
Porque a confiança é tão importante? 
A cada dia milhares de jovens ficam pelo caminho e desistem 
dos seus sonhos. Porque isto está acontecendo? 

Nos últimos vinte anos estive envolvido com o futebol de maneira muito 
comprometida e diária. Já vivi muitas experiencias positivas e negativas que 
construíram ideias e descontraiam mitos. O que vejo na maioria dos jovens 
de hoje é uma imensidão de mitos e pensamentos que geram limitações e 
bloqueios mentais dos mais variados. Isso me levou a uma conclusão muito 
simples. O abismo que existe entre o sucesso e o fracasso no futebol se tornou 
muito mais mental e emocional do que técnico e fisico. 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Jogue sem medo 
Porque jogar futebol deve ser feito com paixão e alegria
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MITOS  
Produção de 

pensamentos e crenças 
negativas

1
FRUSTRAÇÃO   

Incapacidade de 
encontrar soluções e 

inovações 

2
FRACASSO  

Resultados negativos 
que validam os mitos 
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Qual é a solução 
deste problema? 

Ser a melhor versão de você mesmo é o que vai 
determinar seu crescimento ou não no esporte. 
Mesmo que o Messi ou o Cristiano Ronaldo 
sejam seu maiores ídolos, não significa que você 
tenha que passar o dia e a noite querendo viver 
as mesmas experiências que eles. E por que digo 
isso? Porque você é único, especial e inédito! 
Cada ser humano nasceu para escrever sua 
própria historia e viver suas experiências de uma 
maneira muito única e individual. O fato de 
muitos jovens desejarem se tornar os novos 
“Mess i s ” gera mui to mais emoções e 
pensamentos de desânimo do que sensações de 
alegria e contentamento. Isso ocorre porque sem 
o foco ideal e sem descobrir suas melhores 
características você pode transformar seu sonho 
em um pesadelo. Focar sua v ida nas 
experiências de uma outra pessoa é muito mais 
desanimador porque nem todos possuem as 
mesmas potências e as mesmas capacidades. 
Então, no lugar de você perder todo seu tempo 
vendo os videos do seu ídolo e concentrando 
boa parte da sua energia em ser o novo 
“Neymar” passe a conhecer melhor quem é você, 

qual sua melhor potência, como pode melhorar 
sua maior fraqueza e que tipo de perfil 
emocional possui para encaixar essa valência no 
melhor posicionamento em campo. Esse é o 
principal exercício mental que precisamos 
realizar para conseguir acessar a nossa melhor 
versão como atleta. Não adianta ficar apenas 
imaginando o estádio lotado, é preciso se 
organizar mentalmente para que suas atitudes 
possam proporcionar o comprometimento 
necessário para que seu sonho se torne uma 
realidade. E acredite: o sonho não se realiza de 
um dia para o outro. Todo dia estamos 
realizando uma parcela dos nossos sonhos até o 
glorioso momento em que tudo que é subjetivo e 
vive apenas nos nossos sonhos se torna concreto 
e podemos assim viver na prática aquilo que 
tanto desejamos ao longo da vida. 
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ENTRE EM CONTATO COMIGO  
Eu sou o Carlos Bertoldi, no futebol conhecido pelo apelido de Ticão. 
Talvez você não me conheça e nem sabe que existo, no entanto, sou 
atleta profissional ha mais de 15 anos e estou atualmente jogando 
em Hong Kong. Quando comecei minha carreira lá no Athletico 
Paranaense em 2000 jamais imaginava que iria viver tantas 
experiencias e aprender tantas coisas extraordinárias nessa profissão. 
Eu pensava que era somente entrar em campo e jogar bola, no 
entanto, o que a vida, os momentos, as frustrações, as vitórias, as 
derrotas, os aplausos e as vaias produziram foi muito mais do que um 
atleta, mas um ser humano que está para além da mediocridade. 
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