamental completo
Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo

8
5
9
7
2
1

25
15,6
28,1
21,8
6,25
3,12

F

%

Qual o curso de quem
continua estudando

F

%

2
29
1

6,25
90,6
3,12

Mecânica Industrial
Não respondeu

1
1

50
50

Nº de filhos
0
1
2
Não respondeu

F
18
9
3
2

%
56,25
28,12
9,37
6,25

Curso sup.
completo
Educação
Física

F

%

1

100

Tempo como
jogador na
categoria
amadora
19 anos
16 anos
14 anos
10 anos
9 anos
8 anos
7 anos
6 anos
5 anos
4 anos
3 anos
2 anos
Não respondeu

F

%

1
2
1
1
2
2
3
3
4
7
1
3
2

3,12
6,25
3,12
3,12
6,25
6,25
9,37
9,37
12,5
21,8
3,12
9,37
6,25
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Nº de equipes que
já
atuou
como
amador

F

%

10 equipes
09 equipes
08 equipes
07 equipes
06 equipes
05 equipes
04 equipes
03 equipes
02 equipes
01 equipe
Não respondeu

3
1
1
1
6
2
4
5
3
5
1

9,37
3,12
3,12
3,12
18,7
6,25
12,5
15,6
9,37
15,6
3,12

Família residente
em Campos

Sim
Não

F

%

16
16

50
50

Tempo como jogador
profissional

F

%

15 anos
14 anos
13 anos
10 anos
9 anos
8 anos
7 anos
6 anos
5 anos
4 anos
3 anos
2 anos
1 ano

1
2
1
1
3
1
4
3
2
4
2
4
4

3,12
6,25
3,12
3,12
9,37
3,12
12,5
9,37
6,25
12,5
6,25
12,5
12,5

Duração média de
horas (atletas que não
moram em Campos)
para visitar seus
familiares
72 horas
18 horas
15 horas
14 horas
10 horas
8 horas
7 horas
6 horas
5 horas
4 horas
2 horas
1,30 horas
1 hora

F

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1

%

6,25
6,25
6,25
6,25
12,5
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
12,5
12,5
6,25

Nº de equipes
que já atuou
como
profissional
12 equipes
10 equipes
8 equipes
7 equipes
6 equipes
5 equipes
4 equipes
3 equipes
2 equipes
1equipe
Não respondeu

F

%

1
1
1
6
3
3
1
4
4
7
1

3,12
3,12
3,12
18,75
9,37
9,37
3,12
12,5
12,5
21,8
3,12

Nº de vezes
por ano que
encontra a
família

F

%

365
48
5
4
3
2
1
Não respondeu

1
2
1
2
2
4
2
2

6,25
12,5
6,25
12,5
12,5
25
12,5
12,5
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APÊNDICE 2 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
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APÊNDICE 3 – CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA JOGADORES PROFISSIONAIS
DE FUTEBOL (QUESTIONÁRIO)

Campos dos Goytacazes, fevereiro de 2013

Caro jogador de futebol,

Realizo curso de mestrado na Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro (UENF) localizada em Campos dos Goytacazes, e, por ser profissional
de Educação Física e admirador do futebol, escolhi fazer um estudo para observar o
comportamento dos atletas de futebol. Sua contribuição é muito importante para o
trabalho que realizo, visto que as conclusões deste estudo poderão beneficiar o
treinamento dos atletas de futebol. Por isto solicito o favor de responder
individualmente ao questionário que apresento; as respostas individuais serão de
conhecimento exclusivo do pesquisador. Não haverá necessidade de se identificar com
assinatura.
Concordando em participar deste estudo, por favor preencha os dados abaixo.
Antecipadamente agradeço por sua contribuição.

_____________________________________________
Thiago Azevedo da Silva

Concordo em participar do estudo respondendo ao questionário: (

)

Assinatura do jogador: _____________________________________
Identidade ou CPF do atleta: ________________________________
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APÊNDICE 4 - QUESTIONÁRIO DIRIGIDO A ATLETAS DE FUTEBOL

As perguntas deste questionário referem-se ao treinamento técnico do jogador
de futebol profissional e está dividido em quatro partes: a primeira trata da
caracterização do respondente, e, as demais, dizem respeito ao treinamento do jogador
antes, durante e após a execução da tarefa. É importante que você reflita bem em suas
respostas, e, em caso de dúvida, consulte ao aplicador.

Agradeço por sua participação.

1ª parte: Caracterização do respondente:
1- Naturalidade: Cidade: ________________________________Estado: _______
2- Estado civil: (

) Solteiro

3- Você tem filhos? (

(

) Não

) Casado
(

(

) União Estável

(

) Outro

) Sim. Quantos? ________________________

4- Ano de nascimento: _______________________________________________
5- Nível de escolaridade:
(

) Fundamental incompleto

(

) Fundamental completo

(

) Médio incompleto

(

) Médio completo

(

) Superior incompleto

(

) Superior completo. Especifique o curso: _____________________________

6- Você continua estudando? (

) Não (

) Sim. Qual o curso? _____________

7- Quanto tempo você atuou como jogador de futebol na categoria amadora?____
8- Em quantas equipes de futebol você já atuou como amador?_______________
9- Quanto tempo você atua como jogador profissional? _____________________
10- Em quantas equipes de futebol você já atuou como profissional?___________
11- Sua família reside na cidade de Campos?
(

) Sim (

) Não. Neste caso, qual a duração média de horas de viagem para você

visitar sua família?________ Quantas vezes por ano você se encontra com sua
família? __________
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2ª. Parte: O jogador profissional e o treinamento antes da execução da tarefa

12- Ao iniciar sua carreira profissional, você tinha clareza dos objetivos que pretendia
atingir? (

) Não

(

) Sim. Neste caso:

a) Você estabeleceu etapas para alcançar seus objetivos?
(

) Não

(

) Sim

b) Esses objetivos foram modificados no decorrer de sua carreira profissional?
(

) Não

(

) Sim

13- Antes de iniciar um determinado tipo de treinamento técnico, você procura
compreender o motivo pelo qual a tarefa é solicitada?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

14- Antes da execução de determinada tarefa, você pensa nas habilidades que ela
exige?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

15- Antes de iniciar o treinamento técnico, você avalia o grau de dificuldade ou de
facilidade da tarefa?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

16- Antes de iniciar o treinamento técnico, você avalia sua condição pessoal para bem
executar a tarefa que vai realizar?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

17- Em caso de perceber, no treinamento técnico, alguma dificuldade na realização da
tarefa, você pensa nas alternativas que tem para superar essas dificuldades?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

18- No treinamento técnico, quando lhe é dada liberdade de usar o tempo, você o
planeja

reservando mais horas para aquelas

habilidades

que mais necessita

desenvolver?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

19- Antes de iniciar o treinamento técnico, você tem por hábito analisar qual a melhor
estratégia para alcançar o sucesso pretendido?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

20- Antes de iniciar um treinamento técnico:

) Nunca.
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a) Você costuma estar motivado?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

b) Você utiliza alguma estratégia para se automotivar?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

21- Antes de um treinamento técnico, você sempre acredita que é capaz de executar a
tarefa com sucesso?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

22- Antes de um treinamento técnico, você reconhece a importância da tarefa
solicitada?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

23- Ao receber uma determinada orientação para desempenhar uma tarefa, você
analisa se haveria outra opção?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

3ª. Parte: O jogador profissional e o treinamento durante a execução da tarefa

24- A motivação ao ingressar neste time, continua a mesma?
(

) Sim

(

) Ocasionalmente

(

) Não.

25- Durante um tipo de treinamento que não lhe agrada, você utiliza estratégias para se
automotivar?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

26- No treinamento técnico, você avalia se está alcançando os seus objetivos ou se
está caminhando certo?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

27- Durante o treinamento técnico, você procura usar estratégias que possibilitaram
anteriormente resultados satisfatórios?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

28- Você tem buscado durante o treinamento técnico, por si formas de superar suas
dificuldades?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.
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29- Durante o treinamento técnico, você costuma mudar de estratégia quando percebe
que seus procedimentos não estão lhe possibilitando alcançar seus objetivos?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

30- No final de um treinamento técnico, você analisa se atingiu os objetivos
pretendidos?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

31- Quando você finaliza um treinamento técnico, você se pergunta se haveria outra
forma mais adequada para a sua execução?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

32- Quando você termina um treinamento técnico, você tem por hábito avaliar seu
desempenho, identificando seus pontos fortes e aqueles que precisam ser
melhorados?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

33- Você analisa o desempenho dos seus colegas de equipe no sentido de melhorar o
seu próprio desempenho?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

34- Você avalia sua contribuição no desempenho geral de sua equipe durante o
treinamento técnico?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

35- Quando você recebe uma crítica do técnico ou de um outro atleta relacionado ao
seu desempenho, ou quando não se sente satisfeito com sua atuação, você percebe
seu erro :
(

) como oportunidade de aprendizagem

(

) como reforço de sua incapacidade para executar a tarefa

(

) como desestímulo para a tarefa

(

) Outro. Mencione: _______________________________________________

36- Você tem percebido algum tipo de interferência no local de treinamento que pode
comprometer o seu desempenho
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.
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37- Você tem procurado controlar as interferências desfavoráveis para o seu bom
desempenho na execução das tarefas?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

38- Você tem percebido a necessidade de ajuda quando não compreende determinado
tipo de treinamento?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

39- Você tem buscado ajuda para desempenhar melhor seus treinamentos?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

40- Em caso de necessidade de ajuda, a quem você tem procurado ajuda?
(

) ao técnico (

) ao companheiro de equipe (

) à família

(

) outros. Mencione:_______________________________________________

4ª. Parte: O jogador profissional e o treinamento após a execução da tarefa

41- Como você analisa as condições do local de treinamento de sua equipe:
(

) Muito boa

(

) Boa

(

) Regular

(

) Ruim

42- Você percebe a necessidade de propor alguma mudança (aos colegas, à comissão
técnica, ou à diretoria) para melhorar o seu desempenho profissional ou o da sua
equipe?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

a) Você tem tomado iniciativa para melhorar o desempenho de sua equipe?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

43- Como você avalia seu desempenho profissional no momento:
(

) Muito Bom

(

) Bom

(

) Regular

(

) Ruim

44- Quando necessário, você tem buscado apoio de sua família referente à sua
profissão de jogador de futebol?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

45- Se lhe fosse dada outra opção profissional, com as mesmas condições salariais,
você largaria a profissão de jogador de futebol?
(

) Não (

)Sim. Justifique: ____________________________________________

______________________________________________________________________
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46- Escreva, no quadro abaixo, as vantagens e desvantagens em ser um jogador de
futebol profissional:
Vantagens

Desvantagens

47- Você tem procurado formas de superar ou de conviver melhor com as
desvantagens mencionadas na pergunta anterior?
(

) Sempre

(

) Ocasionalmente

(

) Nunca.

48- Finalizando, considerando sua experiência como jogador profissional, que
sugestões você daria a algum iniciante nesta profissão para alcançar sucesso?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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APÊNDICE 5 PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL DIRIGIDO A ATLETAS DE
FUTEBOL

1- Que tipo de aprendizagem (valores, conhecimentos, atitudes) a profissão como
jogador de futebol tem lhe propiciado?
1.1 Essas aprendizagens têm interferido no seu relacionamento:

a) com familiares? (explique)
b) com amigos? (explique)

1.2 Vocês compartilham suas aprendizagens com seus familiares e amigos?
1.3 Como eles têm percebido essas mudanças em vocês?
1.4 As mudanças ocorridas em vocês têm também possibilitado mudanças no
comportamento das pessoas mais próximas a você?

2- Como suas famílias têm reagido ao distanciamento físico imposto por sua profissão?
(ouvir o grupo que mora perto separado do que mora longe)
2.1 O que tem sido feito para superar as dificuldades?
2.2 Esse distanciamento tem refletido em seu desempenho como jogador? De que
maneira?

3- O fato de ser jogador de futebol torna você exposto ao público. De que maneira
essa exposição tem afetado:

a) a sua privacidade
b) a sua família?

4- De que maneira a religião ou a fé em Deus tem contribuido em sua vida como
jogador e em seu desempenho profissional?
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5- A vida profissional de um jogador de futebol é curta, visto que em torno dos quarenta
anos ele é considerado velho para a profissão.

a) Vocês têm pensado sobre isto?
b) Como vocês percebem o futuro profissional após deixar o futebol?
c) O que vocês pretendem fazer?
d) Que tipo de ações ou que providências você tem tomado tendo em vista essa
realidade?

6- De que maneira ser jogador interfere nos estudos de vocês?

6.1 Vocês estariam estudando se não fossem jogadores?
6.2 O fato de ter ingressado num time profissional, modificou a sua percepção a
respeito da importância do estudo, ou seja, lhes despertou para essa necessidade ou
diminuiu o valor ou a importância que vocês atribuem aos estudos?
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APÊNDICE 6 AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA DO GRUPO
FOCAL

Concordamos em participar da entrevista realizada pelo Sr. Thiago Azevedo da
Silva referente ao comportamento dos atletas de futebol, para sua pesquisa de
Mestrado em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro (UENF).

Assinaturas:
1- ____________________________________________________________
2- ____________________________________________________________
3- ____________________________________________________________
4- ____________________________________________________________
5- ____________________________________________________________
6- ____________________________________________________________
7- ____________________________________________________________
8- ____________________________________________________________
9- ____________________________________________________________
10-____________________________________________________________
11-____________________________________________________________
12-____________________________________________________________
13-____________________________________________________________
14-____________________________________________________________
15-____________________________________________________________
16-____________________________________________________________
17-____________________________________________________________
18-____________________________________________________________
19-____________________________________________________________
20- ____________________________________________________________

