
PENEIRAS NO FUTEBOL   

Fala craque! 

Você já deve me conhecer pelos vídeos e pelas postagens! Eu sou aquele cara que o 

sonho é sagrado e que sempre repete que devemos ir pra cima!  

Este e-book é muito precioso. Nele estão as mais profundas experiências de um atleta 

profissional que viveu na pele todas as emoções mais profundas desta profissão 

maravilhosa. Neste conteúdo estão reunidas muitas informações importantes que 

podem se tornar um atalho na sua jornada. Meu mais profundo e sincero desejo é 

expressar a mais exata realidade do mundo do futebol, para que desta forma você 

possa alinhar seu jogo, suas emoções, suas práticas e principalmente sua mentalidade 

numa temperatura perfeita para alcançar melhores resultados. 

Este e-book se tornou tão efetivo na vida de centenas e centenas de jovens que o 

transformei em um treinamento online que se transformou no único curso de gestão 

emocional para jovens que sonham em se tornar atletas profissionais. No curso relato 

com muita emoção e realidade tudo aquilo que escrevi nestas linhas que você vai ler 

com uma riqueza de detalhes. Nele ensino como puder vencer meus limites mentais e 

explorar meu talento com toda eficiência e efetividade!  

Se você quiser fazer parte deste time e assim como centenas e centenas de jovens 

ingressar na mentalidade dos profissionais do futebol clique no link:  

https://go.hotmart.com/N6542225B 

Minha vida no futebol possui 5 momentos marcantes. Quando criança quando jogava 

em todo lugar, em qualquer hora, com qualquer instrumento. Nesse tempo uma 

tampinha de garrafa, uma bola de meia, uma bola de papel com durex, bolinhas de 

borracha, etc... Qualquer coisa era motivo para jogar futebol e se divertir. Foi neste 

primeiro momento que comecei a participar da minha primeira escolinha e tive acesso 

ao primeiro treinador que fez diferença na minha formação como atleta, o grande 

jogador e pessoa, Ribamar, ex-volante do Palmeiras e Corinthians. O segundo 

momento foi no colégio quando me tornei bolsista e comecei a jogar futsal no Clube 

Cultural de Curitiba. Nesse segundo momento aprendi muitas coisas importantes com 

dois treinadores que marcaram minha adolescência. O professor Marcius e o professor 

Júnior. Quantos ensinamentos, conceitos, ideias e percepções que jamais teria se eles 

não tivessem feito parte da minha história. O terceiro momento foi marcado pelo meu 

ingresso nas categorias de base do Atlético Paranaense no ano 2000. Lá vivi muitas 

experiências marcantes que forjaram o profissional que viria pela frente. O quarto é a 

vida como profissional do futebol na diversidade de sua beleza, dificuldade, 

concorrência, lesões, gols, sucessos e fracassos.  Momentos extremamente bons e 

outros ruins. A vida de um atleta é muito dinâmica, porque muda a cada final de 
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semana dependendo do placar do jogo e da sua atuação. O quinto momento foi meu 

retorno aos gramados depois de ter sido aposentado pela medicina. Em 2015 tive que 

passar por uma importante cirurgia no quadril para uma doença genética que não tem 

cura. Fui desenganado para esporte de alto rendimento, mas em agosto de 2016 

recebi uma proposta de um clube da China, país onde eu já tinha morado por dois 

anos quando joguei pelo South China em 2012 até 2014 e retornei ao futebol com 

muito esforço e dedicação. 

Minhas Peneiras  

Minha primeira experiência foi frustrante. Com 14 anos fiz um teste no Paraná Clube e 

sinceramente achava que passaria facilmente. No entanto, ao chegar no local do teste 

me deparei com algumas perguntas: Qual é minha posição? O que devo fazer? Qual é 

o posicionamento correto? Como posso chamar a atenção? Preciso fazer alguma 

movimentação? O que eles esperam de mim? Enfim, até descobrir todas estas 

respostas o treino já tinha acontecido. É lógico que eu reprovei. Fiquei como uma 

barata tonta o treino todo correndo sem saber para aonde.  

Um ano depois, mais experiente, retornei ao mesmo clube para fazer um teste. Agora 

eu já sabia e conhecia um pouco mais minha função e o que deveria fazer. Desta vez 

fui muito bem, mas mesmo assim não passei novamente. Sim! Essa é a coisa mais 

normal do mundo! Muitos jovens acham que jogar bem é o suficiente para passar 

numa peneira, mas infelizmente o que é excelente para mim pode não ser para o 

mundo do futebol. Existem milhares de bons jogadores neste Brasil. Mas porque 

alguns irão prosperar e passar nas peneiras seguindo uma carreira e outros não? Como 

passar neste Funil tão estreito e conseguir construir uma carreira num mundo tão 

competitivo?  

Enfim, não contente com minha situação, fui atrás de outra peneira, agora no Atlético 

Paranaense, com o famoso professor e artilheiro Joel Mendes. No primeiro dia de 

treinos já fui aprovado e em uma semana já estava disputando jogos oficiais pelo 

clube. Ali começou minha caminhada de quase 10 anos de contrato no Atlético, vários 

títulos, experiências únicas e um crescimento profissional maravilhoso. Depois de 

passar nesta peneira tive que enfrentar outras seleções muito mais difíceis, que são as 

transições de categorias e o momento mais extraordinário: quando seu telefone toca 

avisando que é para você treinar e se apresentar com os profissionais. Lembro-me do 

dia em que cravei meu nome entre os profissionais do Atlético. Era um sábado de 

ATLETIBA, o maior clássico do estado do Paraná. O então treinador Levir Culpi estava 

observando o jogo e naquela tarde fiz uma partida perfeita. Na segunda feira me 

apresentei com os profissionais e “plim”, um sonho estava sendo realizado. Foram 

muitas peneiras que vivi. Na verdade, quem deseja ser um atleta profissional precisa 

se acostumar com o verbo “peneirar”. Um atleta está sendo avaliado todo dia, toda 



hora, todo minuto. A cada jogo é um nota que você ganha, uma crítica, uma 

observação, um elogio.  

Você quer ser um atleta profissional? Acha maravilhoso aqueles 90 minutos 

extraordinários na televisão? Então você precisa saber que o jogo é 1% do tempo da 

vida de um atleta. Os outros 99% é uma rotina de treinamentos desgastantes, dores 

musculares, cansaço físico, viagens longas, distancia da família e filhos, cobranças 

fortes, críticas públicas, lesões, fisioterapia, superando as limitações do corpo, 

gerenciando pensamentos, criando crenças positivas, entrando em estados emocionais 

poderosos e passando nas seleções naturais da profissão.  

Preparado? Então vamos pra cima!!! 

 

1- Peneira dos riscos  

A primeira peneira que derruba milhares de jovens é simples. Assumir riscos é uma das 

características mais peculiares dos atletas profissionais. Ou seja, você precisa ser 

corajoso e ousado. Toda vez que você ligar sua televisão e assistir um jogo de futebol 

lá estarão 22 homens que venceram o medo, as distâncias, a saudade, as críticas, as 

lesões, as dúvidas. Muitos deles, às vezes, venceram a fome, o desconforto, o 

abandono.  Todo atleta é a representação de um ser humano que venceu suas próprias 

limitações e barreiras.  Você pode acreditar que a peneira mais difícil para passar é 

aquela que existem milhares de jovens correndo atrás da bola com dois avaliadores do 

lado de fora, no entanto, um atleta que realizou o sonho de ser um profissional de 

sucesso é um ser humano destemido que decidiu assumir riscos. Riscos estes que não 

são fáceis e nem todos estão dispostos a viver. Passar na peneira dos riscos é enfrentar 

as distâncias, as dificuldades, as farsas, as mentiras, os enganos, até mesmo os 

esquemas e os trambiques que toda profissão possui. É correr o risco de ser chamado 

de maluco, de doido. Assumir os riscos é coisa de quem é apaixonado e corajoso. Sabe 

porque? Porque não é fácil ficar longe da família, enfrentar cobranças terríveis, fazer 

testes e avaliações, ser dispensado, morar em concentrações. Quem deseja ser um 

atleta profissional de futebol é um maluco, mas quem disse que os realizadores e os 

homens de sucesso não são um pouco loucos? Assumir os riscos é sair, é se 

movimentar, é deixar a margem de segurança, é assumir a responsabilidade pelos seus 

sonhos.  

Meu tempo, meus pensamentos, minha vida, meus confortos, minhas ideias, meus 

sonhos. Tudo estava profundamente direcionado a ideia de realização do meu 

objetivo. Nada era um problema suficientemente grande para me afastar do meu 

sonho.  Se você tem um sonho, mas não está disposto a sofrer e assumir os riscos, 

então é bem provável que você goste de futebol, mas que não esteja profundamente 



comprometido em torna-lo uma realidade em sua vida. Você assumiria os riscos para 

se tornar profissional? Se sua resposta é sim, então vamos em frente! 

2- Peneira do Talento 

É preciso ter talento e uma predisposição técnica e física para o esporte. Você somente 

aperfeiçoa aquilo que já possui. Não tenho o desejo de iludir ninguém. Talento não se 

produz em laboratório, é dom, é dádiva, é presente! Nos mais de 20 anos atuando e 

observando o futebol, estive envolvido com atletas com muito talento e outros com 

menos, mas todos sempre tiveram algo, uma característica, um jeito, um dom, uma 

vocação. Se você está lendo essas linhas é bem provável que você tenha um dom 

especial, uma inclinação e uma facilidade para jogar. Se talento pudesse ser resumido 

em uma palavra eu diria espontaneidade. Algo que é tão natural em nós que se torna 

fácil e simples em fazer. No entanto, talento sozinho não pode te levar a lugar 

nenhum. Para que o talento possa se desenvolver de fato, é preciso uma disposição 

mental adequada. Para que o talento de fato seja profundamente aproveitado é 

necessário ter duas competências emocionais. Perseverança e paixão. Se o talento 

fosse um iphone de ultima geração a perseverança seria o IOS, ou seja a programação, 

e a paixão, seria a bateria.  Do que adiante ter um telefone que não possui a 

programação para que a tecnologia do aparelho seja utilizada? Para que serve um 

smartphone de ultima tecnologia se ele sequer liga?  

A paixão conecta o talento com a energia necessária para ter atitudes práticas de alta 

performance. Enquanto isso a perseverança é um modelo mental que proporciona ao 

atleta uma capacidade de pensamentos que sobrepõem obstáculos e problemas 

aparentes.  

Quando decidi aprender a tocar violão lembro que as coisas mais simples precisavam 

de um esforço concentrado muito grande. Mas na medida em que investi tempo 

naquela atividade, desenvolvi uma capacidade motora e de coordenação que me 

habilita a tocar sem olhar para meus dedos. Eu nunca tive talento para a música, mas 

consegui desenvolver por meio da perseverança e da paixão pela música uma 

capacidade motora e física que me habilita a tocar o instrumento de olhos fechados. 

Agora vamos imaginar aonde podemos chegar se agregarmos paixão e perseverança 

ao talento? Os voos podem ser muito mais altos! O desenvolvimento pode triplicar! 

Seu rendimento pode crescer muito mais que você imagina! 

Ter talento é importante e quem acredita em seu talento envia uma mensagem 

poderosa de confiança que transforma todo seu estado emocional, gerando atitudes e 

comportamentos alinhados com a realização dos sonhos.   

O talento somente vai possuir valor se a paixão e a perseverança estiverem conectados 

profundamente! Você passa nessa peneira? Então vamos para a próxima! 



3- Peneira da frustração 

O sonho é algo muito sagrado e muito importante na vida de um ser humano e talvez 

por isso seja tão frustrante lidar com as derrotas e perdas. Geralmente é difícil um 

jovem de 14 anos estar profundamente conectado com o desejo de se tornar um 

advogado, um médico ou um professor. Mas um jovem de 12 anos já está eufórico 

com a possibilidade de ser um atleta profissional e esta juventude é o grande motivo 

por não possuírem uma capacidade mental e uma maturidade psicológica para lidar 

com estas questões de uma maneira mais positiva. É nesse momento que a frustração 

cria uma série de ideias e pensamentos que bloqueiam poderosamente todas as ações, 

ideias, percepções e interpretações do mundo do futebol. A partir deste olhar 

deturpado e destas interpretações passam a viver sob a sombra do “futebol é 

esquema”, “somente os ricos passam nas peneiras”, “precisa ter empresário”, 

“ninguém me apoia”, “não tenho oportunidade”. Conectados com esse discurso criam 

um estado mental depressivo e pobre que os leva a comportamentos e atitudes sem 

energia e euforia. 

O desânimo e a frustração são eventos normais na vida de quem deseja ser feliz e 

realizar sonhos. A diferença é somente que os profissionais aprenderam a lidar com 

isso, assumindo as responsabilidades e enfrentando as limitações com sinceridade. O 

desafio é blindar a mente dos pensamentos negativos e das interpretações pessimistas 

de modo que, qualquer derrota ou fracasso não são perdas, mas oportunidades de 

crescimento.   

É verdade que existem algumas injustiças e esquemas. No entanto, os vencedores não 

se esconderam atrás destes muros, mas decidem pular estas barreiras usando o seu 

talento, sua paixão e sua perseverança como suas maiores armas. Muitos jovens já vão 

para a peneira com sintomas de frustrados. Colocam suas chuteiras com a mente cheia 

de imagens mentais e pensamentos ruins a respeito do futebol. É claro que seus 

músculos, seu rosto, sua habilidade, sua espontaneidade serão profundamente 

afetados por este modelo mental. A depressão não gera resultados positivos! Um 

vencedor está conectado com o sonho com paixão e alegria. Isso gera um estado 

mental que eleva sua capacidade de lutar e ir em busca dos seus sonhos! Você se 

frustrou? Está desanimado? Vai deixar estes sentimentos invadirem e dominarem seu 

coração ou vai levantar a cabeça e seguir em frente?  

Se você venceu as desilusões e está disposto a encarar de frente a vida, então te vejo 

na próxima peneira! 

4- Peneira do medo 

A peneira vai ficando cada vez mais fina e estreita. Aqui começa a diferenciar os 

meninos dos homens. A questão da inteligência emocional é muito marcante nos 



atletas que vencem. Mas a vitória significa ausência de medo? Claro que não! O medo 

é algo que precisamos ter inteligência emocional. Mas o que é uma emoção para que 

possamos ser emocionalmente inteligentes? O professor e pesquisador Pedro Calabrez dá uma 

explicação bem interessante para trazer entendimento sobre esse assunto: 

“Imagine que você está na água e decide nadar até o fundo do mar numa experiência 

superpositiva. Ao olhar para o lado você vê a sombra de um tubarão. Quando o cérebro 

registra a informação “tubarão” ele ativa um programa de ação que vai coordenar uma série 

de mudanças no corpo inteiro. As pupilas dilatam, a boca seca, o estômago para de produzir 

ácido, intestino para de peristaltar, o sangue do rosto e do estomago são direcionados para os 

músculos das pernas e braços para uma suporta luta, as glândulas passam a produzir cortisol e 

adrenalina que vão aumentar a frequência cardíaca tornando o tubarão o foco de toda a sua 

fisiologia corporal. Se você entendeu tudo isto que falei, você entendeu o que é uma emoção”. 

Em menos de meio segundo o cérebro enviou todas estas transformações e tudo isso sem seu 

controle consciente. O professor ainda completa, “a emoção é um jeito eficiente que a 

natureza fez para que a gente se comporte de maneira eficaz sem perder tempo”.  

Logo, chegamos a conclusão que inteligência emocional é compreender o momento de 

maneira que possamos entender toda esta fisiologia que está em torno das nossas emoções. 

Por exemplo, antes de entrar em campo é um momento de alta tensão e nervosismo. Controle 

emocional é a compreensão do estado que estou e a capacidade de mudar alguns 

pensamentos e percepções. É como se eu tivesse a condição de refletir sobre o tubarão 

emocional que está nadando comigo gerando tensão, pensamentos e ideias pessimistas acerca 

da minha futura performance. Meu corpo começa a desenvolver as reações fisiológicas da 

experiência das imagens mentais que estou produzindo. Por isso vamos sendo tomados de um 

nervosismo e uma ansiedade que se não forem gerenciadas rapidamente podem destruir com 

a performance e o desempenho de qualquer atleta. Inteligência emocional é trocar esta 

imagem pobre por uma rica que muda drasticamente os estados emocionais e nos leva a um 

novo padrão psicológico. Rapidamente o cérebro sai do estado emocional de alerta do tubarão 

e recomeça um novo processo de estímulos que são baseados em uma nova experiência 

mental que estou realizando. Inteligência emocional é ouvir o que as emoções estão nos 

dizendo e fazer a leitura do que estão promovendo, e, a partir disso, assumir o controle da 

situação.  

A peneira é um momento extremamente estressante. Geralmente este período gera insônia, 

os músculos ficam tensos, muitos pensamentos, dor de barriga. A pergunta é: tem como ter 

uma boa performance com esta fisiologia? Impossível! Eu lembro que fiquei com medo de 

não passar nos dois testes que fiz no Paraná Clube. Fiquei ansioso e tenso com aquele 

momento. “E seu eu não passar? Será que estão me vendo? Preciso jogar bem! Não 

posso errar nada hoje! Deus me ajude para que eu me destaque!”. São muitas 

perguntas e respostas que criamos dentro nos momentos que antecedem a avaliação! 

É lógico que todas estes ruídos e barulhos me atrapalharam no desenvolvimento da 

minha performance.  No entanto, quando cheguei no Atlético mudei minha forma de 

pensar de maneira sensível que acabou sendo muito importante no meu rendimento. 



Eu havia arrancado a imagem do tubarão da minha mente e relaxado. Foi neste 

momento que a espontaneidade voltou para meu jogo a ponto de ser aprovado no 

primeiro dia dos treinos. 

Todas aquelas duvidas e perguntas que rondam a mente de um adolescente: Será que 

vou conseguir? Mas somente passa em testes quem tem dinheiro? Eu não tenho 

recursos para ser atleta! Mas minha mãe e meu pai não me apoiam! Tem muita gente 

boa tentando!? Mas são milhares?! Destes 40 garotos do juvenil somente 3 chegarão, 

será que eu estarei entre eles? Eu ainda sequer passei em um teste? Todos estes 

monstros precisam ser sepultados e aquietados dentro do nosso coração. 

Você precisa passar na peneira do medo. Do contrário seu jogo, sua vida, seus 

pensamentos, sua performance, sua alegria são afetados de maneira perceptível. O 

futebol, em vez de um prazer, pode se transformar num monstro. Por um lado é o que 

você mais ama fazer, mas por outro, o medo de não conseguir pode tornar sua paixão 

em uma pressão tão grande que emperre que o seu talento venha à tona da melhor 

maneira. Então, neste momento aqueles que conseguem lidar melhor com suas 

emoções e pensamentos tornam seu jogo mais alegre e produtivo. Os demais que se 

abraçam com as pressões e os pensamentos negativos acabam ficando pelo caminho.  

Você está com medo? Está pressionado? Está desesperado porque precisa passar? Se 

seus sentimentos são esses você não conseguirá passar para a próxima peneira! Livre-

se deste tubarão gerenciando seus pensamentos e vamos em frente! 

5- Peneira da preparação  

A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Muitos jovens focam em 

buscar a oportunidade sem se dar conta que é a preparação o mais fundamental 

detalhe da vida de um atleta. É necessário se preparar fisicamente, tecnicamente e 

emocionalmente. 

Muitos jovens acham que tudo é muito simples. Ficam desesperados para fazer o teste 

ou a avaliação, como se aquele momento fosse o mais importante da carreira e 

acredite, NÃO É! Você não passa numa avaliação quando está realizando o teste. A 

aprovação acontece antes mesmo de se cadastrar, quando sua vontade de se preparar 

é maior do que a vontade de passar.  

Todos os jovens que tenho conversado pedem uma oportunidade desesperadamente. 

Focam todas as suas energias no teste, mas não compreenderam que precisam chegar 

preparados fisicamente, tecnicamente e emocionalmente nas peneiras. O vestibular 

mais concorrido do Brasil não chega aos pés da concorrência que existe no futebol. Os 

números são absurdos. Quem deseja passar em medicina na USP, por exemplo, passa 

noites e dias em cima dos livros, estudando e se preparando para o dia da prova. Eu 

tive muita sorte na minha vida. Coincidentemente os momentos de maior sorte foram 



os momentos em que também estava mais preparado. Isto porque a preparação 

garante que as oportunidades se transformem em realizações. Não basta ter 

oportunidade! É preciso aproveitar! 

Não é o “esquema”, não ter empresário, a falta de dinheiro ou morar numa cidade 

pequena os maiores inimigos dos jovens que sonham em se tornarem atletas 

profissionais. O maior inimigo a ser combatido é a falta de responsabilidade pessoal 

em se comprometer de fato com seu sonho. A grande maioria dos jovens está 

esperando sua oportunidade jogando uma pelada com os amigos na rua. Está 

esperando a oportunidade jogando vídeo game 5 horas por dia. Está frustrado porque 

ninguém vem bater na porta de sua casa para leva-lo ao Corinthians ou São Paulo. Para 

passar na peneira é preciso estar preparado! 

Entenda uma coisa muito importante! 

Quando estiver rolando a avaliação, você precisa ser melhor do que os garotos que já 

estão ocupando a vaga no time principal de sua categoria. Isso significa que sua 

disputa não é com os meninos que estão fazendo a avaliação, mas com os garotos que 

treinam todos os dias, que fazem musculação, que possuem treinos específicos e 

possuem jogos oficiais. Seu foco na preparação precisa melhorar para poder alcançar 

um desempenho que possa fazer os olhos dos avaliadores brilharem.  

Mas como se preparar da melhor maneira? Minha resposta é sempre a mesma! 

Envolva-se com o futebol de maneira plena. Esta precisa ser a atividade mais praticada 

por você semanalmente. A melhor preparação para um jovem é jogar, jogar e jogar. 

Jogue futsal no clube de sua cidade, amador, várzea. Matricule-se em uma escolinha, 

participe de torneios e campeonatos. Se você estiver jogando diariamente estará  

desenvolvendo naturalmente suas aptidões físicas, emocionais e técnicas. Se você joga 

futebol final se semana e somente vai vestir a chuteira na outra semana, então está 

despreparado para competir com os milhares de jovens que estão envolvidos 

plenamente no esporte. 

O FUNIL vai estreitando! Você está percebendo que passar numa peneira é muito mais 

complexo do que apenas um dia de testes? Percebeu que o envolvimento e o 

compromisso com o sonho vão muito além do que correr com a bola em um campo e 

cadastrar seu nome numa lista? 

6- Peneira do autoconhecimento 

Quem é você? Qual é sua melhor característica? Como seu jogo acontece da maneira 

mais positiva? Qual sua posição? Você conhece sua função dentro do campo e dos 

sistemas táticos? Qual é sua vocação, defender ou atacar? 

1- Você sabe sua posição? 



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 “cabeça de área”, 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. 

2- Qual é sua melhora característica?  

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 potencias, 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.  

 Goleiro: Os goleiros sofreram muitas evoluções nos últimos anos. Com o 

aumento da busca pela posse de bola, eles 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 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 do 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. Uma 

das posições que mais exige potencialidades e inteligências múltiplas porque é 

o coração do time. Um meio campo compacto, inteligente, dinâmico e intenso 

é tudo que os treinadores procuram.  

 

 Extremos: No modelo moderno de jogo em que está se atuando com os meias 

abertos 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 e confrontos. 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. Se pudesse 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. 

  

Quanto mais você conhecer o jogo, as posições e as demandas de todas as posições, 

mais estará preparado para produzir de acordo com suas valências e suas 

competências de uma forma mais produtiva. 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. 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.  

3- Qual sua função nos sistemas táticos?  

A forma que cada posição se comporta dentro dos sistemas varia demais. Ou seja, um 

atacante tem funções diferentes em cada sistema. Atuar no 4-4-2 é diferente do que 

no 4-1-4-1 ou no 3-5-2. E se a peneira começa num esquema de jogo que você não 

sabe atuar? 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.   

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! 

 Descubra sua posição, sua melhor característica e saiba colocar isso em prática 

no sistema adequado, tornando sua individualidade um bem coletivo! 

 Mas como posso fazer esta descoberta? Jogando! Experimente jogar em outras 

posições e veja como você se adapta.  

O Lúcio, zagueiro campeão pela seleção brasileira na copa de 2002, começou sua 

carreira como atacante, mas foi deslanchar como zagueiro. Temos muitos outros 

exemplos como Cafu, puyol, Diego Souza, David Luiz.  

Se você está ai correndo atrás de peneira, mas ainda tem duvida acerca da sua posição 

e não sabe nem qual é a sua melhor característica, você provavelmente vai perder seu 

tempo e queimar uma oportunidade. Toda vez que você vai num clube fazer um teste 

e reprova, dificilmente conseguirá reverter essa situação e por isso terá que buscar 

outro lugar. Por isso, não perca oportunidades e feche portas.  



Você sabe sua posição, conhece sua melhor característica e aplica suas habilidades de 

maneira coletiva? Então vamos para o próximo passo!!! 

7- Peneira no clube 

Até que enfim! 

Muitos jovens pulam e desconsideram todas as outras 6 peneiras anteriores. Vestem a 

chuteira cheios de empolgação e vão para a avaliação. Quase sempre o resultado é 

negativo. Digo isso com autoridade no assunto até porque fui vítima dessa ideia de: 

“vou chegar lá, arrebentar e assinar contrato”, mas nem sempre é tão fácil assim. Até 

chegar o dia da avaliação presencial no clube, procure observar todas estas outras 

peneiras, porque desta forma estará preparado o suficiente para enfrentar todas as 

demandas e expectativas do mundo do futebol. 

Como funciona o sistema de avaliação? 

1- Em clubes grandes é preciso geralmente se cadastrar pela internet, preencher 

seus dados, fazer exames do coração e agendar a data. Por isso você pode 

pesquisar pela internet e conseguir ter acesso a muitos clubes de serie A, B, C e 

D por meio da TECNOLOGIA. Use o Google e digite as palavras “peneiras”, 

“testes”, “avaliações”.  

2- Alguns clubes grandes também fazem peneiras em varias cidades do Brasil e se 

você estiver ligado nesse detalhe, pode estar aproveitando uma PENEIRA que 

possa acontecer perto da sua cidade. O conselho que posso te dar é curtir no 

facebook as páginas oficiais de todos os clubes de futebol do Brasil. Assim você 

pode ter acesso a informações e entrar em contato para agendamentos e ter 

informações importantes. Um site bem bacana para você pesquisar é o 

futebolpeneiras.com.br 

3- Outra situação são os clubes pequenos e amadores que as vezes não possuem 

participação no profissional, mas disputam categorias de base. Muitos jovens 

desprezam essas oportunidades porque desejam somente fazer testes em 

clubes grandes, muitas vezes, com a ideia que precisa passar no clube do 

coração.  Visite os clubes amadores de sua cidade para saber acerca de testes. 

Os clubes menores podem ser uma oportunidades de ganhar experiência e 

envolvimento no futebol. Aos 14 anos disputei meu primeiro campeonato de 

futebol de campo pela equipe do Capão Raso. Lá pude ter experiências boas 

que me credenciaram a conhecer melhor os espaços e movimentações do 

campo. 

 

Abandone o mito de buscar as peneiras dos times grandes. Nem todos os meninos que 

estão na categoria de base do Flamengo serão profissionais. Muitos garotos que neste 

momento estão jogando em times sem expressão terão sucesso. Você pode vencer no 



futebol começando em time pequeno, porque uma das coisas mais importantes do 

futebol é estar envolvido! Ou fato muito importante para quem deseja passar em uma 

peneira é saber qual é o alvo da sua performance. 

Treinamento online: https://go.hotmart.com/N6542225B  

O que os avaliadores procuram nos jovens atletas? 

 Talento – inclinação natural para o esporte  

 Disciplina tática – Conhecimentos básicos  

 Capacidade física para realizar as responsabilidades individuais e coletivas  

 Capacidade de improvisação – rapidez de raciocínio    

 Personalidade - chamar a responsabilidade 

 Ousadia – espontaneidade 

 Bom relacionamento – boa comunicação   

 Positivo – entusiasmo 

10 ATITUDES PARA COLOCAR EM PRÁTICA NA PENEIRA 

1- Não jogue para que os outros vejam - concentre-se no seu jogo. 

2- Saiba sua posição e cumpra seu papel tático  

3- Explore sua melhor característica – inteligência  

4- Não invente - faça aquilo que você sabe.  

5- Demonstre imposição física - esteja preparado fisicamente. 

6- Seja participativo – apareça para o jogo 

7- Seja dinâmico - velocidade .  

8- Jogue com o coração – disposição  

9- Jogue coletivamente  

10- Seja corajoso - não tenha medo de errar 

 

2 conceitos importantes para você aplicar em seu jogo! 

SER BOM X SER IMPORTANTE 

Uma das coisas que eu demorei a compreender no futebol e que pode ajudar muito 

você a passar nas avaliações, peneiras e testes no futebol. Aqui está uma das maiores 

sacadas que tive como profissional! Muitas vezes até fiz bons jogos ou estive bem em 

alguns times, mas quando me tornei importante no sistema coletivo que alcancei 

resultados mais produtivos.  

Um bom jogador pode ser substituído por outro bom jogador, no entanto, um jogador 

importante não tem substituto, porque ele se torna peça essencial, única e especial 

https://go.hotmart.com/N6542225B


nas engrenagens. É como se todo um time se tornasse dependente de suas 

competências e habilidades.  

Numa peneira você deve focar seu jogo em ser importante, não em apenas desfilar 

seus dribles e habilidades. Não tente impressionar pelo que você tem de bom, mas 

pela sua inteligência em usar seu talento para ser importante para uma engrenagem 

funcionar melhor. 

SOLUÇÃO PARA O CLUBE  

Você precisa ser a solução dos problemas do clube e do treinador que você está sendo 

avaliado. Esta é a expectativa dos que estão te observando. Eles não irão passar no 

teste atletas que estejam no mesmo nível daqueles que eles já possuem no elenco. 

Portanto, ser uma solução é ser diferente. É trazer para o seu talento e seu 

desempenho uma performance que não seja comum, pelo contrário, por ser rara, se 

torna muito mais valiosa. 

2 SENTIMENTOS QUE PODEM DESTRUIR SUA AVALIAÇÃO NO CLUBE 

MEDO  

A peneira é profundamente procurada, mas terrivelmente temida. Diante do medo, o 

cérebro se programa para fugir, correr ou lutar. O que gera o medo na peneira é a 

interpretação negativa dos fatos. No lugar de pensar o que pode acontecer de ruim na 

peneira, você pode começar a treinar sua mente a pensar o que você vai fazer depois 

que passar nela. Substituir a programação mental desconecta pensamentos que 

sabotam nossos sonhos para uma nova perspectiva: a peneira pode ser o instrumento 

da realização! Mude as imagens e as representações internas, no lugar do medo surge 

a alegria e a excitação.  

Quando meu pai começou a chegar perto do estádio, local da primeira peneira que 

realizei comecei a sentir calafrios e vontade de ir ao banheiro. As unhas ruídas, as 

pernas balançando, uma centena de dúvidas no meu coração e pensamentos variados.  

A ansiedade é o foco no futuro. Será que serei aprovado? Como será minha 

performance? E se eu não passar? A ansiedade é fruto de uma mentalidade focada no 

amanhã que deu errado, ou seja, na incerteza do que ainda não aconteceu, mas que 

por algum motivo pode ser um fracasso. É estressante pensar no futuro, ainda mais 

quando ele vem carregado de pessimismo. Concentre-se no hoje, no aqui e agora! Seu 

estado mental deve estar cheio de imagens boas e positivas que alimentam um 

comportamento concentrado. Quando tiramos a ansiedade trazemos foco para o que 

verdadeiramente interessa. 



Continuo ficando nervoso até hoje ao entrar em campo. Acho que isso é normal 

porque é um momento de exposição pública e aplicação prática de toda sua vida, suas 

metas e seus sonhos. A notícia boa é que o nervosismo acaba indo embora assim que o 

jogo começa. Se, no entanto, ele não passar durante o jogo é sinal que tanto a 

ansiedade, quando o medo, não foram vencidos ainda. Procure resolver estas duas 

questões porque senão o nervosismo se torna INSEGURANÇA. 

INSEGURANÇA 

A insegurança é terrível porque ela produz falta de confiança. Um jogador inseguro 

não consegue JOGAR com espontaneidade. Para uma profissão que os milésimos de 

segundo podem determinar muitas coisas, estar inseguro é um desastre.  

Mas o que causa a insegurança? É quando o medo e a ansiedade não foram vencidos, 

gerando uma tensão e um nervosismo acentuado. A partir disso, todo o foco cerebral 

estará em tentar jogar futebol, não em ser feliz. Essa é uma das piores formas de 

performance. É quando tentamos produzir um jogo artificialmente. O jogo fica 

mecânico e cheio de medos. Para desenvolver segurança no seu jogo projete um 

gatilho mental que lembre e recorde de suas melhores performances. Acesse 

mentalmente um momento muito especial no esporte que gere muita alegria e bem 

estar. Como diria o salmista “quero trazer a memória aquilo que me dá esperança”.  

2 PENSAMENTOS QUE PODEM DISTRAIR SEU FOCO NA PENEIRA  

1- PRECISA SER RICO PARA PASSAR NAS PENEIRAS  

Faça um favor para sua mente e sua performance. Abandone essa ideia por dois 

motivos. Em primeiro porque é mentira. O futebol está a procura de jogadores, não de 

filhinhos de papai. Em segundo, mais de 90% dos atletas profissionais são oriundos de 

comunidades pobres ou de classe média baixa. Existem alguns casos que isto pode 

acontecer, porque vivemos em um país extremamente corrupto, mas essa não é a 

visão e a expectativa de um clube de futebol.  

2- PRECISA TER EMPRESÁRIO PARA SE TORNAR UM ATLETA PROFISSIONAL  

Outra ideia profundamente errada é esta que entroniza os empresários como deuses 

do futebol. De fato pode até existir algumas situações de algum atleta ter vantagens 

especiais em detrimento de outro devido alguma influência. No entanto, isso acontece 

em todas as profissões! Prestem atenção: o campo de futebol não possui muros, nem 

buracos. Lá dentro ninguém consegue se esconder atrás de vantagens externas. Por 

isso jogue e demonstre seu talento com toda a convicção! Se as influências externas 

tentarem te atrapalhar terão que esbarrar na força do seu comprometimento, da sua 

entrega, da sua paixão e principalmente, da sua capacidade de fazer acontecer!   

 



UMA DICA FINAL 

Não é nada fácil passar nas peneiras. É desconfortável. É preciso se adequar, as vezes 

se diminuir e se adaptar a muitas exigências e parâmetros de um MERCADO que cada 

dia se torna mais competitivo.  

Eu não sou nenhum fenômeno! Sou um atleta profissional que apenas entendi minha 

qualidade, treinando concentrado e focado na minha melhor característica. Se eu vivo 

todos os dias a realização de um sonho mesmo sem ser um atleta de renome 

internacional, é bem possível que você possa também! 

Encha-se de esperança! Todo ato de coragem é também uma grande loucura. Nenhum 

homem cauteloso demais realiza seus sonhos, porque não tem capacidade de arriscar 

nos momentos que precisa. Um sonhador é chato, maluco, insistente, doido, anormal. 

Um vencedor é o resultado de quem decidiu sair da mediocridade e para isso não 

mediu esforços!  

Te vejo lá na área de membros do treinamento Online: 

https://go.hotmart.com/N6542225B 

Você é o autor da sua história!  

PRA CIMA CRAQUE! 

Deus te abençoe!!! 

 

 

 

https://go.hotmart.com/N6542225B

