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Fala craque! 

Acho que você já me conhece! Meu nome é Carlos Bertoldi e atualmente sou 

atleta profissional de futebol. Hoje estou escrevendo este e-book em Hong 

Kong na China, onde jogo pelo Yuen Long FC, clube que tenho muito carinho e 

respeito. Além de atleta profissional sou especialista em comportamento 

humano e coach profissional.  

Na minha carreira experimentei muitas emoções. Todas elas foram 

profundamente marcantes na construção do meu caráter. Cada ser 

humano possui uma história, uma linha de raciocínio, suas crenças e 

percepções, um humor e objetivos. Portanto, o caminho para a 

profissionalização no futebol não possui uma fórmula ou 

simplesmente alguns passos a serem seguidos. O que desejo ao 

escrever este conteúdo é desenvolver a reflexão e apresentar uma 

trilha de atitudes, pensamentos e reflexões que promovam um 

novo estado mental capaz de direcionar todas as suas potências da 

maneira mais enérgica e canalizada possível, ou seja, evitar a perda 

de tempo, energia e força em pensamentos e interpretações 

erradas.  

Você vai aprender a importância de acreditar, sonhar e ter acesso a boas 

imagens mentais na construção do seu objetivo. Os ensaios mentais criam um 

ambiente fértil de ideias e pensamentos que geram ótimos comportamentos. 

Vamos falar sobre a força da paixão e a importância deste combustível na 

maratona da sua carreira. Sem envolvimento, perseverança e responsabilidade 

é muito difícil sair da zona de conforto. Muitas vezes você pode estar 

sonhando e imaginando uma vida como profissional, mas descarta a 

possibilidade do sofrimento e da entrega que esta profissão proporciona em 

todos aqueles que a buscam.  

Enfim, depois de tudo isso você vai descobrir quais os conceitos do futebol 

moderno para que compreender o que se espera do seu desempenho nas 

peneiras, jogos, avaliações ou testes. Minha vida está cheia de marcas e todas 

elas construíram um homem mais excelente, um pai mais dedicado, um atleta 

mais humano. Ainda não sou aquilo que gostaria de ser porque estou em um 

eterno processo de construção. Meu desafio quando comecei a escrever e 

compartilhar minha vida profissional é senão dizer que independente do que 

aconteça, se você assumir o controle da sua vida, tudo estará construindo e 

cooperando para seu bem, sejam as vitórias ou de repente as inesperadas 

derrotas que possam acontecer.  

 

 

“Não somos 
somente atletas em 
busca de um sucesso 
repentino. Somos 
seres humanos 
querendo encontrar 
a felicidade e a 
plenitude”. 
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Neste ano de 2017 estou 

completando treze anos como 

profissional no futebol. No total são 

mais de vinte anos que estou 

envolvido diariamente neste esporte. 

Durante estas duas décadas convivo 

diariamente com imagens mentais 

relacionadas com a bola, o campo e 

um placar. Sei o que é estar frustrado 

e também sei o que é estar 

profundamente motivado. Enfrento 

meus medos todos os finais de 

semana quando o árbitro apita o 

inicio de um jogo. Levo no peito as 

marcas de um homem que fez 

cirurgias, foi desenganado pelos 

médicos, perdeu jogos, foi dispensado 

por clubes, não passou em peneiras, 

enfrentou desânimos profundos. 

Carrego comigo o orgulho de mesmo 

diante destas dores e de muitas 

impossibilidades ter vencido etapas 

dificílimas, enfrentado milhares de 

concorrentes, sobrevivido as pressões 

enormes, ter sido vaiado ou 

aplaudido, ajudado pessoas, gerado 

recursos financeiros e o mais 

importante, saber que hoje sou 

melhor do que ontem. O futebol é 

para nós uma vocação que jamais 

pode ser encarada somente como um 

meio de se ganhar dinheiro, mas 

como uma forma de ser feliz. Neste 

conteúdo que separei especialmente 

para você estão algumas das mais 

importantes competências que ao 

longo do tempo foram sendo mais 

relevantes na busca pelos meus 

sonhos. Fui descobrindo e 

percebendo estas realidades em mim 

e nos meus colegas de profissão. Por 

isso, não tenho a pretensão de 

construir um passo a passo para o 

sucesso, porque cada um possui um 

caminho e uma história diferente, no 

entanto, nunca podemos descartar as 

experiências daqueles que 

conseguiram resultados positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
  



5 
 

 

A paixão é caracterizada por um período de curta duração e muita intensidade. 

Segundo o professor e pesquisador, Pedro Calabrez, “A paixão possui 

características muito semelhantes a uma demência temporária com 

sintomas de estresse, obsessão e compulsão”. Quando começamos a 

estudar mais profundamente o cérebro, desvendando os 

comportamentos e as emoções de uma forma mais nítida e sóbria, é 

perceptível que a paixão é uma das conexões mais enérgicas que um 

ser humano pode ter por alguma coisa ou alguém. A paixão é aquele 

momento em que os defeitos, dificuldades e impossibilidades não são 

impedimentos suficientes para que o romance aconteça. 

A paixão é regulada por fatores endócrinos, ou seja, por 

neurotransmissores e hormônios que são substancias químicas que 

alteram toda a fisiologia humana. Ela promove a Inibição das 

estruturas pré-frontais do cérebro, tornando o apaixonado incapaz de 

frear impulsos e de enxergar as consequências boas ou ruins no 

futuro. Ou seja, o apaixonado toma atitudes irracionais. Por exemplo: 

quando fiz 32 quilômetros de bicicleta na areia da praia para 

encontrar a minha namorada, hoje minha atual esposa, o fiz sem 

raciocinar distâncias, dificuldades, desidratação, nem cansaço. Hoje, 

depois de 15 anos juntos certamente não faria esta mesma maratona 

apenas para dar alguns poucos beijos na boca e retornar para casa.  

 

Não se trata de desamor, mas que sem os envolvimentos químicos da 

paixão minhas atitudes são construídas pela razão por meio de 

pensamentos e cálculos. Sem a carga hormonal e as mudanças 

fisiológicas decorrentes destas transformações químicas consigo 

esperar e lidar com a distância com mais tranquilidade. Portanto, a 

paixão é uma avalanche de motivações que são capazes de 

proporcionar “super-ações” que vão além do estado normal de 

pensamento.  

 

Ela transforma o estado emocional de uma maneira tão profunda que 

muitas das atitudes de quem está apaixonado são irracionais e pouco 

lógicas, e isto tem tudo a ver com a alta performance. Mas como 

assim? Se formos estudar o caminho dos grandes homens que saíram 

das margens da pobreza e realizaram grandes objetivos veremos que 

a paixão era algo muito comum entre eles. Eles mais pareciam 

malucos irracionais do que pessoas normais. O sucesso e a realização 

pessoal está muito mais próximas da corajosa loucura do que da 

pacata sobriedade. 

 

 

 

 

A paixão é 

imprescindível. Ela que 

faz o olho brilhar e nos 

conecta com nosso 

talento de uma maneira 

emotiva. Comparo paixão 

a uma bateria de um 

smartphone. Ter a 

melhor tecnologia do 

mundo sem paixão é 

inútil, porque estamos 

desligados de atitudes 

práticas e 

comportamentos ótimos. 

A paixão é a energia que 

traz vida e inspiração 

para gerar um estado 

emocional rico e 

poderoso. 
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A paixão é um combustível poderoso que por meio da irracionalidade 

da emoção bloqueia qualquer sentimento contrário, medo ou 

incoerência. Um apaixonado está cego! Somente consegue enxergar seu 

objeto de desejo de maneira clara, o resto é apenas um vulto sem 

importância. Por isso, os apaixonados no futebol se encontram em 

outra categoria de atletas. Eles são extremamente focados e 

concentrados no objeto do seu desejo, no caso, jogar futebol. A paixão 

é uma das características mais palpáveis dos homens que são um 

sucesso. Esta emoção que desfoca muitas atividades e pessoas, e foca 

no objetivo de maneira profunda gera uma energia que nenhuma outra 

atividade ou pensamento pode construir. É apaixonado que consegui 

perseverar quando aos 16 anos, um treinador passou mais de três 

meses me criticando diariamente nos treinamentos. É apaixonado que 

venci uma lesão de púbis depois de 10 meses, cirurgia, dores e 

limitações. É apaixonado que, mesmo aos 30 anos, desenganado pelos 

médicos dei a volta por cima e retornei aos gramados depois de duas 

cirurgias. O apaixonado consegue gerar um novo estado mental que 

transforma toda sua capacidade fisiológica, gerando comportamentos e  

atitudes excelentes. 
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O que me deixa mais impressionado é que a paixão tende a durar pouco tempo, de 

12 a 18 meses, no entanto, os atletas de alta performance parecem eternos 

apaixonados. Eles seguem fazendo 32 km na areia todos os dias se for necessário. 

Seguem “irracionais” quanto aos medos e receios e sem saber, essa irracionalidade é 

o que possuem de mais tecnológico em seus cérebros. Esta capacidade de não 

pensar demais, de não fazer tantos cálculos é que os faz tão extraordinários. Os 

piores momentos de um profissional do futebol são aqueles que são acompanhados 

de atitudes mornas, racionais demais e de muitos cálculos. Quanto mais livres, leves 

e soltos mais rendimento, mais alegria e mais desempenho. O fato é que os 

melhores resultados que colhi na minha vida tiveram características de demência e 

de loucura. Foram momentos temperados com obsessão e compulsão, 

características marcantes de um apaixonado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compulsão é o desejo de 

possuir mais e mais. Quando estamos 

apaixonados por alguém, por 

exemplo, o tempo passa rápido 

demais. Queremos mais tempo e mais 

daquela pessoa, nunca menos. A alta 

performance é também um pouco 

compulsiva porque é uma relação 

muito intima entre o querer mais 

todos os dias. Esta característica 

promove excelência no envolvimento 

dos processos de desenvolvimento. 

Quem está apaixonado pelo que faz 

não se cansa de repetir, nem de 

treinar, porque deseja ter mais e mais 

daquelas sensações e recompensas.  

No meu ponto de vista, atletas como 

o Cristiano Ronaldo são “dementes” 

porque possuem características 

compulsivas e obsessivas em busca 

dos seus objetivos. 

 

A obsessão se manifesta pelas ideias 

invasivas. Ou seja, a ideia da sua paixão continua 

entrando na sua linha de pensamento mesmo 

quando você não quer ou está fazendo outra 

coisa. Você está dentro de uma sala de aula 

ouvindo o professor, mas seu pensamento está 

sendo sequestrado pelas imagens dos seus 

objetivos se tornando reais. Essa obsessão se 

torna uma das melhores maneiras de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento humano. É 

uma conexão poderosa com o objeto apaixonado 

que leva a criação de imagens diárias que 

transforma a biblioteca imaginária da mente de 

um sonhador apaixonado. Esta obsessão projeta 

uma atividade cerebral intensa que pode 

provocar novos comportamentos. 

 

 

 

 

 

“Se achas que já és perfeito, 

então nunca vai ser” (Cristiano Ronaldo) 
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“Penso, logo existo!” (René Descartes) 

 

Nós somos o que pensamos. Nossos comportamentos e todas 

nossas atitudes práticas são na verdade a consequência dos 

nossos estados e ensaios mentais que realizamos ao longo da 

vida. Se minha mente vaguear por desconfiança e ideias 

perturbadoras, certamente meus comportamentos terão uma 

carga de insegurança muito maior. A maneira como escolho 

interpretar a vida é muito mais importante do que acontece em 

minha vida.  

 

 

 

 

Quais são os pensamentos que invadem sua mente neste 

momento? São pensamentos positivos e realizadores ou 

pensamentos de impossibilidade e de frustração? A energia 

que nosso corpo disponibiliza tem tudo a ver com qualidade 

dos pensamentos que fazem parte da nossa programação 

mental. Uma mentalidade positiva tem poder de estruturar 

toda uma ação química de hormônios e neurotransmissores 

que proporcionam um novo estado fisiológico potente para 

realizar e construir. Quem vive essa realidade acaba 

experimentando o poder da superação e o famoso poder da 

atração. Nós atraímos tudo aquilo que estamos 

profundamente envolvidos.  

No entanto, uma programação mental voltada a dar protagonismo e destaque para as 

injustiças, corrupções, frustrações, perdas, dificuldades e impedimentos, tem o poder 

de gerar um estado mental e fisiológico depressivo, o que deteriora qualquer poder de 

superação. Ninguém que tenha vencido na vida o fez por meio de uma programação 

mental negativa, simplesmente porque nada que é positivo nasce por meio de 

sementes negativas. 

 

 

“É nossa crença que 
determina quanto 
de nosso potencial 
seremos capazes de 
liberar”. (Antony 

Robbins) 
 

Penso positivo, logo existo 
nas afirmações das 
potências que em mim 
habitam. Penso negativo, 
logo existo para todas as 
coincidências pessimistas do 
Universo.  Você existe 
naquilo que pensa e 
acredita! 
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Não tenho o desejo de formar a ideia de que sou um sucesso absoluto e que tudo 

que fiz na minha vida foi da forma correta e por isso alcancei resultados somente 

positivos. Isso não seria verdade. Acertei em muitas coisas e momentos, mas 

também fiz escolhas erradas que trouxeram consequências ruins. A grande sacada 

da experiência é que ela não é apenas informação ou conhecimentos soltos pelo 

ar. A experiência é sabedoria e esta competência somente é alcançada por meio 

da vivencia, do erro, das pancadas, das desilusões, das tentativas. Eu atingi muitos 

objetivos e realizei alguns sonhos que faziam parte do mundo da minha 

imaginação infantil. No entanto, também percebi que fui o maior inimigo da 

minha performance nos momentos em que desenvolvi pensamentos e crenças 

limitantes. Mas o que é uma crença?  Crença é toda programação mental que 

aprendidas ao longo da vida produzem estados emocionais e comportamentos 

que se transformam em resultados. Boa parte de nossas crenças são adquiridas e 

aprendidas na infância ou a partir de determinados momentos pontuais e 

importantes da vida.  

 

 

 

 

 

 

Uma crença limitante pode surgir ao receber uma crítica do tipo: você é ruim! Você não 

presta para nada! Se você acreditar nestas expressões irá formar um modelo mental 

adequado para vivenciar momentos negativos. Por isso é preciso selecionar muito bem o 

que iremos acreditar ou não ao longo da vida! Não podemos nos tornar apenas o 

prolongamento emocional do mundo e das pessoas que nos relacionamos, mas criar a 

partir de atitudes conscientes nossa própria estrutura de pensamento. Uma crença produz 

imagens mentais, estados emocionais e comportamentos. Com 23 anos minha carreira 

estava recheada de títulos e premiações. Já havia sido quatro vezes campeão estadual, 

vice-campeão da libertadores, vice-campeão da série B. No entanto, deixei me influenciar 

por pensamentos de incapacidade e desconfiança que iniciaram por parte da imprensa e 

torcida. Quando percebi estava sem energia e motivação para jogar futebol. Meu 

rendimento caiu, meu estado emocional despencou e consequentemente meus 

comportamentos e atitudes se tornaram medíocres.  

 

 

 

 

As crenças podem ser limitantes ou 
fortalecedoras. Podem formar um modelo 
mental programado para uma vida com 
atitudes e comportamentos excelentes, mas 
também podem bloquear e limitar nossas ações 
impedindo que o talento se manifeste de 
maneira real e potente. 
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Nós vivemos em um país pobre, sem educação de qualidade e sem infraestrutura. Isso é terrível 

não somente para nossa vida, mas para o conjunto de crenças e estados emocionais que se 

criam a partir disso. Somos um povo que não tem possibilidade de desenvolver as habilidades e 

competências. Milhares e milhares de pessoas, talvez entre elas, seu e sua mãe, não trabalham 

em suas vocações, mas pelo contrário, apenas trabalham pelo dinheiro, que muitas vezes, é 

insuficiente para se ter uma vida digna. Ao longo do tempo nosso povo desenvolveu crenças 

negativas e emoções negativas acerca do futuro, da vida, da felicidade. Vivemos em um país 

onde a maioria esmagadora de pessoas está frustrada. Quando você, que está com 12, 15 ou 20 

anos fala sobre seu sonho, lembre-se: ao seu redor estão pessoas que não estão 

emocionalmente aptas para acreditar em você. Por isso, não perca tempo querendo a aprovação 

das outras pessoas! Corra atrás do seu sonho e da sua vocação!  

É preciso acreditar! Isso não é fácil, até porque a maioria esmagadora das pessoas 

que você convive já não acredita em mais nada na vida. São estas crenças que irão 

produzir emoções que vão te impulsionar a realizar, fazer, colocar a mão na massa. 

São estas pessoas que chegam até os resultados e alcançam a realização dos seus 

sonhos. No futuro, os frustrados irão dizer que você teve sorte. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crenças  

estados 
emocionais  

atitudes 
práticas 

resultados 

sucesso  

 



12 
   



13 
 

 

 

Estar envolvido significa transformar um sonho em um objetivo de vida, ou seja, 

seu sonho não é apenas uma imaginação que ocorre na sua mente, mas ocupa 

grande parte do seu tempo, da sua vida e dos seus compromissos diários. Estar 

engajado é estar envolvido plenamente com o objeto da sua realização. 

 

 

É impossível se disponibilizar a fazer, treinar e se dedicar se você está 

sem energia, sem bons pensamentos, interpretando o mundo e as 

pessoas de maneira errada. É estando disponível, engajado e envolvido 

que um comportamento ideal surgirá para encontrar chances e 

oportunidades que serão importantes no desenvolvimento do seu jogo e 

da sua carreira. É agindo que todas as melhores e mais extraordinárias 

coincidências podem ocorrer na sua vida. Estar engajado é disponibilizar 

mais tempo para seu OBJETIVO, do que para seus HOBBIES. Se o tempo 

que você passa se divertindo é maior do que treinando, sacrificando, 

buscando, conhecendo, estudando e investindo, então é possível que 

seu sonho seja eternamente um sonho. Você está disposto, disponível, 

aberto para mudanças e críticas, transformações, ensinamentos, 

aprendizados?    

 

 

 

 

Todos os atletas que conheço conseguiram encontrar oportunidades a partir do 

envolvimento com o futebol de maneira total. O que pode estar faltando para você 

neste instante é esta capacidade de estabelecer o seu sonho como prioridade do 

seu tempo. Você está disponível? Quanto tempo seu sonho ocupa do seu tempo? 

O que você está fazendo diariamente que torna você hoje melhor do que ontem, e 

amanhã melhor do que hoje?    
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O envolvimento com o futebol precisa ser mais do que apenas apaixonado ou 

virtual. Não adianta apenas torcer pelo seu time de coração e ver vídeos na 

internet. O que vai gerar OPORTUNIDADES é você estar fedendo grama, suado, 

envolvido, com os joelhos ralados, com as pernas doendo. Não adianta sonhar com 

o estádio lotado, mas se negar a acordar segunda feira mais cedo para treinar. É 

até ridículo ficar frustrado porque a chance não aparece, mas você está 

consumindo mais tempo na frente do whatsapp do que no campo do seu bairro. 

Muitos jovens apenas dão importância para o dia da peneira, o dia do jogo, o dia 

da avaliação, e esquecem que as vezes a oportunidade chega quando você menos 

espera. Como que surgiram minhas primeiras oportunidades? Depois que passei 

anos jogando futsal diariamente, treinando 2 vezes por dia com apenas 11 anos de 

idade. Foi viajando o interior do Paraná para disputar campeonatos, foi jogando 

em times amadores como o Capão Raso.   

 

 

 

 

1- Envolvimento diário – jogar futebol diariamente, no bairro, na escolinha, no projeto social, no clube 

de futsal, na quadra do prédio, no colégio. Na formação de um atleta o mais importante é estar 

jogando futebol. Desta forma se desenvolve a coordenação motora, a parte física e emocional e um 

dos quesitos mais importes onde se conhece pessoas.   

2- Dedicação – Estar envolvido é maravilhoso, mas somente quem é dedicado é que vai suportar 

permanecer quando as dificuldades chegarem.  

3- Confiança – Envolvido, dedicado e confiante conseguimos fazer coisas que vão além das nossas 

próprias imaginações. As oportunidades são o resultado dessa realidade.   

 

Envolvimento 
diário   

Dedicação  

confiança 

Oportunidades  
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Um homem disponível é aquele que está apto a dizer sim. Ele não tem desculpas, 

nem limites para realizar. Seu sonho tem data de validade para acontecer e por 

isso não mede esforços para realizar e agir!  

 

 

 

 

Fiz um vídeo exatamente falando sobre o poder do envolvimento na construção 

de uma carreira no futebol. O KENO atualmente no Palmeiras jamais desistiu do 

seu sonho e conseguiu mesmo depois dos 22 anos se profissionalizar e viver a 

realização dos maiores sonhos da sua vida. 

Assista clicando no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=w6HGqx1zjtU&t=69s 

 

Joguei junto com o atacante Finazzi no Atlético 

Paranaense em 2005. Ele é um exemplo extraordinário 

de envolvimento e compromisso com um sonho. Aos 

24 anos ele abandonou a faculdade no quarto ano e 

decidiu ir em busca do sonho de se tornar um 

profissional. É lógico que não foi fácil, mas ele 

conseguiu seu espaço aos poucos e por meio do 

envolvimento realizou grandes sonhos. Não existe 

outra maneira para trilhar um caminho de sucesso 

sem engajamento com o objetivo. Muitas vezes, esse 

envolvimento é também abrir mão de muitas coisas e 

fazer escolhas difíceis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6HGqx1zjtU&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=w6HGqx1zjtU&t=69s


16 
  



17 
 

 

 

 

 

 

O que tenho percebido em meio a muitas mensagens e comentários dos 

jovens que me acompanham nas redes sociais é o mesmo que uma pesquisa 

com mais de 11 milhões de adolescentes americanos. Esta pesquisa feita pela 

escritora Ean Twenge revela que a geração do SMARTPHONE, nascidos após 

ano de 1995 amadurecem mais devagar. Tenho percebido que estou me 

comunicando com uma geração muito diferente da minha. Na minha época 

não tínhamos acesso a tanto tecnologia e isso nos levava a sair da margem de 

segurança e da zona de conforto. Tome muito cuidado para que você não se 

torne a imagem da sua geração! Este momento do mundo é muito superficial, 

cheio de informações, mas com pouca profundidade e experiências. Os 

sonhadores desta geração possuem dificuldade em lidar com as frustrações e 

com objetivos à longo prazo porque estão vivendo as acomodações da 

tecnologia. Estão acostumados ao ritmo Whatsapp de viver. No entanto, na 

vida, as coisas mais maravilhosas e eternas ocorrem em um processo lento, 

imperceptível, e as vezes, cheio de pedras, curvas e obstáculos.  Aprenda uma 

coisa muito importante. Uma das maiores seleções naturais deste mundo são 

as dificuldades.  Na vida, antes de melhorar, algumas coisas tendem a piorar. 

Quando damos alguns passos em direção a realização, geralmente as 

dificuldades aparecem antes dos triunfos. A primeira resposta tende a ser 

mais negativa do que positiva. Se você abrir um negócio, uma loja, um 

comércio, um restaurante, os primeiros seis meses, salvo raras exceções, 

serão de prejuízos e contas no vermelho. 
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No futebol, os primeiros prejuízos que temos quando decidimos buscar 

dos nossos sonhos são as reprovações nas peneiras, a falta de 

oportunidades e apoio, solidão, dispensas, e é exatamente neste 

momento que entra a perseverança! Demorei muito tempo para 

compreender de fato que a insistência não iria me levar para lugar 

nenhum. Existe um mundo que separa os homens insistentes dos 

perseverantes. O que percebi claramente é a relação que existe entre 

insistir e se frustrar. Perseverar tem tudo a ver com acreditar, assim como 

a insistência, no entanto, o perseverante possui capacidade de reflexão e 

mudança de estratégias. Ele continua tentando passar nas peneiras, mas 

vai mudando seu jogo, seu posicionamento, suas movimentações até 

encontrar de fato o melhor que existe em seu jogo. Ou seja, o 

perseverante está em processo de evolução, enquanto que o insistente 

está frustrado repetindo as mesmas coisas desejando ter resultados 

diferentes. Para ser perseverante é preciso ser humilde para reconhecer 

alguns erros e mudar trajetórias. O insistente acredita tanto em seu 

potencial e em suas estratégias que não aceita mudar, evoluir, estudar e 

refletir. O insistente é arrogante, e orgulhoso, por isso se torna cego 

quanto aos seus próprios defeitos. Ter talento, mas não tenho 

oportunidade é muito melhor do que não ter talento e possuir milhares 

de chances. Quem persevera é porque possui uma estrutura mental 

desenvolvida que interpreta todas as situações na vida de um modo que 

o habilite a continuar caminhando, mesmo que para isso seja necessário 

mudanças drásticas e transformações enormes. O perseverante está 

criando, gerando, dando vida a sua chance de dentro para fora.  

 

 

 

 

 

+ INSISTÊNCIA  

- RESULTADOS  

“A HISTÓRIA DO CAFU É UM DOS 

GRANDES ENSINAMENTOS SOBRE 

PERSEVERANÇA NO FUTEBOL. 

DIFICILMENTE TERIA VENCIDO 

TAMANHAS DESILUSÕES SE 

ESTIVESSE APENAS INSISTINDO. 

REPROVAR EM MAIS DE 9 

PENEIRAS E MESMO ASSIM 

CONTINUAR BUSCANDO E SE 

INOVANDO NÃO É UMA ATITUDE 

NORMAL E CORRIQUEIRA. POR 

ISSO ELE TAMBÉM ACABOU SE 

TORNANDO UM ATLETA 

PROFISSIONAL MUITO ESPECIAL 

SENDO O ÚNICO ATLETA DA 

HISTÓRIA DO FUTEBOL A ESTAR 

EM 3 FINAIS DE COPA DO MUNDO 

CONSECUTIVAMENTE. SEM 

PERSEVERANÇA O JARDIM IRENE 

JAMAIS TERIA SIDO REVELADO 

AO MUNDO”. 

 

CAFU 
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Perseverar é treinar o cérebro a se reinventar e a 

criar novos caminhos para a realização. É informar 

o corpo e as células que você leva a sério seus 

compromissos e está conectado com vencer, 

prosperar. 

“O perseverante é chato”.  

 

Está sempre conectado com seus sonhos de uma 

forma que incomoda as pessoas a sua volta. Ele 

nega convites e festas porque está treinando e se 

preparando. Ele abre mão de viagens e férias 

porque não aceita a mediocridade. Ele descobre o 

telefone dos clubes, liga para os amigos, baixa e-

books como esse para estudar, dialoga com seus 

pais sobre oportunidades. Um perseverante 

raramente fica mendigando ajuda para os outros, 

porque aprendeu a criar suas próprias 

oportunidades, e isso faz com que ele escreva sua 

história de maneira muito particular. Os campeões 

não insistem, eles perseveram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A insistência é um comportamento infantil. 
Meu filho é insistente quando deseja algo 
ou quando começa a chorar por algum 
motivo. Ele insiste acreditando que 
chorando muito terá resultados, no 
entanto, quanto mais ele chora, menos ele 
ganha. Já a perseverança é compreender 
de uma maneira inteligente, que, mudar as 
estratégias e objetivos não significa 
abandonar ou desistir, mas redirecionar o 
alvo para ter melhores resultados.  



20 
 

Eu percebi ao longo da minha vida que a perseverança depende da nossa 

estratégia mental. Depois que organizei meu sonho, objetivo, metas e ações minha 

vida mudou e meus resultados melhoraram muito.  

SONHO:  

 

OBJETIVO:  

 

METAS:  

 

AÇÕES:  

 

 

 

 

 

 

 

Concentrar-se somente no sonho, mas não ter uma estratégia mental 

bem traçada pode nos levar ao desânimo e a frustração, isto porque, o 

sonho está muito distante. Concentrado nas ações diárias, nas metas 

mensais, no objetivo do ano, o sonho se torna algo muito mais real e 

palpável. A cada ação completada. A cada meta alcançada é um passo 

mais perto dos objetivos. Isso eleva nossa capacidade emocional e gera 

uma centena de emoções positivas. É muito mais fácil perseverar quando 

estamos bem alinhados com uma estratégia eficiente.  

 

 

Ações se remetem ao que devo fazer agora para que as metas se cumpram. Exemplo: 

Para que eu possa cumprir minhas metas terei que acordar mais cedo, treinar na 

academia, me inscrever em uma peneira, me afastar de alimentos industrializados, 

refrigerantes, doces em excesso, e ainda investir 10 minutos em ensaios mentais para 

gerar confiança e uma boa autoestima. Estas são as ações diárias que precisarão ser 

tomadas, para que as metas sejam cumpridas.  

 

O Sonho é toda aspiração que possuímos que faz parte do futuro, ou seja, não é algo que se 

conquiste nos próximos dias, meses ou até pode levar alguns anos. Sonhar é muito importante 

na vida, no entanto, olhar para o sonho somente pode gerar desânimo e apatia, até porque um 

sonho é feito apenas de imaginações e pensamentos. 

O objetivo é um compromisso que assumimos que nos aproxima da realização do sonho. 

Exemplo: meu objetivo esse ano pode ser entrar para uma escolinha, ou então, passar 

numa peneira, ingressar num clube. 

As metas podem ser mensais ou semanais, ou seja, para alcançar meu objetivo de passar 

na peneira, vou ter a meta de treinar todos os dias, ter uma alimentação saudável e me 

concentrar no meu potencial. Essas são suas metas para alcançar seu objetivo de chegar 

numa base para se aproximar da realizar do sonho de ser um profissional no futebol. 
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O foco é uma demonstração poderosa de prioridade. É importante saber que não 

existem “prioridades”, quando o assunto é realizar um sonho. Não tem como 

priorizar muitas coisas. A palavra prioridade precisa ser utilizada no singular, 

porque precisamos entender aonde devemos concentrar toda energia. O foco 

demanda DESEQUILÍBRIO. Aprenda bem este conceito! Quanto mais desequilíbrio 

mais rendimento. Mas como assim Ticão, ouvi minha vida inteira que precisamos 

buscar o equilíbrio e a harmonia?! É claro que é maravilhoso poder ter uma vida 

equilibrada, mas isso é assunto para daqui alguns anos!  

Agora é momento de fazer escolhas e focar as energias nessa direção. 

Infelizmente algumas outras coisas, pessoas e situações serão 

profundamente afetadas, mas este é o risco de assumir o desejo de 

sair da mediocridade. O poder de realização está em desequilibrar a 

vida em prol de priorizar algo que neste momento necessita e 

demanda mais energia. No inicio da minha vida meu foco não era o 

relacionamento, não era minha família, não era estar com meus 

amigos, não era ter hobbies. Eu desequilibrei para conseguir focar. 

Esta é uma característica dos campeões. Eles estão profundamente 

focados naquilo que estão realizando de modo que as outras áreas de 

suas vidas precisam se adequar para compreender o momento e o 

tempo que está sendo vivido. Por isso me acostumei a estar longe de 

casa em datas como Natal, ano novo, páscoa, férias escolares e finais 

de semana.  

O foco é algo singular e único. Se a vida possui muitos objetivos e metas a energia se 

DISPERSA. Quem deseja equilibrar a vida é porque seu foco não cumpre seu propósito de 

vida. Quem encontrou a veia de sua paixão, a sua vocação, o propósito de sua existência, 

desequilibra toda sua atenção para viver a realização daquilo que é o significado do seu 

existir. Na savana africana as leoas precisam aprender a focar para conseguir jantar. Diante 

delas existem manadas inteiras, no entanto, se elas não centralizarem toda a energia e 

concentração para apenas uma gazela irão dormir de barriga vazia. É preciso olhar para 

aquelas milhares de pernas e enxergar apenas aquelas quatro patas que lhe interessam. É 

fazer desaparecer qualquer dispersão. Uma leoa que deseja ficar no whatsapp e fuçar 

demais no facebook vai morrer de fome! Os atletas focados estão concentrando o melhor 

deles em uma direção e essa matemática é extremamente poderosa. Você possui um foco 

que desequilibra toda a sua vida?  

 

 

 

“O foco é 
basicamente o poder 
de dizer não para 
muitas coisas e a 
coragem de dizer sim 
para uma apenas. É 
realizar uma escolha 
e entregar sua 
melhor energia, sua 
melhor potência, sua 
mais concentrada 
ideia para um lugar”. 
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Um exercício que desenvolvi nesta temporada de 2017/2018 foi 

escrever em um papel todos os meus objetivos do ano. Tire uma 

foto do papel e deixei no meu celular. Todos os dias pela manhã, 

permaneço na cama mais alguns minutos idealizando e imaginando 

o dia perfeito, o treino perfeito, o jogo do final de semana. Fico ali 

visitando as emoções positivas que serão criadas e geradas a partir 

da realização dos meus objetivos. Antes de dormir repasso imagens 

positivas que vivi ao longo da carreira e visualizo todas estas 

imagens dentro de mim. 

Estes 10 ou 15 minutos fizeram a diferença na minha vida neste 

ano. Nesta temporada tive a real sensação de ser feliz jogando 

futebol e ainda por cima alcancei os melhores resultados da minha 

carreira. Conseguimos ganhar um título, feito este que não era 

alcançado há mais de 50 anos pelo clube. Fui convocado para a 

seleção dos melhores estrangeiros e de quebra ainda fiz um gol de 

bicicleta nesse jogo. 

Concentração é um exercício que você tem o controle em suas 

mãos. Portanto, experimente fazer estes exercícios mentais e 

desenvolva sua capacidade de focar seus objetivos, metas e ações 

para encontrar os melhores e mais extraordinários resultados! 
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Infelizmente esta nova geração vive uma crise de identidade muito 

grande e isso se manifesta nas suas interpretações acerca da vida, 

dos sonhos, e principalmente em relação as frustrações. Os jovens 

que desejam vencer na vida precisam assumir a responsabilidade de 

suas vidas. Uma das principais características dos jovens modernos 

são os exageros. Acho muito engraçado quando um menino de 15 

anos vem me procurar pedindo o contato de empresários. Também 

acho trágico quando garotos ficam comentando suas frustrações nas 

redes sociais acerca das injustiças que foram acometidos. Muitos 

garotos criticam este sistema dizendo que futebol é esquema, mas 

estão desesperadamente querendo um “esquema” que os beneficie! 

Escute bem o que vou dizer agora para você!  

A falta de confiança em sua capacidade não é resolvida por um 

empresário. Sua falta de comprometimento diário não pode ser 

solucionada por um padrinho ou por um agente FIFA. O que determina 

se um atleta vai vencer não é o tamanho das suas influências externas, 

mas seu desenvolvimento e sua performance na hora que a bola rola.  

Lá dentro do campo não existe esconde-esconde e dentro daquelas 

quatro linhas é que nossa voz pode ser ouvida. A única forma de um 

atleta vencer as dificuldades, provar seu talento, revelar sua 

insatisfação, chamar a atenção do treinador é com seu desempenho. 

Por isso é importante desenvolver uma mente educada para focar 

naquilo que realmente importa. A alta performance é a melhor ajuda 

que um atleta pode receber. Um jovem que assume a 

responsabilidade da sua vida não é um tagarela que vive a apontar os 

problemas do mundo do futebol com a boca, mas usa seu jogo e seu 

desempenho para mostrar sua competência.  

Muitos homens reclamaram das injustiças sociais, dos governos, da 

corrupção, das impossibilidades, mas foram aqueles que assumiram 

a responsabilidade e colocaram a mão na massa que tornaram seus 

nomes conhecidos e eternizados neste mundo. Milhares de pessoas 

ansiavam por mais igualdade da África do Sul, mas Nelson Mandela 

estava disposto a passar 30 anos preso, sendo 18 em uma solitária 

por este motivo.  
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Muitas pessoas reclamavam que das diferentes raciais dos Estados 

Unidos, mas Martin Luther King estava disposto a morrer por isso. O 

mundo inteiro se compadece dos pobres, mas Madre Tereza de 

Calcutá assumiu a responsabilidade de entregar sua vida em 

beneficio das pessoas mais carentes. No oriente médio as mulheres 

sofrem terríveis agressões, mas foi uma menina chamada Malala que 

chamou atenção do mundo por meio de sua coragem. O empresário 

pode arranjar seu teste, mas não vai poder desempenhar por você. 

Pode até colocar você no São Paulo se quiser, mas se sua 

performance não for excelente, em 10 dias você estará em casa 

novamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao assumir a responsabilidade da sua vida automaticamente perceberá que o 

controle, a direção, o volante da sua existência está em suas mãos. Sabendo 

que o meu futuro depende das minhas próprias ações e atitudes então meu 

estado emocional entra em um processo energizante de entusiasmo. Um ser 

humano eufórico produz comportamentos extraordinários que promovem a 

realização. Ou seja, a maioria dos garotos que estão desanimados entraram 

neste estado emocional porque acreditam poderosamente que seus sonhos 

somente se realizarão através de outra pessoa. Estão tristes esperando 

alguém ajudar, patrocinar, ir buscar, pagar escolinha, ver aonde tem peneiras. 

Quem assumiu a responsabilidade do seu sonho não está parado, nem 

tampouco deposita sua fé em outras pessoas. Pelo contrário, está 

profundamente envolvido e engajado na transformação do talento em ouro. 
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Quer ser um atleta profissional?  

Assuma a responsabilidade do seu sonho! Não entregue essa realidade para 

ninguém. Encontrar nas pessoas uma chance de realizar seu sonho é uma 

excelente receita de frustração, por isso, você precisa colocar a mão no 

volante e assumir o controle da estrada que deseja percorrer. Focar no 

empresário e na corrupção do mundo gera uma crença negativa que não 

produz um estado emocional potente para grandes comportamentos e 

desempenhos. Para criar um estado emocional poderoso é preciso enviar 

para o cérebro a mensagem que você, tão somente você é responsável por 

seu futuro e por sua história.  

Preencha a mente com imagens positivas que produzam uma química 

cerebral poderosa de realização. Assim, estará se tornando seu próprio 

agente construtor da sua história. No futuro, é claro, os agentes irão aparecer 

e eles poder ser muito importantes. Mas seu foco não é em conquistar 

empresários, mas em conquistar o futebol! Seu público alvo não são os 

empresários, mas seu próprio desenvolvimento e crescimento pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordo que na minha época de juvenil 
no Atlético Paranaense meu foco não 
era encontrar um empresário, mas 
evoluir. No entanto, naquela época há 
quase 20 anos atrás, muitos garotos 
estavam ansiosos acreditando que os 
poderes “mágicos” dos empresários 
iriam resolver todos seus problemas. 
Quase toda semana apareciam novos 
atletas fazendo testes e grande parte 
deles chegava “apadrinhado” por 
algum empresário forte. Mas mesmo 
que o tal empresário fosse um dos mais 
famosos do mundo, quando o jogador 
era fraco, mais cedo ou mais tarde o 
atleta acabava sendo dispensado. 
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Um dos passos mais importantes na vida de um atleta é conhecer suas maiores 

qualidades e virtudes, assim como ter a humildade de encontrar seus defeitos para 

poder aprimorar! O que você possui de melhor? Qual é sua melhor potência física? 

Qual é sua inclinação tática? Defender ou atacar? O autoconhecimento desenvolve 

a confiança no seu jogo e na sua performance, porque nos leva a ver o talento de 

uma maneira mais objetiva e real, tornando a performance mais leve e natural.  

 

Para ser um profissional do futebol aprenda uma coisa: é preciso explorar aquilo 

que você possui de melhor. Muitas vezes o que acontece é que os jovens 

desperdiçam energia e talento jogando fora de suas posições e sem conexão com 

sua real vocação no futebol. Para encontrar a melhor performance e explorar 

com totalidade suas competências técnicas e físicas é preciso conhecer seu 

próprio potencial.  

 

 

 

 

 

Essa equação é um segredo muito 

especial dos grandes atletas da 

atualidade. Eles conseguem 

encontrar a vocação do seu jogo em 

primeiro lugar. Atacar ou defender? 

A partir disso descobrem o melhor 

posicionamento em campo de 

acordo com suas características 

físicas e técnicas. Com estas 

convicções desenvolvem uma 

inteligência tática que permite com 

que seu jogo apareça de maneira 

eficaz e eficiente. Sabe aquele 

jogador que é extremamente 

efetivo? Isso é sinal que ele possui o 

conhecimento sobre suas principais 

características muito bem definidas. 
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Isso é muito importante! Quando cheguei no Paraná Clube para fazer teste, sequer 

sabia minha posição de fato, pois passei minha infância toda jogando apenas 

futsal. Quando o avaliador perguntou minha posição respondi “volante”, mas para 

ser sincero não sabia a função exata que deveria realizar. Isso me prejudicou 

muito, porque até me encontrar e perceber meu posicionamento, lá se foi alguns 

minutos sagrados perdidos em campo e sem saber aonde ir. Portanto, se você 

ainda não sabe exatamente a sua posição, aconselho você refletir sobre isso e 

jogar o máximo que puder nas mais variadas posições até encontrar um lugar que 

seu jogo e seu talento possam aparecer de forma natural. Uma coisa muito 

importante é assistir os jogos de futebol com um olhar menos torcedor e mais 

investigativo. Observe as movimentações e as funções táticas dos atletas de sua 

posição, de maneira que você possa extrair ensinamentos e aprender novos 

movimentos táticos. 

 

 

 

 

Através da descoberta de sua melhor característica você poderá saber 

qual é o seu melhor posicionamento em campo. Por isso é importante 

saber de suas melhores habilidades e potências, tanto físicas quanto 

técnicas para que por meio destas descobertas possa ser encontrado 

um posicionamento que possa trazer luz e destaque para aquilo que 

você possui de melhor. Cada posição requer uma característica muito 

impar. Ou seja, não adianta você levantar o dedo e se cadastrar numa 

avaliação na posição de zagueiro sendo baixo. Você é rápido e tem 

bom drible? Então você pode render melhor como um extremo. Você 

tem bons passes e uma visão de jogo aprimorada? Sua melhor posição 

deve ser no meio campo. Tem bom desarme, altura e velocidade? 

Pode ser um bom zagueiro ou lateral. No Atlético fiz o teste como 

meia, o que me ajudou muito, pois havia achado a minha real posição.  

 

 

 

1# QUAL É SUA POSIÇÃO?  

                2# QUAL É SUA MELHOR CARACTERÍSTICA  



31 
 

 

 

 

Goleiros: Essa é uma das posições que mais sofreu evoluções. Os goleiros acabaram se transformando em uma peça útil para 

trazer maioridade numérica na construção da saída de bola. Por isso, hoje os goleiros precisam saber jogar com os pés. O 

segundo dado importante é acerca da compactação. Como a evolução o futebol acabou perdendo espaços no campo. Muitas 

vezes, o sistema defensivo está atuando na linha do meio campo. Por isso o goleiro precisa sempre estar atento na cobertura 

dos seus zagueiros. A agilidade, velocidade, explosão e imposição física são características importantíssimas para um goleiro.   

Zagueiros: O perfil do zagueiro mudou muito na ultima década. Deixaram de ser apenas destruidores para iniciarem a 

construção do jogo. Por isso, são atletas que hoje precisam ter uma boa técnica, passe, visão de jogo, mas que tenham muita 

velocidade, senso de marcação, tempo de bola e capacidade de antever as jogadas. Um bom zagueiro corta caminhos e se 

posiciona de maneira inteligente. A imposição física é muito importante na hora dos avaliadores escolherem um zagueiro, por 

isso, se você não tiver boa estatura, é preciso compensar com todas as demais valências físicas com muita intensidade. Acabou 

a geração que somente sobrevivia dando chutões para frente.  

Laterais: Um lateral moderno e inteligente é um excelente defensor em primeiro plano. Isto porque nos padrões 

contemporâneos os extremos serão o alvo de sua marcação. Ou seja, geralmente os laterais precisam marcar os atletas mais 

rápidos e intensos dos outros times. Por isso, o lateral na atualidade é um bom defensor que usa sua inteligência para atacar no 

momento certo, explorando alguns espaços e brechas. Os bons laterais são técnicos, rápidos e precisam jogar muito conectados 

com a sua linha defensiva.  

Meio campo: O que sempre escutei muito dos treinadores quanto a esta posição é a capacidade de controlar o jogo. Um meio 

campo eficiente equilibra todo o time, porque consegue interceptar as criações do adversário ao passo que estrutura as 

criações da sua equipe. Um meio campo eficiente é dinâmico, ou seja, dá velocidade ao jogo.  Outro fator determinante que 

pode tornar seu jogo muito mais produtivo é a intensidade. Ou seja, ter velocidade com a bola e sem a bola. Conseguir efetuar 

boas movimentações defensivas e ofensivas com agilidade. Portanto, se você é meio campo é preciso ser rápido, fazer o jogo 

acontecer, ter uma eficiência nos passes e um bom senso de marcação. Essa é uma das posições que mais exige potencialidades 

e inteligências múltiplas porque é o coração do time. Um meio campo  inteligente, dinâmico e intenso é tudo que os treinadores 

procuram.  

Extremos: No modelo moderno de jogo em que está se atuando, os meias passaram a jogar abertos nas extremidades do 

campo. Estes atletas são muito valorizados, pois se tornaram uma das maneiras mais eficazes de criação e produtividade 

ofensiva. O que se espera de um extremo é agressividade nos confrontos individuais. São atletas que taticamente possuem um 

valor muito grande, porque assim como são extremamente ofensivos também fazem um papel importante na defesa, 

acompanhando o lateral do time oposto. Para resumir as características deste atleta com duas palavras diria: intensidade e 

agressividade.  

Atacante: Esta é uma das posições mais procuradas do mundo e também uma das mais valorizadas. Todos os clubes e muitos 

treinadores desejam contar com um atacante que possa segurar a bola na frente e ser referência na área. As principais 

características deste camisa 9 tão procurado estão ligadas a capacidade de finalização. Ou seja, boa técnica do chute, 

movimentações inteligentes para receber a bola em condições para finalizar, estrutura física que dê suporte para vencer bolas 

aéreas. Nem sempre estes jogadores precisam ser rápidos e criativos, mas dependem estritamente da quantidade de gols que 

estão fazendo. Por isso, um atacante precisa estar focado desenvolvendo seu entrosamento, posicionamento, movimentações e 

a finalização, pois são estas valências que promovem e aproximam do seu principal objetivo. 

 

 

3# CARACTERÍSTICAS DE CADA POSICÃO  



32 
 

 

 

 

Os posicionamentos e movimentações variam de acordo com o sistema 

tático implantado. As funções de um volante podem ser profundamente 

alteradas dependendo do modelo tático em que ele está inserido. Tenho 

vivido na prática isso em minha atual equipe. Nós variamos nossos 

modelos de jogo de acordo com o momento da partida. Nosso atual 

esquema é o 4-2-3-1, no entanto, no decorrer do jogo nosso treinador 

transforma essa formação em um 4-1-4-1. Preciso saber muito bem as 

funções para que minha performance não seja afetada ante as 

transformações que acontecem em um jogo.  

No entanto, hoje tenho mais de 32 anos e muita experiência no futebol. Mas 

isso aconteceu comigo na minha primeira experiência em peneiras. Cheguei 

lá apenas com meu sonho e meu talento, mas sem nenhuma direção e 

conhecimento. Lógico, que o talento, muitas vezes acaba aparecendo mesmo 

assim, mas muitas vezes, alguns craques ficam ofuscados na incapacidade de 

usar seu dom dentro do sistema de jogo.  A solução que encontrei foi 

observar e duplicar o comportamento dos atletas profissionais em meu jogo. 

Ou seja, passei a observar os jogos com um olhar atento no posicionamento e 

nas movimentações dos meias. Na minha época o Adriano Gabiru e o 

Kleberson faziam a função de meias no Atlético e eles foram meus grandes 

professores. Todos os jogos, enquanto a maioria dos jovens apenas estava 

curtindo uma partida de futebol, eu estava observando profundamente cada 

movimentação com muita atenção.  

Vivi uma experiência na época de Atlético Paranaense muito 

interessante que ilustra bem a importância do autoconhecimento com o 

Jorge Henrique. Em meados de janeiro de 2005, ele foi contratado, mas 

acabou sendo dispensado sem ser muito bem aproveitado. No Atlético 

atuava como um meia atacante e seu rendimento acabou não 

empolgando a torcida e a diretoria. No entanto, em menos de quatro 

anos ele se tornou o principal jogador do Corinthians ganhando fama, 

notoriedade e muito mercado. O que aconteceu? Ele encontrou sua 

posição! Conseguiu aliar sua capacidade física, com sua condição técnica, 

desta forma explorou sua vocação com toda força e intensidade. O 

Romário e o Ronaldo Fenômeno são exemplos muito importantes disso. 

Conhecendo suas novas realidades físicas, desenvolveram um jogo que 

pudesse ser efetivo explorando outras competências.  

“Você pode ter jogado muito 
nos padrões do teu 
entendimento, mas dentro 
das expectativas táticas ter 
sido uma decepção! Por isso 
é preciso alinhar sua 
categoria e seu dom a toda 
inteligência tática que o 
futebol tanto procura!” 

4# SISTEMAS TÁTICOS  
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Eles foram se adaptando ao corpo, as lesões, ao peso, e desta forma conseguiram 

explorar o melhor de cada momento de suas vidas. Não basta ver televisão, alguns 

jogos de futebol e os programas esportivos. Essas atividades podem te informar, 

mas não possuem poder de trazer o conhecimento aplicado e necessário. A 

compreensão dos mecanismos, as demandas, a visão, as funções, os movimentos 

táticos, as características modernas podem proporcionar que sua performance seja 

profundamente influenciada e potencializada. 

 

 

 

 

 

 

A informação é importante quando gera um conhecimento aplicado. A 

partir das aplicações e da vivencia diária destas informações, os 

conhecimentos se transformam em experiências. São as experiências 

que proporcionam sabedoria e entendimento para vivermos uma vida 

que vale a pena. Um homem sábio é alguém que viveu na pele todas as 

experiências da vida e aprendeu os melhores caminhos a partir de suas 

próprias conclusões. A vida não possui uma fórmula mágica. O sucesso 

não possui um segredo que está escondido a sete chaves. Se você quer 

ser um sucesso terá que sair do mundo das palavras e transformá-las 

em experiências. Quanto mais experiência tiver significa que mais 

integrado, engajado e envolvido com o sonho você está. Eu somente 

tenho experiência e conheço muitos caminhos no futebol porque estou 

me informando, conhecendo e praticando todos os dias.  
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É difícil se sentir plenamente preparado, não é mesmo? Por mais que 

tenhamos estudado para a prova sempre rola aquele receio ou medo 

de não conseguir dar conta do recado. No futebol também é assim. Eu 

treino a semana inteira com intensidade e comprometimento, mas 

sempre aparece um pouco de ansiedade e nervosismo até o árbitro 

apitar o começo do jogo. No entanto, estar preparado é uma das 

condições mínimas para ingressar no mundo do futebol. Não tem 

como fugir desta realidade e por isso a preparação é o último item 

deste conteúdo. Último, não por ser menos importante, mas porque 

tudo que fizermos fisicamente estará sempre muito influenciado por 

aquilo que somos mentalmente. Se você não tiver paixão, nem 

acreditar, não estar envolvido, nem tampouco ter perseverança, foco 

e responsabilidade. Se não tiver acesso a informações e 

conhecimentos jamais vai estar preparado da maneira adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é a quantidade de treinos que vão transformar seu talento em ouro. A 

frequência semanal vai ajudar muito até porque o profissionalismo requer cada dia 

mais envolvimento do atleta, no entanto, o que tenho percebido nos últimos anos 

é que a maneira de aplicar meu talento nestes treinamentos é mais importante do 

que a quantidade. Como assim? Deixe-me explicar as três mais importantes 

competências do futebol moderno: 

 

 

 

“Não adianta treinar todo dia, mas não acreditar em 
seu potencial. Não adianta correr quilômetros se não 
assumir suas responsabilidades. Do que adianta jogar, 
mas sonhar pequeno? Portanto, uma vez que você 
desenvolveu todas estas questões emocionais e 
psicológicas, seu corpo irá corresponder de maneira 
efetiva e real. O maior desafio na vida de um atleta é 
encontrar a harmonia entre o que pensa e o que 
realiza”. 
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Dinâmica: Hoje os atletas precisam ser cada vez mais rápidos. A dinâmica é uma característica marcante 

do atleta moderno porque ele mantem o jogo com qualidade técnica sem perder a velocidade e a rapidez. 

Um atleta que possui essa característica usa poucos toques na bola e sabe se deslocar no campo de uma 

maneira inteligente. Exemplo: Um zagueiro dinâmico rouba a bola, toca com rapidez e sai de trás com 

velocidade. Em menos de 1 segundo realizou estas três atividades com eficiência.  

Intensidade: A intensidade é uma das palavras mais ouvidas hoje nos bastidores. Esta é uma competência 

que está cada dia mais sendo um dos diferencias dos atletas. Um atleta intenso está realizando seus 

movimentos e suas ações sempre em alta velocidade e 100% de entrega. A característica física do atleta 

moderno é a força e velocidade. O atleta que consegue aliar estas valências físicas ao seu talento estará nos 

parâmetros do futebol moderno. A dinâmica é a velocidade que pode ser imposta com a bola, enquanto que 

a intensidade é uma competência extremamente física que é utilizada geralmente sem a bola. Exemplo: Um 

volante intenso é capaz de marcar com agressividade, roubar a bola, chegar na área adversária para finalizar 

e voltar com a mesma intensidade até o meio de campo para recompor seu posicionamento.  

Inteligência: No futebol moderno, onde os espaços estão cada vez mais reduzidos, um atleta com 

inteligência é o que todo clube procura. Inteligência espacial é conhecer todas as movimentações dos seus 

companheiros e ter uma grande capacidade de enxergar e ler o jogo de uma maneira única. Esse atleta 

encontra sempre um passe ou uma movimentação decisiva que pode mudar o resultado do jogo. No 

entanto, inteligência não é uma exclusividade de atletas extremamente talentosos como Neymar e o Messi 

por exemplo. Existem jogadores que tecnicamente não encantam muito a torcida, mas conseguem ser 

extremamente inteligentes taticamente, o que os proporciona sempre estar ocupando os espaços certos do 

campo. Portanto, quanto mais inteligente você for para se movimentar, posicionar e ler o jogo, menos 

precisará correr. Exemplo: Um meia inteligente se desloca abrindo espaços para os volantes e para os 

atacantes. Sem pegar na bola consegue ser efetivo, e as vezes,a torcida e a imprensa sequer percebam sua 

importância. Por meio de seu posicionamento e da sua inteligência tática consegue sempre receber a bola 

em condições boas para fazer passes precisos e cirúrgicos.  
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Se hoje temos um futebol cada vez mais 

rápido e veloz, com menos espaços no 

campo e mais contatos físicos, significa 

que os atletas precisam desenvolver cada 

dia mais a força e a velocidade. Por isso, 

as três potências citadas acima precisam 

ser exploradas ao máximo em todas as 

suas atividades. Este deve ser o foco. 

Desenvolver a DINÂMICA do seu jogo, ou 

seja, manter a qualidade técnica do 

desempenho possuindo rapidez, 

desenvoltura e velocidade, tanto nas 

movimentações, dribles, quanto nos 

passes e chutes. Trabalhar fisicamente o 

suficiente para que seu corpo possa ter a 

INTENSIDADE, ou seja, a capacidade de ir 

até o ataque com velocidade e recompor 

na defesa com a mesma agilidade. Aliar a 

essas duas potências a INTELIGÊNCIA, 

proporcionando assim os melhores 

posicionamentos, ações, tomadas de 

decisões e movimentações ao longo da 

partida. Por intermédio da inteligência 

que o melhor do seu talento pode se 

manifestar.   

Mas como desenvolver estas 

características? No futsal aprendi demais 

a ser intenso, dinâmico e inteligente. 

Joguei campeonatos de futebol de areia, 

que também desenvolvem a força e 

intensidade. Muitos jovens me pedem 

exemplos de treinos para que possam se 

preparar. Desenvolvi no meu canal do 

YOUTUBE alguns treinamentos 

específicos, mas a minha principal dica 

para quem deseja ingressar nos clubes é 

estar jogando diariamente. Não existe 

melhor treinamento do que esse. Quando 

fui fazer peneiras na minha adolescência 

estava bem fisicamente porque estava 

muito envolvido com o futebol. Todos os 

dias da semana estavam ocupados, às 

vezes, até em dois períodos. Quando 

tinha por volta dos treze anos, meu 

envolvimento era tão grande que sequer 

ficava em casa. Estudava pela manhã, 

permanecia no colégio para o treino das 

14:00. As 16:30 partia para o treino no 

Capão Raso, time amador da suburbana 

de Curitiba que estava disputando o 

torneio metropolitano de futebol de 

campo. Às 19:30 chegava no Clube 

Cultural de Curitiba para os treinos 

visando as competições regionais e 

municipais da federação paranaense. 

Deste envolvimento surgiram convites 

variados para jogar futebol e o mais 

importante, informações e 

conhecimentos importantíssimos que não 

teria acesso se tivesse ficado em casa 

jogando vídeo game.  

 

 

 

 

FOCO DA PREPARAÇÃO  
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É a repetição diária dos movimentos técnicos e dos deslocamentos físicos que a 

coordenação motora se desenvolve de maneira positiva, trazendo condições ótimas 

para o crescimento e transformação física, técnica, emocional e tática do atleta. 

Diante desta perspectiva acredito que um jovem que deseja se tornar atleta precisa 

estar envolvido mais de 14 horas semanais com o futebol entre treinos e 

jogos. Observe o gráfico a seguir:    

 

 

Tenho convicta certeza que somente passei na peneira do Atlético Paranaense 

porque estava totalmente preparado física e mentalmente para aquele 

momento. Se você deseja ser um atleta profissional e não está jogando ou 

treinando todos os dias, isso significa que seu comprometimento e 

envolvimento não são o ideal. Procure lugares, projetos, escolinhas. Jogue no 

seu colégio, no clube de futsal da cidade, faça amigos. Dispute campeonato 

amadores, jogue na Várzea. Se sua cidade não tiver nada disso e seu sonho for 

seu objetivo de vida, então é necessário considerar a necessidade de procurar 

um lugar, uma cidade, um outro estado para tentar desenvolver seu talento.  

Acredite, esta é a melhor forma que você possui hoje para se preparar. Se você 

já estiver engajado em algum clube, escolinha ou fazendo musculação, faça 

todos os treinamentos com muita intensidade e pouco tempo de repouso. O 

futebol de hoje em dia não existe espaço para respirar demais e quanto mais 

seus ensaios forem parecidos com os jogos, melhor será sua performance. 

 

 

prática diária   

desenvolvimento 
motor  

aperfeiçoamento 
da técnica  

crescimento fisico  

desenvolcimento 
mental  

“A consequência 
de praticar 
diariamente aquilo 
que você ama é o 
desenvolvimento 
de todas as 
competências de 
uma maneira 
natural e 
espontânea”. 



39 
 

 

 

Você é o que você pensa. Acredite neste poder extraordinário que está disponível 

a todo ser humano de uma forma muito única e especial. Um dos mais profundos 

aprendizados que a vida me ensinou é que o sucesso não está relacionado com 

aquilo que tenho, mas diretamente associado com o que sou. Sucesso eu sou 

quando decido viver em alta performance, com amor, graça, perdão, dedicação e 

dignidade. Sucesso eu sou todos os dias quando levanto e vou em busca das minha 

felicidade. O sucesso não é um lugar que alcançamos, mas uma forma de viver que 

escolhemos. Ao terminar de ler esse e-book você pode escolher quem vai ser e 

existir. Os resultados não constroem o sucesso, mas o sucesso que somos constrói 

o resultado que teremos!  

Que Deus te abençoe e te direcione. Que você seja um SUCESSO! 

Vai pra cima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM DE JOGO  
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Carlos Bertoldi (ticão) é atleta profissional com passagens 

importantes em equipes como Atlético Paranaense, Sport 

Recife, Náutico, Fortaleza, South China (HK), Olympiacos Volos 

(GRE) e atualmente joga pelo Yuen Long FC, time da primeira 

divisão de Hong Kong.  

No ano de 2015 enfrentou o maior obstáculo de sua carreira. 

Uma séria lesão no quadril que o afastou dos gramados por 

exatamente um ano. Em decorrência dessa lesão encerrou a 

carreira precocemente aos 30 anos de idade. Diante dessa 

realidade decidiu estudar a inteligência emocional e se 

aprofundar em todos os conhecimentos mais profundos das 

emoções humanas. Percebeu, no entanto, que poderia mudar 

sua própria vida a partir das suas crenças e estados emocionais e 

por isso decidiu aplicar em sua própria existência as ferramentas 

e estratégias da inteligência emocional. 

O resultado foi o retorno aos gramados em 2016 tornando-se o 

único atleta do mundo a compartilhar experiências e 

conhecimentos por meio de cursos e da Página “QUERO SER 

JOGADOR”. Idealizador do programa “PROFISSÃO JOGADOR”, 

Carlos Bertoldi vive em Hong Kong onde mora com sua esposa 

Márcia e seu pequeno craque João Pedro. 


