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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a influência da motivação e da 

autoeficacia no rendimento esportivo de atletas de futebol. O estudo trata-se de uma 

revisão narrativa da literatura. Foram utilizadas as bases de dados Redalyc, Scielo, 

Pubmed, Lilacs e google acadêmico. Após as buscas nas bases de dados, foram 

totalizados 146 artigos analisados que após passarem pelos critérios de inclusão e 

exclusão restaram 12 artigos. Os resultados apresentaram fatos expressivos na 

influência da motivação e autoeficacia relacionados ao rendimento esportivo, tais 

como, maior capacidade de aprendizado motor, relações interpessoais, melhor 

tomada de decisão e maiores convicções dos objetivos. Conclui-se que a motivação 

e a autoeficacia possuem grande importância na manutenção e permanência 

esportiva e que não somente os fatores internos dos atletas devem ser levados em 

consideração, mas também a forma com que esses indivíduos são treinados e são 

tratados devem ser levados em consideração. 

 

Palavras-Chave: Autoeficacia; Desempenho; Futebol; Motivação; Psicologia do 

esporte. 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 
The present study aims to analyze the influence of motivation and self-efficacy on the 

sports performance of soccer athletes. The study is a literature review. The Redalyc, 

Scielo, Pubmed, Lilacs and google academic databases were used. After searching 

the databases, a total of 146 articles were analyzed, which after going through the 

inclusion and exclusion criteria, 12 articles remained. The results showed expressive 

facts on the influence of motivation and self-efficacy related to sports performance, 

such as, greater motor learning capacity, interpersonal relationships, better decision 

making and greater convictions of the goals. It is concluded that motivation and self-

efficacy are of great importance in maintaining and maintaining sport and that not only 

the internal factors of the athletes must be taken into consideration, but also the way 

in which these individuals are trained and treated must be taken into consideration. 

 

Key words: Self-efficacy; Performance; Soccer; Motivation; Sport psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

Nos últimos anos tem havido um interesse crescente pela formação 

psicológica, cujo objetivo é a detecção e avaliação das necessidades e o 

planejamento e desenvolvimento de treinamentos de habilidades psicológicas 

relevantes para um melhor rendimento esportivo dos atletas (ABENZA et al, 2014; 

OLMEDILLA et al, 2017).  

Considera-se rendimento esportivo, como um fenômeno complexo, resultante 

de vários processos e fatores internos e externos do indivíduo, devendo ser 

compreendido como um sistema aberto, o qual expressa a condição global do 

indivíduo, que seria o nível de satisfação, comodidade, conforto e pressão que o 

sujeito recebe dentro de um determinado espaço e tempo (BANISTER et al, 1999). 

Adicionalmente, o rendimento esportivo é todo e qualquer participação do atleta em 

atividades esportivas sistemáticas e competitivas, orientado pela busca do melhor 

desempenho do atleta e que possui regras e códigos específicos para cada 

modalidade (AZEVEDO; GOMES FILHO, 2011). 

Dentre os aspectos que tem sido foco de estudos em rendimento esportivo está 

o conhecimento das funções cognitivas (CALDAS et al, 2012). Nesse contexto, o 

conhecimento dessas funções cognitivas e seu desenvolvimento podem ajudar na 

compreensão dos resultados das capacidades técnico-táticas na atuação de um 

atleta, uma vez que, gestos esportivos (arremesso, saque, chute e etc.) implicam em 

uma função cognitiva apurada (MATIAS; GREGO, 2009). Nesse contexto, um dos 

fatores psicológicos mais relevantes e estudados é a motivação.  

Motivação é tida como um dos processos psíquicos básicos dentro da 

Psicologia do Esporte que investiga no desporto, as bases e efeitos psíquicos das 

ações esportivas (SAMULSKI, 2009). Segundo Weinberg e Gould (2001), a motivação 

é um conceito que deve ser utilizado para compreender o complexo processo que 

coordena a direção e a intensidade dos esforços dos seres humanos. Por essa razão, 

o estudo da motivação assume um papel determinante nas investigações acerca da 

prática esportiva, principalmente na compreensão da sua influência sobre o 

desempenho esportivo e o bem-estar dos atletas, por isso, o tipo de motivação 

experimentada pelos atletas terá um impacto em seu estado emocional, cognitivo e 
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comportamental (PINEDA; MORQUECHO; ALARCON, 2020). Diante disso, para 

entender os fatores motivacionais devemos ir além da compreensão analítica, pois ela 

não é estável e imutável, mas sim, muda de acordo com o contexto ao qual o indivíduo 

está exposto (GENARI, 2009; PAIVA; BORUCHOVITCH, 2010). 

Em um estudo feito com 12 jogadores de futebol do sexo masculino, Gucciardi 

(2010) analisou que a motivação tem impacto relevante na resistência mental dos 

atletas de futebol que possuem entre 16 e 18 anos de idade. A resistência mental é 

compreendida como todo e qualquer esforço que o atleta faz para conquistar seus 

objetivos dentro das dificuldades e adversidades do esporte (MAURICIO FILHO et al, 

2005). Segundo o estudo de Gucciardi (2010), a motivação influencia de forma 

significativa na rotina de treinos, no entendimento sobre a execução das tarefas e 

consequentemente na performance atlética dos indivíduos. Em contrapartida, a 

motivação quando negativa pode gerar ansiedade que por sua vez influencia na 

autoeficácia do sujeito, fazendo assim com que tenha queda de rendimento pela 

incapacidade cognitiva de realizar tarefas de forma qualitativa (GARCIA-MAS et al, 

2010). Nessa perspectiva, observa-se que esse abalo motivacional atua também de 

forma significativa na autoeficacia dos atletas. Garcia-Naveira (2018) expõe que a 

autoeficacia é um preditor de desempenho e que quando positiva, pode ser um fator 

chave para melhorar o desempenho da prática motora. 

Para Bandura (1986), autoeficácia é conceituado como o julgamento que o 

indivíduo faz sobre suas próprias habilidades.  Estudos têm relacionado a autoeficácia 

com indicadores de performance individual, coletiva e com a classificação final em 

competição, o que tem demonstrado que ela influencia os padrões de pensamentos 

dos atletas e os resultados por eles obtidos (ORTEGA et al, 2009; MARCOS et al, 

2010). Sendo assim, a autoeficácia tem sido considerada um importante determinante 

do rendimento atlético, auxiliando os atletas na realização de tarefas esportivas 

(BANDURA, 1986). Tal papel tem sido fundamental para adesão e manutenção de 

atividades físicas e exercícios, bem como para a persistência frente a dificuldades, 

objetivos e superar obstáculos (RABELO; NERI, 2005).  Fernandez (2008), 

complementa ressaltando que a autoeficácia varia de acordo com o ambiente, 

pessoas e cultura em que o sujeito se encontra, não sendo um processo estático, mas 

sim, em constante modulação. Nessa perspectiva, este objeto de estudo é de suma 

importância para a boa performance dos atletas, levando em conta que favorece a 

motivação e o controle do estresse (COX, 2009; GONZALEZ et al, 2014). 
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Visto isso, existem estudos isolados que manifestam a importância dessas 

variáveis psicológicas no rendimento esportivo (MAURICIO et al, 2018; CASTRO et 

al, 2018), no entanto, não existe até o presente momento uma revisão de literatura 

que unifique essas informações e traga evidências da importância da motivação e 

autoeficacia no desempenho esportivo de atletas de futebol. Portanto, o presente 

estudo tem como objetivo analisar a influência da motivação e da autoeficacia no 

rendimento esportivo de atletas de futebol. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral: 

 

Revisar a literatura sobre a influência da motivação e da autoeficacia no 

rendimento esportivo de atletas de futebol. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

Identificar a influência da motivação e da autoeficacia no comportamento e 

respostas dos atletas em diferentes circunstâncias dentro da equipe;  

Identificar os fatores que interferem na motivação e autoeficácia de atletas de 

futebol. 
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2 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Este é um estudo de revisão narrativa de literatura. A busca foi realizada entre 

os meses de fevereiro e abril de 2020 por meio das bases de dados: Scielo, Redalyc, 

Pubmed, Lilacs e Google Acadêmico. Para a identificação dos descritores utilizou-se 

as plataformas MESH e DECS e os descritores obtidos foram: “desempenho”, 

“futebol”, “psicologia do esporte”, “motivação”, “autoeficácia” para encontrar os artigos 

na língua portuguesa e foram utilizados os descritores “performance”, “soccer”, 

“psychology sports”, “motivation”, “self efficacy”. Entre os descritores, foram utilizados 

o operador booleano “AND” para restringir a pesquisa e OR para ampliá-la e obter 

melhores resultados. Foram considerados como critérios de exclusão: amostra com 

idade inferior a 16 anos e superior a 40 anos, paratleta, futebol feminino e qualquer 

modalidade esportiva que não seja futebol de campo. Já os critérios de inclusão foram: 

delineamento da pesquisa transversal e longitudinal, pesquisa experimental, amostras 

do sexo masculino, atletas com idade profissional, futebol amador, pesquisas sem 

delimitação de tempo e publicações nos idiomas português, inglês e espanhol. Dentro 

desta busca, foram encontrados 146 artigos, onde 38 eram duplicados e 98 não se 

referiam ao tema. Sendo assim, após a análise dos critérios de exclusão e inclusão 

foram selecionados 10 artigos. 

Para a sistematização e análise, os artigos foram analisados em sua totalidade. 

Nos artigos que atingiram os critérios de inclusão foram feitas catalogações das 

principais informações, tais como (a) identificação: ano da publicação, autoria, revista, 

país, objetivo, data da coleta; (b) amostra: design do estudo, idade da amostra, 

seleção da amostra, amostra, fatores de inclusão e exclusão e perda amostral; (c) 

variáveis do estudo; (d) instrumentos de medida para motivação, autoeficacia e 

desempenho esportivo, procedimento metodológico, estatística e principais resultados 

da pesquisa; (e) conclusão: limitações do estudo, pontos fortes do estudo e principais 

conclusões. 
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3 RESULTADOS 

 

A seguir a tabela 1 apresenta os 12 artigos contemplados no presente estudo, 

bem como informações relevantes a respeito dos trabalhos analisados, tais como 

referência, população analisada, design do estudo, as medidas para avaliar a 

motivação, autoeficacia e rendimento esportivo, o tratamento estatístico e por fim os 

principais resultados apresentados pelo estudo. 
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TABELA 1. Principais informações e resultados dos estudos encontrados. 

Referência Amostra Design 

do 

estudo 

Medida de 

motivação 

Medida de 

autoeficácia 

Medida de 

rendimento 

esportivo 

Tratamento 

estatístico 

Principais resultados 

CASTRO et 

al. (2018) 

32 

atletas 

(16 a 19 

anos). 

Estudo 

descritivo; 

correlacio

nal; 

longitudin

al. 

Questionári

o CSAI-2R  

Escala de 

autoeficacia 

Escala preditiva 

das medidas 

globais e 

especificas de 

autoeficacia. 

Autoavaliação 

subjetiva em 

escala de 1 a 10. 

Teste T de 

student 

Análise de 

variância 

(ANOVA 

mista 2x3). 

Ansiedade reduz conforme o número de 

jogos aumentando a motivação e 

autoeficacia dos atletas. Quanto mais 

velhos mais conscientes são de suas 

limitações técnicas. Atletas com 

autoeficácia elevada apresentam altos 

níveis de desempenho esportivo. 

MAURICIO et 

al. (2018) 

112 

atletas 

(16 e 20 

anos). 

Correlacio

nal; 

longitudin

al;  

Versão 

brasileira 

do Sport 

Motivation 

Escala 

(SMS); 

Índice de 

autodetermi

nação 

(SDI). 

Escala Likert de 

sete pontos. 

 

Súmula do 

campeonato. 

Test T 

independent

e de Student; 

teste U de 

MannWhitne

y. 

O estudo demonstrou que atletas com 

maior tempo de jogo apresentam escores 

de SDI (Motivação autodeterminada) mais 

altos e também se mostram mais motivados 

e confiantes para execução técnica 

(autoeficacia). Os atletas com menor tempo 

se mostraram desmotivados, porém não 

houve diferença significativa na 

autoeficacia. 

SINGH (2018)  61 

atletas 

(16 e 19 

anos). 

Estudo de 

caso. 

Questionári

o criado 

pelo autor. 

Medidas 

Ilustrativas sobre 

autoeficácia. 

Questionário 

criado pelo 

autor. 

teste 

Kruskal-

wallis. 

O estudo mostra que há alta autoeficacia 

entre os atletas. Não houve relação entre 

motivação e autoeficacia de acordo com a 

posição de jogo.  
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VIEIRA et al. 

(2017) 

141 

atletas 

(19-22 

anos)  

correlacio

nal 

Escala de 

Motivação 

para o 

Esporte II 

(SMS-II)  

- Coach-Athlete 

Relationship 

Questionnaire 

(CART–Q) – 

Athlete version  

Spearman A relação dos atletas com o treinador, pais, 

amigos e família são importantes para a 

sequência e manutenção da motivação. Os 

atletas profissionais não necessitam de um 

mediador para alcançar pontes de 

conexões com metas estabelecidas. Ou 

seja, para o desenvolvimento da motivação 

não somente as relações interpessoais são 

importantes, mas principalmente a 

capacidade do atleta se sentir capaz frente 

aos desafios. 

VOSER et al. 

(2017)  

15 

atletas 

profissio

nais 

Descritiva Questionári

o 

motivação 

para a 

pratica do 

esporte 

(Gill et al. 

1983) 

- Entrevista com 

os treinadores 

 

 

 

O que mais motiva os atletas é a 

performance física, aprimoramento de 

habilidades e jogar em equipe. 

MOULOUD 

(2016) 

61 

atletas 

(16 e 18 

anos). 

Estudo 

descritivo; 

correlacio

nal. 

Escala 

esporte e 

motivação  

Escala geral de 

autoeficacia. 

Escala de 

orientação a 

tarefa e ego no 

esporte  

Teste de 

Kruskal-

wallis e 

correlação de 

Spearman. 

Atletas de diferentes posições não 

mostraram diferença na autoeficacia e 

motivação. Motivação e autoeficacia 

tiveram relação significativa na execução de 

tarefas. Atletas com alto nível de 

autoeficacia foi capaz de enfrentar qualquer 

desafio e competição que apareceu.  
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HAZELL et al. 

(2014) 

20 

atletas 

(17-28 

anos) 

experime

ntal 

CSAI-2 Escala de 

autoeficacia  

Cobrança de 

pênalti e a 

precisão nas 

cobranças 

ANOVA Nesse estudo não foi encontrado diferença 

significativa na autoeficacia relacionado à 

precisão na execução técnica do pênalti. 

SÁNCHEZ 

(2013) 

50 

atletas 

(19 e 35 

anos)  

Correlacio

nal; 

descritivo; 

longitudin

al. 

Questionári

o de 

Orientação 

à Tarefa 

(TEOSQ) 

Escala de 

autoeficacia geral 

de Schwarser 

(EAG). 

Sport Ego e 

Questionário de 

Orientação à 

Tarefa (TEOSQ) 

Pearson e 

Spearman. t 

de student 

Quanto mais tempo dentro do clube maior a 

autoeficacia. Motivação e autoeficacia são 

interdependentes nos aspectos intrínsecos. 

GUCCIARDI 

(2010) 

214 

atletas 

(16 e 18 

anos) 

Correlacio

nal; 

longitudin

al 

Escala de 

Motivação 

Esportiva 

de 24 itens-

6 

Escala de 

Resistência 

Mental do futebol 

australiano de 24 

itens  

Questionário de 

Metas de 

Conquista de 12 

itens - Esporte 

(2003); 

Man

ova. 

A idade não interfere nos aspectos 

psicológicos, porém há diferença no tempo 

de prática dos atletas. Quanto maior a 

autoeficacia, maior a motivação. Climas 

motivacionais nos quais os jogadores de 

futebol são encorajados a abordar os 

objetivos, especialmente os de mestria 

aumentam a motivação e a autoeficacia dos 

atletas. 

FERREIRA 

(2008) 

218 

atletas 

(16 e 40 

anos) 

Correlacio

nal; 

comparati

va causal 

Questionári

o CSAI-2. 

questionário de 

autoeficacia no 

futebol. 

questionário 

geral de 

identificação 

(QGI) 

Correlação 

de Pearson. 

Quanto mais aumenta a crença da 

autoeficacia mais convicto de seu 

desempenho e melhores escolhas. 

Autoeficácia e desempenho técnico 

apresentaram relação significativa. Atletas 

que apresentaram níveis de autoeficacia 

maior possuíam baixos valores de 

ansiedade. 
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Nos estudos analisados, foi identificado que a motivação e a autoeficacia 

possuem relação com outras variáveis psicológicas, tais como a ansiedade, 

autoconfiança e o estresse, além de ter relação significativa com a performance 

atlética em jogadores de futebol (SILVA, 2016; FERREIRA, 2008). Nessa perspectiva, 

observa-se que a motivação e a autoeficácia quando positivas se mostram 

importantes na execução de tarefas, no enfrentamento de desafios de diferentes graus 

de competitividade e melhor tomada de decisão nas circunstancias de jogo 

(MOULOUD, 2016; CASTRO et al, 2018; MAURÍCIO et al, 2018).  

Outro ponto que as pesquisas evidenciam são os atletas que possuem mais 

tempo de jogo (titulares ou que atuam de forma constante). Esses jogadores dispõem 

de níveis motivacionais elevados, enquanto aqueles que atuam com menor frequência 

possuem altos níveis de desmotivação, no entanto, em ambos os grupos foi 

identificado que os atletas apresentam os mesmos níveis de autoeficácia, havendo 

relação somente do nível de motivação com o tempo de jogo (MAURÍCIO et al, 2018).  

A motivação e a autoeficacia se mostrou regulável de acordo com as relações 

interpessoais, sendo os principais influenciadores os treinadores, pais e companheiros 

de profissão (VIEIRA et al, 2017). Além disso, foi encontrado que a maior motivação 

dos atletas se encontra nos aspectos físicos, técnicos, jogar em equipe, apoio social, 

se sentir capaz e gostar do que se faz (CORREA, 2002; VOSER et al, 2017).  

O tempo de prática também é algo a ser considerado, pois quanto mais 

conhecimento, maior a capacidade do atleta identificar “o mundo do futebol” tornando 

maior a percepção do jogador sobre seu desempenho (GUCCIARDI, 2010; SILVA, 

2016; CASTRO, 2018). Sanchez (2013), complementa abordando em seu estudo que 

não somente o período de prática, mas também o tempo dentro do clube é um fator 

importante na relação com os níveis motivacionais e de autoeficacia sobre a 

performance dos atletas. 

Para finalizar os resultados encontrados, foi identificado que os atletas de 

diferentes posições não possuem diferenças significativas nos níveis de motivação e 

autoeficacia (MOULOUD, 2017; SINGH, 2018). 
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4 DISCUSSÃO 

 

4.1 MOTIVAÇÃO E DESEMPENHO ESPORTIVO 

 

Segundo os resultados da presente investigação, o que mais motiva gerando 

melhor desempenho nos atletas é a performance física, aprimoramento de 

habilidades, jogar em equipe e as relações interpessoais (VOSER et al, 2017; VIEIRA 

et al, 2017). Essa análise vai de encontro com outros estudos que afirmam que a 

motivação é regulada através de um conjunto de situações, tais como, coesão de 

grupo, treinadores, orientações e o treinamento que se torna parte da resistência 

mental que o indivíduo irá desenvolver ao longo de sua carreira (JOWETTA et al, 

2007). Neste sentido, o reforço e a resposta positiva do treinador são fundamentais 

para a aprendizagem, desenvolvimento e para a motivação, já que o treinador é o 

indivíduo que mais irá ter contato com o desenvolvimento e prática do atleta na vida 

esportiva, tornando-se assim a referência de julgamento para os jogadores 

(BARBANTI, 2005). 

Outro aspecto de relevância foi a observação e a identificação dos aspectos 

motivacionais quando o atleta está em prática. Segundo os resultados encontrados, 

jogadores que apresentam estado motivacional ótimo possuem características 

similares dentro das ações de jogo, tais como, persistência, comunicação, 

competitividade e dar o melhor de si em todos os contextos (CORREA, 2002). Sendo 

assim, a motivação pode influenciar a seleção, intensidade e a persistência de um 

indivíduo, afetando diretamente seu desempenho como atleta (RUBIO, 1999). 

O papel do técnico também possui muito destaque dentro desse contexto 

motivacional, por essa razão, a motivação necessita ser controlada e administrada 

através do desenvolvimento de atividades e ambientes que encoraje os atletas com 

objetivos bem explícitos, para que assim, possa se evitar o aumento do stress e 

consequentemente a perda da confiança desse atleta (GUCCIARDI, 2010). No estudo 

feito por Corrêa (2002), o autor afirma que o gostar do que se faz é de extrema 

importância, pois este se torna um fator regulável para a motivação dos atletas, por 

essa razão, desenvolver ambientes propícios para a motivação dos atletas acaba se 

tornando algo tão importante que pode definir a permanência e a manutenção do 

rendimento dos atletas ao longo prazo. Esse ambiente propício para o desempenho 

esportivo é analisado por Truccolo, et al (2008), no qual, o autor afirma que 
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desenvolver um ambiente que seja capaz de demonstrar para os atletas que eles são 

importantes e que podem chegar ao seu objetivo com sucesso é o diferencial entre o 

melhor rendimento e a queda da performance no esporte. 

Por fim, o estudo deixa evidente que é muito comum encontrarmos atletas 

desmotivados com a prática e que buscam a solução no “treinar mais”, no entanto, é 

importante analisar que o treinar mais as vezes não é a solução ideal, pois a 

investigação deixa evidente que ter bons níveis de autoeficácia não necessariamente 

significa ter boa performance esportiva (VIEIRA et al, 2017; MAURICIO et al, 2018). 

A literatura mostra que a mente humana trabalha sempre em sincronia ou em 

compensação, ou seja, se nossa treinabilidade está boa e nossos aspectos mentais 

não estão preparados para a tensão que a prática exige, desta forma, não há resposta 

positiva no desempenho esportivo (DWECK, 2016).  

 

 

4.2 AUTOEFICÁCIA E DESEMPENHO ESPORTIVO 

  

Observou-se que a autoeficacia possui relação significativa com a execução de 

tarefas, melhor tomada de decisão e maior convicção de habilidades específicas 

(FERREIRA, 2008; MAURICIO et al, 2018). Esses achados vão de encontro com 

outros estudos, no qual, é possível observar que indivíduos com bons níveis de 

autoeficacia podem estabelecer pensamentos e emoções que podem gerar maiores 

chances de sucesso (TOD, 2014; WEINBERG; GOULD, 2017). 

Os resultados também mostram que atletas desmotivados apresentam altos 

níveis de autoeficacia, porém, baixo desempenho de jogo (MAURÍCIO et al, 2018). 

Esse processo de queda de rendimento ocorre por duas questões segundo a 

literatura, a primeira é a incerteza com relação ao resultado e a segunda é o tamanho 

da importância que o resultado representa para o atleta (MARTENS, et al. 1990). 

Essas afirmações vão de encontro com os estudos analisados, no qual, revela que o 

elevado nível de estresse pode interferir negativamente na motivação do atleta de 

futebol, agindo de forma negativa em seu desempenho mesmo que o atleta acredite 

que pode executar determinada tarefa. Por essa razão, observa-se que atletas com 

altos níveis de estresse, possuem baixos níveis de motivação, dessa forma 

compreende-se que a autoeficacia e o desempenho esportivo não possuem relações 

diretas nesses casos, mas sim com os níveis de estresse e desmotivação (SANCHEZ, 
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2013; MAURICIO et al, 2018). 

Portanto a autoeficacia é importante para o desenvolvimento de habilidades 

esportivas e enfrentamento de desafios, porém, manter objetivos explícitos e 

desafiadores é o que vai sustentar o nível motivacional e o desempenho dos atletas 

(GOUVÊA, 2003; MOULOUD, 2016). Além disso, pode-se notar que a autoeficácia 

por si só não pode dar conta de toda a execução e controle (GOUVÊA, 2003). 

Deixando evidente na presente revisão que separar os construtos psicológicos se 

torna um grande desafio pela alta correlação existente entre os aspectos 

motivacionais, de autoeficacia, estresse, ansiedade e autoconfiança (SILVA, 2016; 

FERREIRA, 2008). Estes resultados vão ao encontro com a teoria de Bandura (1994), 

segundo a qual bons resultados estão relacionados a uma real percepção de 

autoeficácia e consequentemente, a um nível de ansiedade adequado adjunto ao bom 

clima motivacional interno e externo do indivíduo. Ou seja, a unidade dos atletas deve 

ser levada em consideração em toda e qualquer análise técnica, física ou psicológica. 

 

4.3 FATORES QUE INTERFEREM NA MOTIVAÇÃO E AUTOEFICÁCIA 

 

Observa-se que a maior preocupação dos atletas com relação a sua 

performance não está nos aspectos psicológicos, mas sim, com suas realizações 

momentâneas (GOUVÊA, 2003). Essa análise se deve ao fato das pontuações serem 

maiores nos itens que envolvem os tópicos físicos e técnicos e menores nas variáveis 

psicológicas analisadas, tais como motivação e autoeficacia. Dweck (2016), afirma 

que o fato dos atletas serem avaliados por seu desempenho e comportamento, acaba-

se formando uma forte relação psíquica com os construtos “fundamentais” do jogo, 

sendo esses as partes técnicas e físicas, deixando de lado um dos pilares da 

performance esportiva, que são os fatores psicológicos. Em um estudo feito com 

jogadores de futebol profissional, observou-se que quando centramos a motivação de 

um esportista exclusivamente nos resultados obtidos, constantemente o atleta se 

sentirá em dúvidas com relação a sua capacidade de sucesso (VASCONCELOS-

RAPOSO; MAHL, 2005). Nessa perspectiva, os resultados indicam que a relação 

interpessoal dos atletas com o treinador, familiares, amigos e pais é de suma 

importância para que o atleta possa desempenhar o melhor do seu futebol, pois foram 

encontradas relações significativas na avaliação desses construtos com o 

desempenho dos atletas, seja como aspecto positivo ou negativo (VIEIRA et al, 2017). 
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Nessa lógica a literatura revela que o atleta nunca deixa de sofrer influência de alguma 

assistência em qualquer etapa de seu envolvimento esportivo e que o comportamento 

do jogador acaba sendo reforçado constantemente pela resposta dos avaliadores 

sobre o desempenho (CRATTY, 1984; DWECK, 2016). 

Além disso, a globalização se tornou um forte aliado na experiência e 

desenvolvimento dos jogadores, no qual, torna o processo mais complexo já que os 

indivíduos possuem acesso fácil e rápido de resultados obtidos por companheiros de 

profissão, pressionando-os ainda mais com relação a sua performance e capacidade 

de execução técnica e física durante as ações de jogo (PESCA et al., 2011; SILVA, 

2016). A literatura mostra nesse mesmo contexto que não somente o avanço 

tecnológico e de informação acaba se tornando um desafio diário para os atletas, mas 

também a interação dos indivíduos com outras culturas, distanciamento familiar e 

diferentes filosofias de trabalho podem se tornar uma carga psicológica (FAGGIANI et 

al, 2016). Essas afirmações vão de encontro com a presente revisão, ao ser 

observado que os atletas titulares possuem construtos psicológicos mais resistentes 

quando comparado aos companheiros com menor tempo de jogo (MAURÍCIO et al, 

2018). 

Por fim, os resultados apresentam que a idade e o tempo de prática também 

se tornam um fator de influência no desempenho esportivo de jogadores de futebol. 

Pode-se observar que atletas com maior tempo de prática possuem melhores 

competências no controle da ansiedade e estresse, o que possibilita sentir menor 

pressão no momento das partidas, mantendo dessa forma a autoeficacia e a 

motivação controlados (FERREIRA, 2008). Além disso, a literatura mostra que o 

tempo pode ser importante também para que o atleta conheça melhor o “mundo do 

futebol”, sendo esse meio, competitivo, concorrido e com várias questões contratuais 

envolvidas que podem gerar respostas desmotivantes para a manutenção e a 

sequência esportiva (SILVA, 2016; GONÇALVES et al, 2020). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a motivação e a autoeficácia possuem grande influência na 

capacidade de aprendizagem e na execução de tarefas, seja ela de caráter cognitivo 

ou físico/técnico. Isso ocorre pelo fato de que a motivação tem impacto relevante na 

resiliência dos atletas, permitindo assim aumentar sua capacidade de enfrentamento 

aos desafios. Já a autoeficácia tem resultado positivo no acreditar que é possível 

solucionar e enfrentar dificuldades ao longo das ações esportivas, permitindo dessa 

forma que o indivíduo possa ter melhores resultados não somente nas ações de jogo, 

mas em seu rendimento esportivo em todos os contextos. 

Dessa forma, o presente estudo evidencia que atletas de futebol do sexo 

masculino, consideram mais importante os resultados técnicos e físicos e dão menor 

importância para os aspectos intrínsecos que envolvem a performance esportiva. 

Além disso, o tratamento e a forma que o treinamento é conduzido apresentam outras 

perspectivas extremamente relevantes na forma com que o atleta irá responder as 

demandas impostas durante a temporada. Por essa razão, formar profissionais cada 

vez mais qualificados para lidar com as diferenças de grupos, principalmente as que 

envolvem treinamento psicológico, será um dos grandes diferenciais dentro da prática 

profissional.  

Portanto, pode-se observar segundo os resultados e através de leituras 

adicionais a respeito da Psicologia esportiva, que um dos pontos chaves do sucesso 

esportivo e da conquista dos objetivos está no equilíbrio de todos os aspectos da 

formação e desenvolvimento do atleta, tais como o estudo, desenvolvimento cognitivo 

e os treinamentos específicos da modalidade. Por essa razão, atualmente os 

principais clubes formadores se preocupam cada vez mais com a seleção de atletas 

que possuem aspectos cognitivos bem desenvolvidos, dando as vezes maior 

importância para as questões mentais do que para os aspectos técnicos do jogo. 
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