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RESUMO 

O futsal é um esporte caracterizado pela constante imprevisibilidade presente nas ações 

de quem pratica a modalidade, exigindo que o processo de treinamento prepare os 

atletas para tal grau de incertezas. Dessa forma, deve-se buscar meios alternativos, 

como a aplicação de técnicas da Programação Neurolinguística (PNL) para desenvolver 

a capacidade de tomada de decisão dos jogadores. O objetivo central foi analisar os 

efeitos da PNL no treinamento de futsal e seus impactos para a qualidade das tomadas 

de decisão. Os objetivos específicos foram identificar o mecanismo de processamento 

de informações para de tomada de decisão, fundamentar o uso da PNL para o futsal, 

analisar o uso da PNL para a qualidade das tomadas de decisão. Para realização da 

pesquisa, foi aplicado um programa de treinamento de futsal de 10 sessões usando 

técnicas de PNL em 10 alunos de um projeto social. Participaram do estudo somente 

indivíduos que tinham pelo menos dois anos de prática na modalidade, que assinaram os 

termos de esclarecimento, assentimento e autorização de filmagem e tiveram pelo 

menos 75% de assiduidade nos treinos. A ancoragem foi a técnica mais usada durante 

os treinos. As instruções e atividades dos treinamentos buscavam estimular as três vias 

sensórias propostas pela PNL (auditiva, sensorial e cinestésica). O instrumento usado 

para coleta de dados foi uma adaptação para futsal do Sistema de Avaliação Tática em 

Futebol (FUT-SAT), medindo a qualidade das ações através do Índice de Performance 

Tática (IPT). Para análise dos dados, foi realizada uma análise descritiva. Os resultados 

encontrados foram divididos em quatro dimensões: 1) Variação do número de ações 

táticas, 2) Variação da porcentagem de execuções corretas dos princípios táticos, 3) 

Variação do IPT para cada princípio, 4) Variação dos IPTs de jogo, de ataque e de 

defesa. Todas essas dimensões apresentaram diferenças entre a 1ª e a 2ª avaliações. 

Concluiu-se que a aplicação da PNL durante os treinamentos de futsal  poderia ter sido 

motivo do incremento no resultado das dimensões citadas. As limitações desta pesquisa 

ficam por conta do tamanho reduzido da amostra, pelo nível técnico dos participants, 

pelo pouco espaço de aplicação, a ausência de outras análises estatísticas e o incremento 

de outras variáveis. Devido à pouca exploração da PNL no contexto do treinamento de 

futsal, faz-se necessário a existência de novos estudos que abordem esta temática para 

enriquecer a literatura atual. 

Palavras-chave: Esportes, Psicologia, Desempenho  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Futsal is a sport characterized by the constant unpredictability present in the actions of 

those who practice the modality, requiring that the training process prepare the athletes 

for such a degree of uncertainties. In this way, alternative means must be sought, such 

as the application of Neurolinguistic Program (NLP) techniques to develop a player's 

decision-making capacity. The central objective was to analyze the effects of NLP on 

futsal training and its impacts on the quality of decision making. The specific objectives 

identified the information processing mechanism for decision making, based on the use 

of NLP for futsal, the use of NLP for the quality of decision making.. To carry out the 

research a 10 session futsal training program using NLP techniques was applied to 10 

students of a social project. They participated in the study in average and two years of 

practice in the modality, that signed the terms of clarification, consent and authorization 

of filming and had at least 75% of attendance in the trainings. An anchorage for 

technique most used during training. The training instructions and activities sought to 

stimulate as three sensory pathways proposed by NLP (auditory, sensory and 

kinesthetic). The instrument used to collect data for a futsal adaptation of the Football 

Tactical Assessment System (FUT-SAT), measuring a quality of actions through the 

Tactical Performance Index (IPT). A descriptive analysis was performed to analyze the 

data. The results were divided in four dimensions: 1) Variation of the number of tactical 

actions, 2) Variation of IPT for each principle, 4) Variation of IPTs of game, attack and 

defense. All of these dimensions presented the difference between the 1st and 2nd 

evaluation. It was concluded that it is an application of the NLP during the training of 

futsal, has been reason for increase in the result of the cited dimensions. The limitations 

of this research are due to the small size of the sample, the technical level of the 

participants, the lack of application space, the absence of other statistical analyzes and 

the increase of other variables.. Due to the low exploitation of NLP in the context of 

futsal training, it is necessary to have new studies that approach this theme to enrich a 

current literature. 

Keywords: Sports, Psychology, Performance  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Diante da evolução dos Jogos Esportivos Coletivos e uma consequente mudança 

de abordagem no processo de ensino/treinamento, um fator vem ganhando destaque 

dentro da literatura especializada: de que forma se podem melhorar as tomadas de 

decisão durante a prática da modalidade. (BARBOSA, 2014; COSTA, 2011; LEITÃO, 

2009; SANTOS, 2012; SILVA, 2010) 

 “No jogo, é o jogador quem decide, é ele quem resolve o problema. Com 

diversificadas e imprevisíveis situações emergindo o tempo todo.” (LEITÃO, 2009, 

p.28). Sendo assim, o processo de ensino/treinamento do futsal deve priorizar o 

treinamento para a formação de jogadores inteligentes. 

 Posto tal fato, o método de ensino tradicional passa a não ser suficiente para 

atender às demandas dos jogadores. Barbosa (2014) é enfático ao afirmar que tal 

método limita o poder de decisão do praticante por não considerar a complexidade do 

jogo, enfatizando-se a técnica em detrimento da tática. 

Tendo noção das demandas atualmente reconhecidas para o processo de 

ensino/treinamento do futsal, torna-se necessário que os profissionais da área estejam 

cada vez mais capacitados e amparados por metodologias que relacionem a prática da 

modalidade a métodos que possam proporcionar uma melhor capacidade de tomada de 

decisão. 

Barrère e Cayrol (2012) definem Programação Neurolinguística (PNL) como 

uma ciência rica em métodos e técnicas que podem catalisar a aquisição de 

determinados comportamentos satisfatórios, visando favorecer um melhor 

desenvolvimento de capacidades e desempenho de habilidades que possibilitem o 

alcance de determinados objetivos. 

Dentro da realidade atual, ainda se tem encontrado dificuldade para viabilizar o 

ensino da tomada de decisão no contexto esportivo. Para tal problema, a PNL aparece 

como meio potencial de atender a tais necessidades. 

Diante do reconhecimento da importância da capacidade de tomadas de decisão 

no futsal e do indiscutível funcionamento da PNL como ferramenta de mudanças 
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positivas no modelo mental dos indivíduos, o presente estudo pretende criar uma forma 

de relacionar esses dois fatores para criar uma nova alternativa no treinamento de futsal. 

1.1. Justificativa 

A PNL é uma ciência que vem desenvolvendo resultados expressivos nas 

habilidades cognitivas de diversas pessoas mundo afora (ANDREAS; FAULKNER, 

1995), ainda assim, não foram encontrados estudos que relacionem tal ciência ao futsal. 

 Além disso, é absolutamente necessário que os profissionais atuantes no futsal 

sejam munidos de métodos que os auxiliem a desenvolver nos alunos/atletas 

capacidades tão importantes nessa modalidade, como a tomada de decisão. Nesta 

perspectiva, a PNL surge como uma possível alternativa para suprir tal demanda. 

 Dessa forma, o presente estudo torna-se necessário para relacionar a PNL ao 

processo de ensino/treinamento da tomada de decisão no futsal, testando sua utilidade 

no desenvolvimento de tal capacidade e oferecer mais uma alternativa aos profissionais 

da área. 

1.2. Problemática 

A tomada de decisão consiste em todo um processo desde a identificação do 

estímulo, seleção da resposta e memorização da mesma. No contexto esportivo, 

especialmente na realidade do futsal, o processo de tomada de decisão por parte dos 

praticantes vem cada vez tendo sua importância conhecida e despertando o interesse dos 

estudiosos da área. Entretanto, ainda se faz necessário criar estratégias eficazes para o 

desenvolvimento de tal capacidade, fazendo com que os jogadores não somente tomem 

decisões, mas que o façam com qualidade. 

Dessa forma, o presente trabalho procura contribuir com novas abordagens 

alternativas nos treinamentos de futsal e aulas de Educação Física por meio do uso da 

PNL, visando capacitar os profissionais dessas áreas com ferramentas que podem 

otimizar suas atuações. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Identificar o efeito da Programação Neurolinguística no treinamento de futsal e 

seu impacto para a qualidade das tomadas de decisão. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar o mecanismo de processamento de informações para de tomada de 

decisão; 

 Verificar o uso da PNL para o futsal; 

2.3. Questões Norteadoras 

 Como se processa as informações para tomada de decisões? 

 Faz sentido usar a PNL para o treinamento de futsal? 

  



14 
 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. A tomada de decisão no futsal 

Para se entender a importância do processo de tomada de decisão no futsal, 

primeiro é preciso conhecer o modo como o mesmo se organiza dentro da natureza de 

sua classificação, ou seja, como um Jogo Esportivo Coletivo. 

Por ser um jogo coletivo, o futsal também deve ser caracterizado como um 

sistema aberto e dinâmico. Silva (2010) afirma que o futsal pode assim ser classificado 

por haver o envolvimento de vários jogadores interagindo entre si, entre as equipes e 

com o ambiente, resultando em diferentes comportamentos e modificando a organização 

interna ao longo do jogo. Devido a tais características, o jogo de futsal, segundo Santos 

e Mendes (2012), vem cada vez mais exigindo dos seus praticantes as resoluções dos 

problemas apresentados, sendo estes, necessitados de inteligência, capacidade de 

perceber, antecipar e tomar decisões apropriadas em cada situação do jogo. 

Além de selecionar as respostas adequadas a cada contexto, os praticantes 

devem as eleger no tempo correto, pois um lapso de tempo, por menor que seja, nessa 

tomada de decisão, pode acarretar em fracasso, mesmo que esta esteja correta. 

(RAMOS, 2013). Diante do exposto, conclui-se que o futsal possui características 

desafiadoras para seus praticantes e, obviamente, os mesmos devem ser capacitados e 

municiados com inteligência de jogo para atender tais necessidades. Essa afirmação cria 

uma problematização: O que seria o atleta inteligente no futsal? 

Barbosa (2014) afirma que o jogador inteligente no futsal é entendido como o 

sujeito que compreende o jogo de modo pleno e que se adapta a diferentes exigências do 

jogo, defendendo e atacando no momento certo e da maneira mais correta possível, 

tendo como características versatilidade, criatividade e noções como: criar linhas de 

passe, fazer quebras de direção, realizar pisadas, tabelas, dribles, execução de bolas de 

espaço, saber jogar com e sem bola, entre outros. 

Leitão (2009) justifica essa definição de jogador inteligente afirmando que tanto 

os jogadores quanto suas equipes, são submetidos a uma diversidade de situações-

problema que exigem respostas rápidas, onde muitas vezes, o limiar entre sucesso e o 

fracasso é bastante tênue, portanto, durante o jogo, a inteligência é mobilizada 

individualmente e coletivamente em contextos, em sua maioria, de pressão temporal. 
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Atualmente, a necessidade de se formar o jogador inteligente vem causando uma 

ruptura nos modelos de treinamentos tradicionais, voltados prioritariamente para o gesto 

técnico, dando uma visão mais sistêmica ao processo e causando uma mudança de 

abordagem nos treinos de futsal. 

A maioria das investigações tem destacado a premência da mudança das 

abordagens aplicadas na práxis das escolas e clubes, evidenciando, também, a 

necessidade de adaptar os modelos de ensino-aprendizagem-treinamento. (RAMOS, 

2013, p.152) 

Para inserir no jogador as capacidades necessárias ao dinamismo característico 

do jogo, é necessário que o mesmo seja exposto a contextos igualmente dinâmicos e 

imprevisíveis. Portanto, a prática do futsal deve ser oportunizada com a expectativa de 

formação do praticante autônomo, criativo e consciente, antagonicamente à formação 

proposta pelos métodos alicerçados na metodologia tradicional. Assim, o treino do 

futsal deve priorizar habilidades abertas, ou seja, aquelas necessárias para realizar 

tarefas em situações imprevisíveis, valorizando o desenvolvimento de atributos que 

atendam ao grau de incerteza e variabilidade caraterístico do contexto, proporcionando 

situações semelhantes às encontradas na realidade e preparando os praticantes para o 

jogo, evitando assim, a prática tradicional, que prega um ensino robotizado e com 

soluções pré-estabelecidas. Ou seja, jamais o “modo de fazer” (técnica) deve ser 

dissociado do “o que fazer” (tática), uma vez que há a necessidade de interligação 

desses fatores. (LEITÃO, 2009; SANTOS; MENDES, 2012; BARBOSA, 2014) 

Santos e Mendes (2012) vão além disso, quando afirmam que durante o processo 

de treino também se poderia incorporar nas atividades de prática a promoção da tomada 

de decisão em situações de estresse físico e psíquico e com múltiplas possibilidades de 

escolhas (passar ou chutar, driblar ou chutar, fintar ou passar). 

Existe praticamente um consenso na literatura atual quando se defende o treino 

sistematizado para a tomada de decisão e seleção da melhor resposta diante das 

múltiplas escolhas que a natureza do jogo de futsal oferece. 

Costa et al. (2011) defende que a organização característica do jogo de futebol e 

de futsal por si só já justifica que as capacidades táticas e os processos cognitivos 
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referentes à tomada de decisão sejam considerados requisitos essenciais para o bom 

desempenho dos jogadores. 

Silva (2010) afirma que a tomada de decisão é um comportamento 

inerentemente humano e consiste em selecionar uma resposta em meios a outras várias 

possíveis. O mesmo autor ainda refere-se à tomada de decisão como uma das 

capacidades mais importantes para um jogador de futsal, levando em consideração todas 

as características expostas sobre a modalidade. 

3.2. O processo de tomada de decisão 

 O processamento da tomada de decisão é uma leitura de determinada situação 

que ocorre de forma intrínseca no sujeito que está inserido na mesma situação. Ou seja, 

este processamento depende fortemente da estruturação mental do indivíduo. Essa 

estruturação é chamada de modelo mental. 

 Para Borges (1997), apesar de ser uma terminologia antiga, ainda não há uma 

definição explícita sobre o que é modelo mental. O mesmo autor defende que tal 

dificuldade se dá pela utilização não uniforme do termo em diferentes áreas do 

conhecimento e pelo fato de que uma pessoa só pode falar a respeito de sua própria 

concepção do modelo mental. 

 No entanto, a caracterização de Senge (2004) é aceita por parte comunidade 

científica da área. Tal autor caracteriza modelo mental como ideias enraizadas e como 

generalizações de imagens que interferem o modo como visualizamos o mundo, além de 

determinar nossas atitudes. 

Pode-se dizer que o processo de tomada de decisão depende intimamente do 

modelo mental do indivíduo que realiza a ação, este por sua vez, é formulado a partir de 

acúmulos de conhecimento durante as experiências vividas. Silva (2011) justifica 

quando afirma que o conhecimento se dá quando há a dotação de um significado, a 

contextualização do dado, a interpretação e muitas vezes uma ação, ou seja, suporte a 

tomada de decisão. 

O conhecimento representa informações mentais em um formato específico, 

estruturadas ou organizadas, as quais abrangem aspectos específicos e gerais de uma 

determinada realidade ou fenômeno que estão armazenados nas estruturas da memória. 

(GIACOMINI et al, 2011, p. 45) 
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Barreto (2002) complementa ao definir conhecimento como o destino da 

informação que o mesmo é organizado em estruturas mentais por meio das quais um 

sujeito assimila a informação. Dentro do contexto esportivo, o conhecimento é 

classificado de duas formas: conhecimento tático processual e conhecimento tático 

declarativo. 

Giacomini (2011) define conhecimento tático processual como aquele que é 

identificado nas ações que envolvem alto grau de habilidade motora, ou seja, pode ser 

simplificado como o “saber fazer determinadas ações”. O mesmo autor salienta que o 

conhecimento tático processual não pode ser verbalizado, pois esse conhecimento é a 

ação motora em si, solicitando o uso de processos cognitivos necessários a efetivação da 

mesma. 

Já o conhecimento declarativo, segundo Silva (2014), é aquele que está 

intimamente relacionado à tomada de decisão, referindo-se à capacidade do jogador ter 

consciência do que está fazendo em determinado contexto de jogo. O mesmo autor 

prossegue, afirmando que o conhecimento declarativo pode ser expresso, narrado ou 

colocado verbalmente pelo jogador. Assim sendo, esse tipo de conhecimento não está 

restrito somente aos jogadores da modalidade, podendo ser compartilhada por 

indivíduos que nunca praticaram o jogo. 

Diante da consciência de que a participação do conhecimento para as tomadas de 

decisão é um fator determinante, por meio do processamento de informações gerado a 

partir de tal conhecimento, torna-se necessário entender como ocorre essa influência e 

como o mesmo é construído. 

Castro et al (2015) diz que para aprender a jogar qualquer esporte é necessário 

um conhecimento que permita a interação de processos cognitivos como a percepção, a 

resolução de problemas, tomadas de decisão e resposta às informações do ambiente. 

Schimidt e Wrisberg (2010) complementam afirmando que o processamento de 

informações ocorre em três estágios: percepção, decisão e memorização. O primeiro 

estágio se refere à identificação do estímulo, onde o input é reconhecido e as 

informações são identificadas (percepção). O segundo estágio refere-se à solução da 

resposta, ou seja, a pessoa deve decidir como responder ao estímulo (decisão). O 

terceiro e último estágio diz respeito à programação da resposta. Durante este estágio, o 
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sistema motor é organizado para produzir o movimento desejado (output) e tal 

informação é armazenada. 

O estágio de percepção está ligado à recepção dos estímulos do ambiente por 

meio de sensações. Silva (2011) afirma que tanto a sensação quanto a percepção estão 

intimamente relacionadas com a transformação de informação em conhecimento, e 

consequentemente a utilização deste conhecimento de forma produtiva pelos indivíduos. 

Ou seja, para chegar ao nível de informações relevantes para uma determinada 

utilização, se torna necessário considerar a sensação e percepção do indivíduo que gerou 

os dados e como eles foram analisados. (SILVA, 2011, p. 29) 

O principal enigma do cérebro é o pensamento. No conceito linear, que aborda a 

consciência e o pensar, um estímulo (sensação), por menor que seja, gera uma 

percepção que é interpretada e comparada com os demais eneagramas da memória. 

(SILVA, 2011, p. 30) 

O mesmo autor defende que a percepção nada mais é do que um conjunto de 

sensações organizadas mentalmente pelo indivíduo, captadas a partir do meio através 

dos sentidos e que esta percepção é interpretada de acordo com a forma como o 

indivíduo enxerga o ambiente ao seu redor, pois as sensações adquirem determinada 

forma na mente humana. 

Uma vez que o indivíduo percebe e interpreta determinada situação e 

determinado contexto, este parte para a seleção da resposta, ou seja, a decisão que será 

tomada. 

Para Oliveira et al. (2006), todas as pessoas têm consciência de que são 

diariamente colocados perante inúmeras situações em que se deve fazer escolhas. Dessa 

forma, decidir o que fazer é um problema quase constante no nosso cotidiano. Silva 

(2009) complementa afirmando que para conseguir atingir muitos dos objetivos 

formulados a partir desse processo de se tomar decisões, é preciso, acima de tudo, 

transformar intenções em ações. 

 Oliveira et al (2006) afirma que podem existir dois tipos de intenções: as 

intenções prévias, que resultam de uma deliberação consciente anterior à ação e 

intenções em ato, que nascem no calor da ação, sem que sejam premeditadas.  
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  O mesmo autor defende que, no contexto esportivo, a maioria das tomadas de 

decisão ocorre no calor da ação, não são premeditadas nem conscientes, ou seja, são 

provenientes de intenções em ato. Além disso, esses processos são resultados de hábitos 

que foram adquiridos ao longo do tempo, em outras palavras, saberes enviados para o 

subconsciente e internalizados. 

Todas as decisões que tomamos em nossas vidas acarretam uma consequência 

emocional. Se uma decisão provocar consequências ruins, naturalmente irão ser gerados 

sentimentos de fracasso e emoções negativas. Por outro lado, se for escolhido algo que 

traga consequências satisfatórias, criar-se-ão sentimentos bons e os indivíduos irão 

aproveitar o resultado obtido por meio dessa decisão. 

Tal fato levou Damásio (1996) a criar a hipótese do marcador-somático. Essa 

hipótese defende a ideia de que quando percebemos uma situação semelhante a outra já 

vivida, tendemos a basear nossas decisões em tal experiência anterior. Se o resultado da 

vivência semelhante tiver sido positivo, a decisão irá ser semelhante à tomada 

anteriormente. Se o resultado tiver sido negativo, a decisão tomada caminhará 

contrariamente à anterior. Tal hipótese justifica o fato de que baseamos nossas decisões 

de acordo com as experiências vividas anteriormente. 

Contextualizando para o cenário esportivo, se o praticante, por meio do treino, 

viver uma situação na qual tomou determinada decisão, e esta resultou em alcance de 

objetivo, ele tenderá a repetir tal decisão em contexto competitivo. Por outro lado, se a 

decisão resultou em fracasso, o praticante evitará repeti-la. 

Portanto, o profissional atuante poderá modular o contexto para direcionar o 

praticante a tomar a decisão tida como satisfatória e estimular uma reflexão da decisão 

que poderia ter sido tomada em caso de erro. 

3.3. A Programação Neurolinguística (PNL) e o futsal 

 A Programação Neurolinguística (PNL) é um método criado no início da década 

de 70, por Richard Bandler e John Grinder, ambos integrantes da Universidade da 

Califórnia, localizada em Santa Cruz, nos Estados Unidos. Inicialmente tais 

pesquisadores buscavam apenas identificar padrões de comportamento de três 

terapeutas famosos: Fritz Perls, Virgínia Satir e Milton Erickson. Posteriormente, foram 
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criadas técnicas para “aprender a pensar” como pessoas de excelência. (O’CONNOR; 

SEYMOUR, 1990; ANDREAS; FAULKNER, 1995) 

 Dessa forma, pode-se definir PNL como a ciência que utiliza métodos e 

processos para determinar os padrões usados por indivíduos que obtêm excelentes 

resultados no que se propõem a fazer, estudando a estruturação e mapeamento das 

vivências e experiências dessas pessoas, incluindo a forma como os cérebros das 

mesmas funcionam. (O’CONNOR; SEYMOUR, 1990; SOUZA, 2008) 

 Segundo O’Connor e Seymour (1990), recebemos informações do meio externo 

através dos sentidos, no entanto, absorvemos conscientemente apenas uma pequena 

parcela de tudo que foi vivido. Essa pequena parcela é determinada pelas nossas 

experiências anteriores. Em outras palavras, selecionamos do ambiente apenas aquilo 

que nos interessa e nos chama atenção, de acordo com o nosso modelo mental. 

O mesmo autor defende que nossas crenças são como filtros de ideias e que 

alguns desses filtros são chamados de estruturas comportamentais, nas quais pensamos 

sobre como agimos. A primeira dessas estruturas deve ser voltada para o resultado e não 

para os problemas. Dessa forma, o autor afirma que há uma oposição entre o feedback e 

o fracasso. Para ele, não existem fracassos, mas sim resultados que geram feedbacks e 

consequentemente fornecem soluções e correções úteis para se aprender algo que 

passou despercebido. 

 A captação de informações pelas pessoas, segundo a PNL, ocorre por meio de 

três canais de comunicação: visual, auditivo e cinestésico. Esse processo é denominado 

“Representações” 

 Souza (2008, p. 6) explica os canais de comunicação segundo tal conceito: 

O sistema visual (V) é caracterizado pelo registro de imagens, formas, cores, 

dimensões, profundidade, distância, velocidade, entre outros, ele reúne as partes 

visíveis da realidade e funciona principalmente através das lembranças e criação 

de imagens. O sistema auditivo (A) se caracteriza por sons, palavras, tonalidades, 

timbres, ritmo, singularidade do som, etc., reunindo as partes audíveis da 

realidade a partir da comunicação sonora que recebe. O sistema cinestésico (K) é 

informado pelos outros sentidos, através de sensações olfativas, gustativas e 

táteis. Dentre o K olfativo pode se citar submodalidades como tipo de cheiro, 
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intensidade; no K gustatitvo: tipo de sabor, textura, intensidade e no K tátil – 

localização, intensidade, peso e temperatura são algumas das submodalidades. 

 Algumas técnicas de PNL podem ser aplicadas durante um treino para tomada 

de decisão no futsal. A utilizada de forma incessante neste estudo, foi a técnica da 

ancoragem. 

 Se a PNL é um método que visa dar padrão a modelos mentais para que se possa 

chegar à excelência, logo ela interfere no processo de tomada de decisão, já que a 

mesma está intimamente ligada ao modelo mental. 
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4.  METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com caráter quantitativo. 

Gehardt e Silveira (2009) definem pesquisa quantitativa como uma metodologia 

que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tendendo a valorizar a capacidade 

de dedução e raciocínio lógico do pesquisador, além de se basear em variáveis 

mensuráveis. 

Para os mesmos autores, a pesquisa descritiva procura descrever os fatos e 

fenômenos de uma dada realidade, enquanto a exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o tema a ser estudado. 

4.2 População e amostra 

 A população do estudo pertence a um projeto social que atende crianças, 

adolescentes e jovens da periferia de Fortaleza e é desenvolvido nas dependências do 

Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) da Universidade Federal do Ceará. A 

amostra foi composta por 10 alunos com idade entra 15 e 18 anos integrantes de tal 

projeto social. O tamanho da amostra foi esse por ser à quantidade de indivíduos que 

atendiam aos requisitos do estudo e para facilitar a aplicação da PNL num nível mais 

completo. Para participar do estudo, os indivíduos deviam ter pelo menos dois anos de 

prática da modalidade, assinar os termos de esclarecimento, assentimento e autorização 

de filmagem e ter tido 75% de assiduidade nos treinos. 

4.3 Instrumento 

 O estudo foi dividido em três fases: 1) a 1ª avaliação, onde foi observada a 

execução das tomadas de decisão; 2) a aplicação do programa de treinos, onde foram 

aplicadas as técnicas de PNL; 3) a 2ª avaliação, onde os dados coletados foram 

analisados para comparação com o pré-teste. Para realizar tal comparação, foi utilizada 

a análise descritiva dos dados, onde a média e o desvio padrão obtidos pela amostra foi 

comparada com ela mesma no período pós aplicação da PNL. 

Para a 1ª e a 2ª avaliação, o instrumento utilizado foi uma adaptação para futsal 

do Sistema de Avaliação Tática no Futebol (FUT-SAT), proposto por Costa et al. 

(2011). O instrumento adaptado consistiu no confronto entre duas equipes formadas por 
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um goleiro e quatro jogadores de linha, num espaço de quarenta metros de comprimento 

por vinte de largura, com duração de seis minutos. 

 O número de jogadores por equipe e a dimensão do espaço de jogo foram os 

mesmos de uma partida oficial de futsal e foram escolhidos para manter a especificidade 

da modalidade. Considerando que não havia uma especialização precoce nas funções 

dos jogadores, concordando com Gonzalez (2008), não foi feita diferenciação funcional 

dos jogadores. Quanto ao tempo de jogo, foi determinado por se entender suficiente 

para que as tomadas de decisões dos praticantes fossem avaliadas. 

 O sistema de avaliação do protocolo é divido em duas macro-categorias, sete 

categorias e setenta e seis variáveis, conforme a figura 1. 

Figura 1 - Organização estrutural das variáveis do Sistema de Observação, Análise e Avaliação do 
Desempenho Táctico. 

 
Fonte: Costa et al. (2011) 
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 No protocolo, os jogos são analisados levando em conta quatro componentes: 

Realização do Princípio (RP), Qualidade de Realização do Princípio (QR), Localização 

da Ação no Campo de Jogo (LA) e Resultado da Ação (RA). A partir dessas 

componentes, é calculado o Índice de Perfomance Tática (IPT) pela seguinte fórmula: IPT =  ∑ações táticas (RPxQRxLAxRA)𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 . 

Os valores das ações referentes a cada componente, para realização do cálculo  

são indicados no Quadro 1. 

 

Tabela 1 - Componentes e valores considerados para o cálculo do Índice de Performance Tática 

Componentes Valores 
1) Realização do Princípio (RP)  
Fez 1 
Não fez 0 
2) Qualidade de Realização do Princípio (QR)  
Bem sucedido 10 
Mal sucedido 5 
3) Localização da Ação no Campo de Jogo (LA)  
- Meia Quadra Ofensiva  
Ações Táticas Ofensivas 2 
Ações Táticas Defensivas 2 
- Meia Quadra Defensiva  
Ações Táticas Ofensivas 1 
Ações Táticas Defensivas 1 
4) Resultado da Ação (RA)  
- Ofensiva  
Realizar finalização à baliza 5 
Continuar com a posse de bola 4 
Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio 3 
Cometer falta, ceder lateral ou escanteio 2 
Perder Posse de bola 1 
- Defensiva  
Recuperar a posse de bola 5 
Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio 4 
Cometer falta, ceder lateral ou escanteio 3 
Continuar sem posse de bola 2 
Sofrer finalização à baliza 1 
 

Foram consideradas somente as tomadas de decisão que favorecessem a 

execução dos princípios táticos fundamentais propostos por Costa et al. (2009). Para 

avaliar a qualidade das tomadas de decisão foi considerado o valor do IPT para cada 
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princípio. Com bola, serão observadas as decisões referentes aos princípios ofensivos 

(Penetração, Cobertura Ofensiva, Mobilidade, Espaço e Unidade Ofensiva) e sem bola, 

aos princípios defensivos (Contenção, Cobertura Defensiva, Equilíbrio, Concentração e 

Unidade Defensiva). 

Foram avaliados a quantidade total de ações táticas, a média da porcentagem de 

execuções corretas dos princípios táticos, o valor do IPT para cada princípio e os IPT de 

jogo (IPTJ, média dos IPTs de todos os princípios), IPT ofensivo (IPTO, média dos 

IPTs de todos os princípios ofensivos) e IPT defesivo (IPTD, média dos IPTs de todos 

os princípios defensivos). 

Para iniciar o programa de treinamento, os praticantes passaram por um processo 

de criação de “âncoras”, que segundo Andreas e Faulkner (1995), é um estímulo 

específico, por meio de uma visão, som, palavra ou tato, que desperte um determinado 

estado emocional ou físico. Os mesmos autores definem tal processo como 

“ancoragem”. 

Durante o processo de ancoragem, cada decisão caracterizada como satisfatória 

era acompanhada por um mesmo estímulo, que atingisse as três vias de aprendizagem 

segundo Souza (2008), visual, auditivo e cinestésico. Dessa forma, após o processo, os 

praticantes seriam levados a um estado de satisfação a cada vez que recebessem esse 

estímulo. 

Na aplicação do programa de treinamento, as instruções das atividades também 

foram dadas buscando atingir as três vias de aprendizagem. Durante as atividades de 

treino eram dados os estímulos usados durante a ancoragem, visando levar os 

praticantes a um estado ideal para tomar decisões satisfatórias. 

4.4 Procedimentos éticos 

 Foi solicitada ao coordenador do projeto de extensão a autorização para 

observação e intervenção nas aulas para se atingir os objetivos do estudo. 

Só foram alvos de estudo aqueles participantes que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em se tratando de alunos menores de 

idade, foi solicitado que os responsáveis pelos mesmo assinassem. Neste termo contêm 

os objetivos e a justificativa da pesquisa, bem como os detalhes do protocolo adotado. 
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Os dados recolhidos foram utilizados exclusivamente para a pesquisa em questão e a 

identidade dos participantes foi mantida em sigilo. 

Para a validação do protocolo utilizado, Costa (2011) afirma que houve a 

submissão do mesmo à avaliação de jogadores de quatro categorias (sub-11, sub-13, 

sub-15 e sub-17); à análise de sete peritos (todos mestres ou doutores em ciências do 

desporto); à avaliação de três treinadores, que utilizaram o teste para avaliar os seus 

jogadores; ao teste de fiabilidade realizado por quatro avaliadores inexperientes em 

observação de jogo, submetidos a um treinamento de três semanas, tempo suficiente 

para garantir que mesmo os avaliadores com pouca experiência fossem capazes de 

realizar análises de forma satisfatória. 

4.5 Análises das informações 

 Os testes foram filmados por uma câmera de vídeo de um telefone celular 

(Lenovo A2016b30 5.0 megapixels) colocada a uma distância de aproximadamente 7 

metros de uma das linhas laterais da quadra, a uma altura de 3 metros do chão, 

objetivando uma visão panorâmica de todo o espaço de jogo. 

 O vídeo foi reproduzido em um televisor (LG 32 polegadas, 120 Hz). A análise 

das ações dos jogadores foi feita individualmente, ou seja, cada reprodução do vídeo do 

teste destinada às análises individuais de cada jogador. 

Para o cálculo do IPT, foi feita uma planilha no programa Excel for Windows, 

visando permitir a realização automática do cálculo das variáveis das fórmulas. 

Para análise dos dados, foi feita a análise descritiva da média e desvio padrão 

obtidos pela amostra. 

  



27 
 

 

 

5. RESULTADOS 

 Os resultados encontram-se apresentados em quatro partes: 1) Variação do 

número de ações táticas, 2) Variação da porcentagem de execuções corretas dos 

princípios táticos, 3) Variação do IPT para cada princípio, 4) Variação dos IPTs de jogo, 

de ataque e de defesa. 

5.1. Variação do número de ações táticas. 

 Os resultados referentes à variação de ações táticas foram expressos pela soma 

dos princípios táticos executados pelos 10 praticantes observados no estudo na 1ª e na 2ª 

avaliação, conforme a tabela 2. 

Tabela 2 – Soma do número de ações táticas executadas. 

Momento do Jogo 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

Ataque 203 221 

Defesa 167 208 

Jogo 370 429 

 

As ações de ataque são representadas pela soma da quantidade de princípios 

ofensivos efetuados, assim como as ações de defesa são representadas pela soma de 

princípios defensivos. O momento “Jogo” é representado pela soma de ações ofensivas 

e defensivas.  

Ao comparar a quantidade de ações na 1ª avaliação com os resultados da 2ª 

avaliação, pode-se notar um pequeno aumento de 8,8% na quantidade de decisões que 

favoreciam a execução dos princípios táticos ofensivos na 2ª avaliação.  

Já durante o momento defensivo, parece ter havido um aumento considerável no 

número de ações táticas, totalizando 41 ações a mais na 2ª avaliação em relação à 1ª, 

correspondendo um acréscimo de 24,5%. 

 Somando as ações ofensivas e defensivas, totalizou-se 59 ações táticas a mais na 

2ª avaliação, representando um aumento de 19,5% em relação à 1ª avaliação. 
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5.2. Variação da porcentagem de execuções corretas dos princípios táticos. 

 Os resultados relativos às execuções corretas dos princípios táticos estão 

expressos em porcentagem na tabela 3. 

Tabela 3 - Porcentagem de execuções corretas dos princípios táticos por parte de todos os praticantes. 

Momento do Jogo 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

Ataque 63,5% 74,1% 

Defesa 57% 69,1% 

Jogo 60,2% 71,6% 

 

 Pôde-se observar que, após a realização do programa de treinamento, parece ter 

ocorrido um incremento no acerto nas execuções dos princípios táticos em todos os 

momentos do jogo. 

5.3. Variação do IPT para cada princípio. 

 A variação dos IPTs, representados pela média e desvio padrão dos resultados 

dos 10 praticantes observados entre a 1ª e a 2ª avaliações, para cada princípio tático, 

estão expressos a seguir na tabela 4.  

Tabela 4 – Média e desvio padrão dos IPTs dos praticantes para cada princípio. 

Princípios Táticos 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

Penetração 36,4 + 20,6 56,3 + 14,7 

Mobilidade 33,2 + 15,1 48,1 + 23,8 

Espaço 35 + 18,9 56,6 + 16,8 

Cobertura Ofensiva 38,4 + 12,6 48,7 + 13,7 

Unidade Ofensiva 28,5 + 27,8 40 + 21,3 

Contenção 27,8 + 15 39,4 + 13,8 

Equilíbrio 26,1 + 14,8 39,2 + 11,9 

Concentração 42,3 + 28,6 43 + 19,8 

Cobertura Defensiva 40 + 14,8 45,6 + 27,2 

Unidade Defensiva 29,4 + 28,2 40 + 19,4 

 

 Os resultados parecem apontar para um acréscimo ou manutenção nos resultados 

dos IPTs na 2ª avaliação comparada com a 1ª para todas as dimensões. Não se pode 
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afirmar que houve diferença considerável para a dimensão da Contenção (1,6%). No 

entanto, para os demais princípios, poderia ter ocorrido o incremento dos IPTs, 

especialmente para os princípios do Espaço (61,7%), da Penetração (54,6%) e do 

Equilíbrio (50,1%).  

5.4. Variação dos IPTs de jogo, de ataque e de defesa. 

 A tabela 5 mostra as médias e os desvios padrão dos IPTs relativos a cada 

momento do jogo. Parece ter havido melhora nos índices pós programa de treinamento 

nas fases ofensiva (45,4%) e defensiva (25%) e no jogo como um todo (35,6%).  

Tabela 5 – Média e desvio padrão dos IPTs dos princípios relativos a cada momento do jogo. 

 IPTs dos Momentos do 
Jogo 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 

IPTO 34,3 + 3,7 49,9 + 6,8 

IPTD 33,1 + 7,4 41,4 + 2,7 

IPTJ 33,7 + 5,6 45,7 + 6,6 
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6. DISCUSSÃO 

 O presente estudo procurou implementar as tomadas de decisão no futsal por 

meio do teste de conhecimento tático FUT-SAT, validado por Costa et al. (2011). 

Cardoso (2014) afirma que é plausível considerar o aprimoramento do conhecimento 

tático como o principal aspecto influenciador das capacidades percepto-cognitivas e das 

tomadas de decisão dos jogadores. Dessa forma, a melhor forma de mensurar as 

qualidades das tomadas de decisão é por meio da mensuração da execução de princípios 

táticos. 

 A PNL já vem sendo usada como suporte para aprendizagens e treinamentos em 

diversas áreas de trabalho. Azevedo et al. (2017) utilizou-se da PNL para realizar um 

estudo onde reuniu um conjunto de subsídios para implantar um treinamento destinado 

a um grupo de atendentes de uma empresa da área de panificação. Berger (1999) chegou 

à conclusão de que técnicas de PNL contribuem para a melhoria da comunicação 

pessoal e organizacional ao pesquisar sobre organizações que utilizavam treinamentos 

alternativos. Canhada (2005) propôs o uso da PNL para profissionais de Educação 

Física, objetivando o incremento e melhora do nível de atuação dos mesmos na 

profissão. Fonseca et al. (2014) fez um estudo sobre o uso da PNL em treinamento de 

pessoas que exercem cargos de liderança, chegando à conclusão de que as técnicas de 

PNL oferecem atributos para que os indivíduos possam elaborar programas de 

treinamento modeladores de comportamentos, proporcionando benefícios a curto prazo 

e melhora de resultados. 

 O fato do uso da PNL causar melhoria das tomadas de decisão no contexto 

esportivo parece ser subsidiado pelos resultados positivos dos métodos baseados em 

PNL em outras áreas, conforme mencionado anteriormente. Dessa forma, seria esperado 

que as técnicas de PNL também ajudassem a desenvolver os conhecimentos táticos dos 

praticantes de futsal, fazendo com que não se tornem surpreendentes os dados obtidos 

no presente estudo. 

 No entanto, Américo et al. (2016) concluiu que a evolução ocorre de forma 

gradual de acordo com o avanço da idade, o que leva a pensar que esta seja a tendência 

natural do desenvolvimento do indivíduo envolvido constantemente com a prática do 

futsal. 



31 
 

 

 

 Porém, em vários estudos presentes na literatura atual, tal ideia é contrariada, 

sendo possível constatar que o desenvolvimento das tomadas de decisão dos jogadores 

de esportes coletivos é alcançado com mais facilidade por meio de metodologias ativas, 

baseadas no aprendizado tático dos praticantes (SILVA; GRECO, 2009; COSTA; 

NASCIMENTO, 2004; MORALES; GRECO, 2007; SAAD, 2012). 

Corrêa (2004) comparou o efeito de diversos métodos de ensino (das partes, do 

todo, situacional e tática) sobre algumas variáveis, entre elas, a tomada de decisão, não 

encontrando diferenças significativas nos indivíduos do sexo masculino, apenas alguma 

melhoria em indivíduos do sexo feminino nos métodos situacional e do todo. 

Silva e Greco (2009) avaliaram o uso de três métodos de ensino do futsal 

(analítico, misto e situacional) numa amostra composta por três equipes da categoria 

mirim. A conclusão de tal estudo foi que o método analítico provocou uma melhora na 

inteligência de jogo, mas não na criatividade, enquanto os métodos misto e situacional 

provocaram melhoras tanto na criatividade quanto na inteligência de jogo. 

Diante dos dados encontrados na presente pesquisa, a PNL também poderia 

aprimorar a inteligência de jogo, conhecimento tático e, consequentemente, na tomada 

de decisão dos praticantes. Assim, é coerente fazer a comparação entre a extensão das 

melhorias de tomadas de decisão encontradas em alguns estudos que testaram outros 

métodos, utilizando procedimentos metodológicos similares, com a presente pesquisa. 

 Américo et al. (2016) observou praticantes de quatro categorias (sub-11, sub-13, 

sub-15 e sub-17), participantes de programas esportivos que visavam o rendimento e 

tinham pelo menos três sessões semanais de treinos sistematizados, não especificando o 

método utilizado nas sessões. Os resultados obtidos apontavam que em média, se 

acertava entre 40% e 85% dos princípios ofensivos, onde o princípio da cobertura 

ofensiva tinha maior porcentagem de acerto e o princípio Mobilidade, o menor. Os 

princípios defensivos ficaram na mesma proporção, sendo o princípio da Concentração 

o mais acertado e o da Cobertura defensiva o com menos execuções corretas. 

 O estudo citado acima parece ter encontrado porcentagens superiores de acerto 

se comparado com a presente pesquisa. No entanto, não apresenta uma estabilidade 

entre acertos e erros quando observados os resultados dos princípios de um modo geral. 
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Usando a abordagem do Teaching Games for Understanding (TGfU) durante 20 

sessões numa turma de 18 alunos da categoria sub-14, Souza et al. (2014), obteve uma 

média do IPT consideravelmente maior no reteste quando comparado ao teste. No 

entanto, a variação percentual foi menor se comparado aos resultados obtidos no 

presente estudo. 

 Aquino (2015) aplicou um treinamento sistematizado em 37 sessões, 

organizadas com conteúdo específico, em alunos de 10 e 11 anos. A avaliação foi 

dividida em 4 fases, sendo que a 4ª avaliação obteve uma média de ITPs 5% maior em 

relação à 1ª avaliação. 

 Carvalho (2013) executou o teste do FUT-SAT e em seguida, comparou os 

resultados dos IPTs de jogo e de cada princípio para as equipes vencedoras e 

perdedoras. Não houve diferenças significativas dos IPTs de cada princípio para as 

equipes vencedoras e perdedoras. No entanto, o IPT de jogo foi maior para as equipes 

vencedoras, que apresentaram valores inferiores ao IPT de jogo presente na segunda 

avaliação do presente estudo. 

 A PNL se mostra uma potente ferramenta para facilitação de aprendizagem e 

otimização de resultados. As conclusões obtidas nesta pesquisa, a partir da análise dos 

dados e considerando a forma como a PNL foi aplicada durante os treinos, podem ser 

sustentadas pela hipótese do marcador somático, formulada por Damásio (1996). 

 A técnica da ancoragem, usada sempre que um praticante tomava uma decisão 

satisfatória pode ter sido fundamental no processo. Os estímulos utilizados como 

âncoras podem ter sido associados pelos praticantes à sensação de satisfação gerada por 

uma tarefa bem executada. A partir disso, sempre que os estímulos eram dados, os 

jogadores procuravam repetir ou realizar decisões similares àquelas que os levaram à 

sensação de satisfação anteriormente. 

 Outro fator que pode ter sido decisivo foi o uso de instruções pelas três vias de 

aprendizado, preconizadas pela PNL (visual, auditiva e cinestésica), que pôde 

proporcionar maior alcance e entendimento do grupo, além de ter sido fundamental para 

o estímulo da ancoragem ter tido seu efeito, já que o mesmo utilizava-se do mesmo 

princípio das vias de aprendizagem.  
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7. CONCLUSÃO 

No presente estudo, foi observado a possibilidade da PNL ter sido uma 

facilitadora do incremento das tomadas de decisão no futsal referentes às dimensões 

analisadas para os alunos de um projeto social do Instituto de Educação Física e 

Esportes da Universidade Federal do Ceará. 

Para uma maior certeza dos efeitos da PNL nas tomadas de decisão dos 

jogadores de futsal, poderia ser feito uma análise de uma amostra com uma quantidade 

maior de indivíduos aliada à análises de estatística inferencial, para poder amplificar os 

efeitos para uma maior fatia da população. 

As limitações desta pesquisa ficam por conta do tamanho reduzido da amostra, o 

nível técnico dos participantes do estudo, o pouco espaço de aplicação da pesquisa, bem 

como a impossibilidade do incremento de outras variáveis, dificultando assim a 

ampliação do estudo para populações maiores e com uma maior precisão para as causas 

dos dados obtidos.  

Devido à pouca exploração da PNL no contexto do treinamento de futsal, existe 

a necessidade de novos estudos que abordem esta temática para enriquecer a literatura 

atual, gerando novas possibilidades e ferramentas para o trabalho do profissionais da 

área. No futuro, fica pendente a replicação da presente pesquisa, com a ampliação da 

amostra, adição de um grupo controle e a implementação de mais técnicas de PNL no 

programa de treinamento, visando testar até que ponto, em diferentes realidades, tais 

recursos podem levar aos efeitos desejados. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Termo de esclarecimento e participação 

TERMO DE LIVRE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO 

Eu, ____________________________________________, nascido em ___/___/___, 

RG ____________________, residente no endereço _______________________, nº 

____, estou sendo convidado a participar de um estudo denominado “Efeitos de um 

programa de treinamento baseado na programação neurolinguística nas tomadas 
de decisão com bola no jogo de futsal”, cujo objetivo é identificar se a Programação 

Neurolinguística (PNL) aplicada ao treinamento de futsal é capaz de desenvolver um 

modelo mental que permita um processamento de informações eficiente para uma 

tomada de decisão com bola de qualidade durante o jogo de futsal. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de ser orientado em um 

processo de treinamento de futsal baseado em conceitos da Programação 

Neurolinguística e ter as tomadas de decisão em uma partida formal de futsal avaliadas 

por meio de um jogo gravado em vídeo 

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios, tais 

como o desenvolvimento no processo de tomadas de decisão no jogo de futsal. 

Estou ciente de que minha privacidade e meus dados pessoais serão respeitados e 

terão total sigilo. 

Também fui informado de que poderei me recusar a participar da pesquisa, ou 

retirar meu consentimento quando desejar, sem necessitar de justificativa, e se por 

ventura, desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo de qualquer natureza. 

O pesquisador envolvido com o projeto em questão é Osvaldo Henrique Rocha 
Silva e poderei manter contato com o mesmo pelo telefone (85) 98564-7077. 

       É garantida a acessibilidade de forma gratuita a todas as informações e 

esclarecimentos necessários referentes à pesquisa estudo, bem como suas 

consequências, ou tudo o que eu precisar saber sobre o estudo antes, durante e depois da 

minha participação. 

  Informo estar ciente quanto ao conteúdo de tudo que foi mencionado neste 

documento e entender os objetivos da pesquisa em questão, dessa forma, deixo explícito 

meu livre consentimento, me colocando à disposição para participar da pesquisa. 
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Fortaleza, ___ de  __________ de 2017. 

 

 

 

__________________________________     __________________________________ 

                 Assinatura do Aluno                                                                 Assinatura do Responsável 

__________________________________ 

                                                               Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO B – Termo de assentimento 

TERMO DE LIVRE ASSENTIMENTO 

Eu, ____________________________________________, nascido em ___/___/___, 

RG ____________________, residente no endereço _______________________, nº 

____, responsável por __________________________________________, que está 

sendo convidado a participar de um estudo denominado “Efeitos de um programa de 

treinamento baseado na programação neurolinguística nas tomadas de decisão 
com bola no jogo de futsal”, cujo objetivo é identificar se a Programação 

Neurolinguística (PNL) aplicada ao treinamento de futsal é capaz de desenvolver um 

modelo mental que permita um processamento de informações eficiente para uma 

tomada de decisão com bola de qualidade durante o jogo de futsal. 

A participação do menor sob minha responsabilidade no referido estudo será no 

sentido de ser orientado em um processo de treinamento de futsal baseado em conceitos 

da Programação Neurolinguística e ter as tomadas de decisão em uma partida formal de 

futsal avaliado por meio de um jogo gravado em vídeo. 

Estou ciente de que a privacidade do aluno e seus dados pessoais serão respeitados e 

terão total sigilo. 

Também fui informado de que poderei me recusar a participar da pesquisa, ou 

retirar meu consentimento quando desejar, sem necessitar de justificativa, e se por 

ventura, desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo de qualquer natureza. 

O pesquisador envolvido com o projeto em questão é Osvaldo Henrique Rocha 
Silva e poderei manter contato com o mesmo pelo telefone (85) 98564-7077. 

       É garantida a acessibilidade de forma gratuita a todas as informações e 

esclarecimentos necessários referentes à pesquisa estudo, bem como suas 

consequências, ou tudo o que eu precisar saber sobre o estudo antes, durante e depois da 

minha participação. 

  Dessa forma, autorizo a participação do aluno sob minha responsabilidade no 

estudo a ser realizado. 

 

Fortaleza, ___ de  __________ de 2017. 
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__________________________________     __________________________________ 

                 Assinatura do Aluno                                                                 Assinatura do Responsável 

__________________________________ 

                                                               Assinatura do Pesquisador Responsável 
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