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1. OBJETIVOS GERAIS 
Estudar no âmbito de uma equipe de futebol de campo, os fatores 

motivacionais que influenciam o comportamento de jovens de futebol da categoria de 
base de uma equipe da cidade de São Paulo, no que tange ao processo de transição 
desses atletas para a equipe adulta. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
Essa pesquisa utilizou como metodologia os aspectos psicológicos e 

motivacionais conforme encontrados na literatura. Os instrumentos utilizados serão 
livros, revistas e trabalhos de monografia necessários para a revisão; questionário 
necessário para a coleta de dados e os atletas colaboradores com a nossa pesquisa. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Devido ao fato da bolsa só ter se iniciado em abril de 2009, a pesquisa foi 

iniciada com certo atraso e por isso pode-se somente cumprir com parte do projeto 
inicial. A bolsa foi renovada e com isso a pesquisa terá andamento pelo próximo ano. 
Conforme pôde ser visto, a motivação pode ser de origem intrínseca e origem 
extrínseca. Desse mesmo modo, a motivação nos atletas pode estar centrada no 
traço, na situação ou ser interacional. Isso mostra a importância de que tanto os 
atletas profissionais como os treinadores podem influenciar na motivação de jovens 
garotos para que eles cheguem à equipe adulta. 

4. CONCLUSÕES  
Os fatores motivacionais como a mudança de classe social, fama e dinheiro 

colaboram para que o jovem atleta continue a buscar o seu sonho na tentativa da sua 
profissionalização, principalmente no momento da sua transição da categoria de base 
até a categoria profissional. Ainda é necessário dar continuidade à pesquisa, 
realizando um questionário com os atletas para pontuar e caracterizar quais são os 
principais fatores motivacionais que os influenciam, principalmente no momento da 
sua transição. 
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