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RESUMO 

 
 

O presente trabalho de conclusão de curso e sua respectiva pesquisa teve por objetivo 
investigar as capacidades e competências físicas, psicológicas, intelectuais e sociais que os 
jovens podem desenvolver por meio da atividade esportiva que contribuam para a construção 
de sua liderança profissional. Esta é uma pesquisa de viés misto, quantitativa, qualitativa e 
explicativa, realizada com 16 jovens que trabalham em diversas empresas e praticam 
atividades esportivas. O motivo da pesquisa foi o questionamento do pesquisador após 
observar que durante a prática de uma atividade esportiva em grupo, houve algumas 
mudanças e procurou identificá-las de forma científica, por verificar a existência de resultados 
funcionais em si mesmo, em seu estilo de vida e em seu dia a dia profissional. As informações 
foram coletadas por meio de um questionário de pesquisa previamente elaborado pela autora, 
que apresenta questões abertas e fechadas. Obtiveram-se inúmeras informações sobre 
desempenho físico, mudanças intelectuais e psicológicas, formação do jovem, conhecimento 
de si mesmo, percepção organísmica, resultados da prática esportiva e aspectos de formação 
de liderança. Como resultado, ficou esclarecido que a prática de uma atividade esportiva ajuda 
o jovem a se desenvolver como pessoa e também como líder, assim, sua postura na 
empresa/organização pode-se tornar mais séria, ética e o mais profissional possível. 
 
Palavras-chave: esporte; jovem; liderança; empresa; percepção organísmica; meritocracia. 
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ABSTRACT 

 
 

This study of conclusion of course and its respective research have as objective to investigate 
the capacities and physical, psychological, intellectual and social capacities that young people 
can develop through means of sport activity for the construction of its professional leadership. 
This is a research with an mixed aspect, quantitative, qualitative and explicative, realized with 
16 young people who work in diverse enterprises and practice sports. The reason of the 
research was the question of the researcher after observing that during the practice of sports in 
a group, there were some changes and looked for indentifying them, in a scientific way, to 
verify the existence of functional results for itself, for its lifestyle and its professional routine. 
Information were collected through means of a research questionnaire previously elaborated 
by the author, that presents open and closed questions. It had been obtained countless 
information of physical development, psychological and intellectual changes, youth fostering, 
knowing themselves, organism perception, results of the sportive practice and of leadership 
fostering. As result, was enlighten that the practice of an sport activity helps the young to 
develop as a person and also as a leader, such as, its posture on the enterprise/organization can 
become more serious, ethic and the most professional as possible. 
  
Keywords: sports; young; leadership; enterprise; organism perception; meritocracy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O tema “Saber Amar o Próprio Jogo”, foi inspirado e retirado do livro "Aprendiz de 

Líder" de autoria do Acadêmico Professor Antonio Meneghetti (2009), no qual retrata a 

importância de o próprio indivíduo amar tudo aquilo que faz, em todos os contextos de ação, 

portanto, é uma explicação metafórica para nossa temática de estudo, nesta pesquisa. Convém 

salientar que os créditos do título “Saber Amar o Próprio Jogo”, são do autor Antonio 

Meneghetti, o qual nos valemos para fins metafóricos do título de nossa pesquisa. 

A atividade esportiva é qualquer movimento corporal que termine em gasto 

energético, retirando o sujeito do nível de repouso. Ajuda de forma positiva na formação 

prática do jovem, pois pode desenvolver, no aspecto físico, músculos, resistência aeróbica, 

anaeróbica, elasticidade corporal, etc. Além de, no aspecto psicológico e nas relações 

interpessoais, evoluir a necessidade de tomadas de decisões, ou seja, percepção do ambiente 

externo, adversários, treinadores; e verificar as suas possibilidades e aptidões. E 

evidenciamos, ao longo da história, que os jovens sempre foram e são muito atraídos por 

desenvolver e praticar atividades esportivas, das mais diversas modalidades.  

Os jovens contemporâneos são os responsáveis pelo futuro das empresas, serão os 

diretores, os funcionários, os administradores, os contadores, enfim, tem em suas mãos a 

liderança de pequenas empresas a grandes multinacionais. 

A idade de maturação de um jovem é entre 14 aos 24 anos, segundo Meneghetti 

(2009), sendo chamada a “década de ouro”. A juventude é um período de alta potencialidade 

para dar evolução ao sujeito, tanto como estudo, trabalho, preparação, estética, carismática e 

evolução funcional. Neste sentido, pensamos que seria possível relacionar a prática de 

atividades esportivas tendo como finalidade o desenvolvimento de capacidade e competências 

de liderança para serem atuadas no mundo e contexto do trabalho, por meio dos jovens.  

Assim, pode-se avaliar como o jovem era antes e depois de começar a praticar uma 

atividade esportiva, indo além dos aspectos pessoais, e evidenciar os possíveis resultados do 

jovem em sua atividade profissional. A mudança física contribui de forma positiva na atuação 

profissional, pois o jovem, além de ganhar todos os prazeres que uma atividade física que lhe 

proporciona, desenvolve maior ânimo e disposição para o trabalho, culminando em uma ação 

diferenciada, integrada e mais positiva em sua atuação profissional, além de aprender a como 

canalizar sua energia de modo mais funcional a si mesmo, para reinvesti-la com ganho de 

inteligência.  
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O que acontece frequentemente é que os jovens não têm definida a sua área de 

atuação, devido a inúmeras variáveis. Dentre elas, destaca-se a superposição1 e superproteção 

por parte dos pais, pois possibilitam ao jovem uma acomodação, fomentam seus filhos com 

tudo o que não tiveram na infância, ajudando o jovem a não querer ter a sua independência 

financeira e nem ir à busca de seus desafios. Muitas vezes os jovens se posicionam de modo a 

complementar esse tipo de postura. Diante dessa realidade, a presente pesquisa foi realizada 

com jovens que trabalham e em sua maioria estudam, e que adotam uma postura distinta da 

maioria, demonstrando os benefícios deste estilo de vida e formação acadêmica teórico-

prática para o desenvolvimento integral dos mesmos.  

A motivação em pesquisar sobre a atividade esportiva veio após praticar uma atividade 

em grupo, o futebol. Percebendo as mudanças dos colegas de equipe e não sabendo o que 

ocasionou isso, bem como percebendo mudanças em si mesmo, a pesquisadora instigou-se a 

verificar se aquilo que percebia era mesmo verdadeiro. Utilizando-se desse meio de pesquisa, 

procurou comprovar suas expectativas se a atividade esportiva contribuía ou não na formação 

integral do jovem líder. 

Sendo assim, por meio dessa pesquisa, objetiva-se estimular e sensibilizar os jovens 

universitários, professores, o ambiente acadêmico e também as empresas apresentando o 

resultado desta, para motivar os jovens e colaboradores em geral para atividade física, tendo 

em vista não apenas o desenvolvimento físico, mas de todas as demais capacidades e 

competências que são desenvolvidas por meio da prática esportiva, e, acima de tudo, a 

contribuição ao potencial de liderança. 

Dentre os pontos supracitados será abordado o desenvolvimento do jovem a partir de 

atividades esportivas, visando identificar características como: trabalho em equipe, a postura 

do jovem diante da aprendizagem de um esporte, os resultados físicos, comportamentais de 

uma situação nova, entre outros. 

Tendo em vista o acima apresentado, esta pesquisa teve como problema a ser 

respondido: Quais são as capacidades e competências físicas, psicológicas, intelectuais e 

sociais que os jovens podem desenvolver por meio da atividade esportiva que 

contribuam para a construção de sua liderança profissional? Portanto, o objetivo geral de 

pesquisa foi investigar quais são as capacidades e competências físicas, psicológicas, 

intelectuais e sociais que os jovens podem desenvolver por meio da atividade esportiva que 

contribuam para a construção de sua de sua liderança profissional.  

                                                           
1 Superposição: ação de pôr em cima ou por cima de algo seja ideia ou objeto. 
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Para auxiliar a responder esse problema de pesquisa/objetivo geral, foram elaborados 

objetivos específicos, a saber: 

- Identificar a relação que pode existir entre a prática de atividades esportivas e o 

desenvolvimento/aprimoramento da percepção organísmica; 

- Analisar se existe relação entre a prática de atividades esportivas e o 

desenvolvimento/crescimento do jovem em relação a si mesmo como pessoa; 

- Analisar como a interação e comportamento do jovem no grupo de atividade 

esportiva podem refletir em suas ações profissionais na empresa/organização onde trabalha. 

Primeiramente estruturamos a pesquisa de forma que contribua para o esclarecimento 

e conceituação por meio do Referencial Teórico, que está subdividido em quatro sub-

capítulos: 2.1) Atividade Esportiva; 2.2) Corpo e Percepção Organísmica; 2.3) Conceituando 

Jovens e Juventude; 2.4) Meritocracia e Liderança. Elaborado a base conceitual de estudos, 

partimos para a Metodologia de pesquisa empregada neste estudo, a qual vem apresentada em 

tipo de pesquisa, sujeitos participantes da pesquisa, instrumento de coleta de informações e 

análise das informações. 

A próxima fase consiste na Análise e Discussão dos Resultados, que se subdivide em 

dois grandes grupos. O primeiro é a Análises de frequência: caracterização dos sujeitos, que 

se organiza da seguinte forma: Sexo, Distribuição pela Idade, Estado Civil, Escolaridade, 

Atividade Esportiva Praticada, Tempo (em anos) que Pratica a Atividade Esportiva, 

Frequência semanal da atividade esportiva e horários em que pratica e Atividade que gostaria 

de praticar. O segundo é a Análise de Conteúdo, que apresenta as categorias empíricas 

produzidas pela pesquisa e se subdivide em: Satisfação pela atividade esportiva; “Paixão pelo 

esporte”: a motivação em praticar; Resultado físico após praticar a atividade esportiva; 

Interrelação entre aspectos psicológicos e intelectuais propiciados pela atividade esportiva e 

que se refletem no trabalho profissional; Estado de espírito: humor, emoções e sentimentos; 

Resultados advindos da prática em grupo; Esporte & Liderança: atitudes e competências 

entrelaçadas. E finalizando a pesquisa encontram-se as Considerações Finais, as quais 

sintetizam os resultados obtidos e verificam se os objetivos (geral e específicos) foram 

atingidos. Segue-se ainda as Referências utilizadas no trabalho e Anexos e Apêndices.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A fundamentação teórica desse trabalho está organizada em quatro temas que se 

interligam para dar uma visão completa a cerca do problema de pesquisa que está sendo 

estudado. A primeira temática retrata a origem da atividade esportiva; na segunda apresenta-

se a relação do corpo com a percepção organísmica e sua importância para a atividade 

esportiva; no terceiro ponto conceitua-se “jovem” e “juventude”, por se tratar, em sua maior 

parte, dos sujeitos que participam deste estudo, e finaliza-se com o estudo sobre meritocracia 

e liderança e sua abordagem na área das atividades esportivas. 

 

2.1 Atividade Esportiva 
 

Nos primórdios da civilização grega, a atividade física era tida como um meio de 

desenvolvimento corporal de suma importância para formar os “guardiões2”, era a dita 

formação de Paidéia, que desenvolvia também a música, a poesia e a ética. Conforme Jaeger 

(2003, p. 795) a “maior importância para a cultura dos ‘guardiões’, o robustecimento físico, 

razão pela qual se deve praticar a ginástica desde a infância”. Jaeger (2003) ainda salienta que 

se deve começar formando espiritualmente o Homem em sua totalidade, para depois cuidar do 

seu corpo. 

A música e a ginástica eram aprendidas conjuntamente, pois uma completava a outra, 

a música se aprendida somente “quem deixar os sons da flauta derramarem-se constantemente 

na sua alma começará a abrandar (...) com o tempo amolecerá”, e se aprendida só à atividade 

esportiva “sentirá a principio crescer em si a coragem e o orgulho, graças à sua energia 

corporal, e ficará cada vez mais valente (...), não se alimentar com nenhuma ciência nem 

investigação, acabará por ficar cega e surda.” (JAEGER, 2003, p. 799). 

  Nesta mesma linha de raciocínio, Tsuruda (2007), concorda e complementa que um 

aspecto importante a ser ensinado ao homem era que: “... um corpo trabalhado é fruto de 

prática esportiva e, portanto, o dono do corpo não pode ser um homem do povo, só pode ser 

um nobre” (TSURUDA, 2007, p. 23). Dessa forma, na sociedade grega, era importante que os 

guardiões tivessem esse tipo de formação física, porque cabia a eles executar a proteção aos 

filósofos e sociedade como um todo. Machado (2006, p. 8) complementa que “os grandes 

jogos, inseridos em um contexto guerreiro, revelam o indivíduo em sua totalidade, tanto em 

relação à força física quanto em sua grandeza moral”, além do mais nessa época clássica a 

                                                           
2 Guardiões: eram homens/soldados que defendiam a sociedade ideal de Platão (JAEGER, 2003). 
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atividade esportiva se torna uma maneira para adquirir beleza e força. Jaeger (2003) apresenta 

que a vitória não é tão importante quanto o ganho, quando se trata de formação pessoal. 

 

O olhar do poeta dirige-se principalmente ao homem que alcançou a vitória. A 
vitória é para a manifestação suprema da areta humana. E é esta convicção que 
determina a forma dos seus poemas. O que mais importa é, por conseguinte, ter 
plena consciência desta convicção, visto que, mesmo para o poeta grego, e apesar da 
sua estrita submissão às regras do gênero, a forma da sua intuição íntima é, em 
última análise, a raiz da sua forma pessoal de exposição (JAEGER, 2003, p.257). 
 

Com o passar dos tempos, o conceito de atividade esportiva, conforme apresentado 

pela Paidéia, tornou-se uma prática esportiva voltada para a competição, com tamanho 

desenvolvimento e importância que “se haviam guerras, estas eram interrompidas até o 

término das competições” (MACHADO, 2010, p. 21). Essas práticas eram referência aos 

deuses do Olimpo3 (RUBIO, 2002, p. 3), “que segundo exigência do oráculo de Delfos 

deveria ser celebrada de quatro em quatro anos, no dia da Lua cheia após o solstício de 

verão”, esse período é quando o sol encontra-se no ponto de maior iluminação na parte norte 

do planeta. Os jogos olímpicos surgiram como competição esportiva, em 1896, como 

homenagem aos antigos jogos de Olímpia, que tinham como objetivo “transmitir valores 

como a competitividade fraternal e a paz, além de promover a honestidade e a solidariedade” 

(ENCICLOPÉDIA BARSA, 2009), objetivo este que se procurou conservar nos jogos 

Olímpicos modernos 

 Rubio (2002) ainda complementa citando os principais jogos e seus deuses 

homenageados: 

Os jogos Pan-Helênicos, denominação de quatro grandes competições - Jogos 
Olímpicos, Píticos, Ístmicos e Nemeus - eram realizados para celebrar homenagens a 
deuses como Zeus, em Olímpia, Jogos Olímpicos; Apolo, em Delfos, com o nome 
de Jogos Píticos; em Corintio, festejavam-se os Jogos Ístmicos a Poseidon; em 
Nêmea os Jogos Nemeus, dedicados a Héracles (RUBIO, 2002, p. 2). 

 

Os primeiros relatos sobre a competição esportiva encontram-se na obra Ilíada, de 

Homero, conforme Tsuruda (2007, p. 20):  

 

É feito o primeiro relato de uma competição esportiva. (...) Depois de ter cremado o 
corpo de seu amigo Pátroclo e enterrado as suas cinzas, Aquiles manda vir de seus 
navios bens preciosos, que servirão como prêmio das provas: “caldeiras e trípodes, 
mulos, cavalos e bois de cabeça robusta, bem como servas formosas de porte 
elegante e, assim, ferro luzente” (versos 258-260); pede aos mais velhos que atuem 
como juízes (verso 360) e convoca os guerreiros para “celebrar jogos” (versos 256-
257), isto é, competir em modalidades esportivas (TSURUDA, 2007, p. 20). 

 

                                                           
3 Olimpo: lugar onde habitam os deuses; maciço montanhoso da Grécia (ENCICLOPÉDIA BARSA, 2009).  
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Com o passar dos tempos as atividades esportivas evoluíram, e houve a necessidade de 

passar de corpos focados unicamente em força muscular para uma integração de corpos 

constituídos por força musculares e resistência. Para desenvolver a agilidade “essa luta 

requeria o vigor físico aliado à astúcia, habilidade e rapidez nos movimentos, e a vitória era 

conquistada freqüentemente pelo mais ágil” (RUBIO, 2002, p. 5). 

A evolução da atividade esportiva ao longo dos anos e da história constitui um enredo 

de tramas no qual existem movimentos de avanços e recuos, contradições, persistências e 

rupturas. Entender esses movimentos é perceber que a atividade esportiva se dá em uma 

multiplicidade de olhares. Conforme explica Goellner (2004) “perceber esse movimento é 

conferir ao esporte uma multiplicidade de olhares; olhares estes que não apenas o divulgam e 

o tornam mais conhecido, mas que também ampliam saberes sobre ele, seduzem sujeitos a 

praticá-lo ou observá-lo, educam crianças e jovens” (GOELLNER, 2004, p. 2). 

Neste sentido, Darido (2001) afirma que é preciso ensinar os jovens a cultura do seu 

corpo. Segundo o autor “é preciso ir além e ensinar o contexto em que se apresentam as 

habilidades ensinadas, integrando o aluno na esfera da sua cultura corporal” (DARIDO, 2001, 

p. 07). Já Meneghetti (2005, p. 90) afirma que o “corpo humano nos dá a medida do que 

acontecerá idêntico ao externo; os efeitos das nossas ações musculares, na motilidade livre ou 

difícil, na sensação de pertencimento ou estranheza em relação à própria realidade somática”. 

Estes acontecimentos que se dão no próprio corpo abrem margem para a discussão do que é a 

percepção organísmica – que será tratada mais adiante neste texto. Ambos os autores, 

conforme se pode verificar, relatam o bem da atividade esportiva ao homem, como Platão 

descreve na Paidéia.  

 

 

2.2 Corpo e percepção organísmica 
 

De acordo com a Escola Ontopsicológica, o corpo é a primeira fenomenologia de cada 

homem, ou seja, a partir do momento em que o homem começa a pensar e perceber a si 

mesmo, configura-se como próprio corpo Meneghetti (2005). O corpo é definido pela Escola 

Ontopsicológica “... em sentido fisiológico-médico, isto é, um aglomerado ordenado funcional 

de muitas partes coordenadas ao escopo vivente do individuo” (MENEGHETTI, 2005, p. 95). 

Já os autores Barbosa, Matos e Costa (2011), descrevendo o pensamento de Descartes, 

discorrem sobre a divisão/cisão do indivíduo como corpo-mente, apresentando assim outra 

visão a respeito da noção de corpo: 
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Na realidade, o filósofo Descartes parece ter instalado definitivamente a divisão 
corpo-mente; o homem era constituído por duas substâncias: uma pensante, a alma, 
a razão e outra material, o corpo, como algo completamente distinto da alma. 
Mesmo se já se pensasse o ser humano como constituído por um corpo físico e uma 
outra parte subjetiva, a partir de Descartes essa divisão foi realmente instituída e o 
físico passou a estar ao serviço da razão (BARBOSA, MATOS e COSTA, 2011, p. 
28). 

 

A percepção, por sua vez, está ligada diretamente com a sensação. A sensação traz “as 

qualidades exteriores e interiores, isto é, qualidade dos objetos e os efeitos internos dessas 

qualidades sobre nós”, conforme explica Chauí (1999, p. 120). Já a percepção significa que 

“sentimos as qualidades como integrantes de seres mais amplos e complexos do que a 

sensação isolada de cada qualidade”, então, na realidade só sentimos por meio das 

percepções, ou seja, as percepções podem ser consideradas sínteses de sensações (CHAUÍ, 

1999, p. 120). 

Já que a percepção acontece no corpo, Meneghetti (2005) afirma que o corpo informa 

tudo o que acontece ao seu redor e em si mesmo. Sendo assim: 

 

O corpo humano nos dá a medida do que acontecerá idêntico ao externo; os efeitos 
das nossas ações externas são já presentes no nosso corpo, na fluidez ou rigidez 
articular ou muscular, na motilidade livre ou difícil, na sensação de pertencimento 
ou estranheza em relação à própria realidade somática. (MENEGHETTI 2005, p. 
90). 
 

A informação que é recebida pelo corpo tem que ser analisada, compreendida e 

conscientizada, e assim o autor segue conceituando como se deve proceder após o momento 

de análise e conscientização da informação. Sendo assim: 

 

O corpo é a primeira objetabilidade através da qual é consentida a encarnação e o 
devir. É o primeiro “aqui” para poder ser aqui: a corporeidade é a primeira 
materialização do “aqui e agora” da nossa história (MENEGHETTI, 2005, p. 89). 

 

Ainda Meneghetti salienta algumas características do corpo, tais como:  

 

O organismo é um espelho vivo que registra as variações emotivas que recebe ao 
contato com um outro ser humano. O próprio corpo é o máximo radar de 
conhecimento, é preciso apenas redescobri-lo. Tão logo um sujeito tenha recuperado 
esse conhecimento, será natural saber com exatidão os fatos intrínsecos da natureza 
humana e aprenderá a arte de condicionar a realidade, isto é, aprenderá as infinitas 
táticas da mente, que lhe consentirão medir com exatidão qualquer situação. 
(MENEGHETTI, 2006, p. 106). 
 



18 
 

Portanto, escolher a ordem da natureza é ler o campo semântico que “é a linguagem 

contínua da natureza” (Meneghetti, 2011, p. 184), ou seja, o campo semântico é a 

“comunicação base que a vida usa no interior das próprias individuações” (Meneghetti, 2008, 

p. 41).  A questão é que o ser humano não possui a consciência de ver e ler as informações 

primeiras e reais que lhe chegam, é necessário, portanto, que o homem seja exato, que tenha 

exatidão de consciência, tenha se preparado, estudando e experimentando as informações da 

realidade, lembrando sempre que “a exatidão se constrói evitando o viver impróprio” 

(Meneghetti, 2011, p. 184). Com tudo isso, o homem tem que saber viver, e esse modo de 

viver é especificado pelo estilo de vida, que é sua individualidade expressa e amoldada em 

seu determinado ambiente (ANDREOLA e PETRY, 2011, p. 80).  

Meneghetti (2011) salienta que, para se compreender o campo semântico, alguns 

cuidados que fazem parte de um estilo de vida diferenciado, devem ser observados, pois o 

sujeito, neste caso:  

 

Como qualquer instrumento deve ser limpo para que seja exato para um certo tipo de 
conhecimento, igualmente a nossa racionalidade deve desfazer-se do quanto é 
acrescido e antitético à identidade do sujeito. Todavia, ninguém faz esse tipo de 
limpeza, todos a dão como certa. Começando sistematicamente a fazer essa limpeza 
mental, chega-se a unidade de ação da mente (MENEGHETTI, 2011, p. 184). 

 

O Estilo de vida pode ser conceituado e compreendido como “parte integrante do 

normal viver do homem sadio e bem-sucedido” (SCHILLER apud MENEGHETTI, 2006, p. 

9). Esse estilo de vida que se adota é algo íntimo e importantíssimo para a própria e única 

vida, é como se vive em sua casa ou quarto, no seu lavabo, como cuida do seu corpo, de que 

forma e do que se alimenta, como cultiva suas relações, etc. É um cuidado com todas as 

coisas que estão ao redor da pessoa, do objeto mais simples ao ambiente aonde vive e 

trabalha. Assim, para poder desenvolver uma maior sanidade em todos os níveis (biológico, 

físico, psicológico, social e econômico), o estilo de vida deve ser observado, cultivado e estar 

de acordo com a identidade da pessoa, o que favorecerá também a percepção organísmica, 

pois o estilo de vida contribui para afinar e aperfeiçoar a percepção organísmica, para uma 

maior compreensão de si mesmo, das relações e dos acontecimentos da realidade à sua volta.  

O Estilo de vida diz respeito também à prática do miricismo4 cotidiano, ou seja, “as 

pequenas coisas são o miricismo cotidiano, o micromundo que o indivíduo deve cuidar para 

ser vencedor no macromundo” (MENEGHETTI, 2008, p. 110). Neste sentido, o sujeito deve 

cuidar de seu estilo de vida como cuida de si mesmo, do melhor modo possível, lembrando 

                                                           
4Do latim, a palavra miricismo significa “migalha” (MENEGHETTI, 2011). 
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que “a primeira empresa é a nossa vida. Vai do bem-estar pessoal à própria casa, ao carro, às 

férias, ou seja, é importante o egoísmo individualista existencial ou o egoísmo ôntico, porque 

é a única condução exata que pode dar o êxito segundo as proporções do sujeito” (ibid., p. 

122). 

 

 

2.3 Conceituando Jovens e Juventude 
 

“Juventude” por definição da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), é o “período compreendido entre os 15 e os 24 anos5 de 

idade (...), entendida como um segmento da sociedade. Por se tratar de um segmento 

intermediário entre a criança e o adulto, o adolescente tem características próprias”. 

Concordando com a definição da UNESCO, Bernabei (2011) ratifica e complementa: “Dos 14 

aos 24 anos, significa que neste período há uma margem para poder mudar e pôr em prática 

aquele que é o projeto de natureza humana, na sua potencialidade” (BERNABEI, 2011, p. 63). 

Nesse período, o jovem se encontra na “idade de ouro”, Meneghetti (2009) informa 

que nessa idade o jovem deveria buscar a sua identidade autêntica, para ser reconhecido como 

único: 

 

Em muitos jovens se verifica uma aguda tensão a serem perfeitos no próprio destino. 
Essa sede de um além distante, onde o sujeito finalmente pode encontrar a sua 
identidade autêntica e pela qual é reconhecido e amado como único, pode 
manifestar-se em qualquer idade abaixo dos vinte e quatro anos. (MENEGHETTI, 
2009, p. 21). 
 

 O período dos 14 aos 24 anos é o momento de preparar-se para “... diversos modelos 

de ação de modo magistral” (MENEGHETTI, 2009, p. 118), no qual o saber é poder, pois 

tudo depende do modo como o jovem se prepara nos âmbitos físicos, biológicos, de saúde, 

intelectual, psicológico, cultural, social, de uma profissão, etc.  

 

E isso é valida também na cultura sistêmica. Deve-se aprender a teoria e a práxis de 
diversas burocracias, de diversos procedimentos legais, de algumas línguas, de 
algumas disciplinas e de tudo aquilo que possa servir, num amanhã, para fazer 

                                                           
5  Segunda esta definição da UNESCO a faixa etária entre 15 e 24 anos, define o período da juventude. Para fins 
dessa pesquisa, tendo em vista o estudo ter sido realizado com jovens líderes, consideramos a definição da 
UNESCO, mas, sobretudo, a definição de Meneghetti (2005), conforme apresentada na página 20. Isso significa 
que nessa pesquisa a compreensão de “jovem” vai além da compreensão delimitada cronologicamente pela 
UNESCO. 
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historia, mesmo se pequena, mas igualmente valida para dar a nossa ecceidade6 ao 
ser na ginástica do duro cotidiano (MENEGHETTI, 2009, p. 118).   
 

Dessa forma, quando o jovem age do modo como foi apresentado acima, na idade de 

ouro, pode desenvolver ações coerentes a sua identidade e que lhe tragam ganhos e resultados 

de vida após cada ação bem sucedida. Não podemos esquecer que essa postura é uma questão 

de responsabilidade perante a si mesmo e perante a sua vida na idade em que pode realizar o 

máximo investimento de si mesmo, para desenvolver suas capacidades e potencialidades, e 

crescer como inteligência. 

 Já para a Enciclopédia Barsa (2009) “jovem” é definido como “moço, novo, juvenil, 

que se encontra em crescimento”. Já Meneghetti (2005), concorda e complementa que jovem 

“é quem tem íntegro o potencial de poder dar evolução biológica, funcional, estética, 

carismática e, portanto, de liderança como ‘top líder’(...), é quem tem ainda a atividade, a 

iniciação do próprio princípio causal” (MENEGHETTI, 2005, p. 343). 

O período que o jovem vive é chamado juventude, que definida pela UNESCO 

também é “... um segmento da sociedade. Titon (2008, p. 90), salienta e exprime mais sobre 

esse período, conforme pode ser observado abaixo: 

 

O reconhecimento de quem é jovem ou não está demarcado pelas condições distintas 
de vivência do tempo das juventudes, marcadas pelos lugares sociais, pelas 
condições de vida. Como discute Groppo (2000, p.15), a categoria social juventude 
criada pela modernidade “é uma representação e uma situação social simbolizada e 
vivida com muita diversidade na realidade cotidiana, devido à sua combinação com 
outras situações sociais – como a de classe ou estrato social -, e devido também às 
diferenças culturais, nacionais e de localidade, bem como às distinções de etnia e de 
gênero” (TITON, 2008, p. 90). 
 

 

Dessa forma, percebemos que não podemos falar de uma “juventude genérica” ou uma 

única juventude, mas de características de jovens – sempre plurais – constituídas de acordo 

com um dado período histórico, situado em uma determinada sociedade e cultura.  

Andreola e Petry (2011) complementam o pensamento de Titon (2008) sobre o 

desenvolvimento do jovem, conforme segue: 

 

 A juventude é o período crítico do desenvolvimento humano, o momento de maior 
aptidão para investir em si mesmo e, também, o momento de maiores perigos (...), e 
a juventude é a ocasião de obter as ferramentas para atuar este potencial 
(ANDREOLA e PETRY, 2011, p. 76).  

 

                                                           
6 Ecceidade: ser exclusivamente aqui (...), conceito ou experiência máxima de presença identificada, identidade 
em lugar distinto e especifico (Meneghetti, 2008, p. 85). Nota acrescida pela autora. 
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Urnau (2008) citando Abrano (2005), afirma que quando o jovem atinge um nível de 

adultez em seu ápice, atingindo a plena cidadania, se sustentando, pode participar das 

decisões da sociedade, sendo a passagem para ser adulto. 

 

 

2.4 Meritocracia e Liderança 
 

Liderança segundo a Enciclopédia Barsa (2009, p. 3539) “é qualidade ou função de 

líder, chefia, orientação”. Mattar (2006, p. 326) apresenta que a “Liderança e ética são temas 

estreitamente conectados. O líder determina o tom moral da organização, representando e 

reformulando seus valores”. Já Meneghetti salienta uma nova funcionalidade do líder: “Líder 

é aquele que sabe servir, que sabe fazer funcionar, que sabe construir a harmonia das relações 

entre todos, para que exista um nível máximo de produção de valores e de coisas”, e 

complementa: “Somente aquele que sabe servir mais do que os outros pode comandar” 

(MENEGHETTI, 2008, p. 24). 

Mattar (2006) apresenta quatro estilos particulares de liderança, que William Hitt 

fundamentou: a) o manipulador – meios justificam os fins; b) o administrador burocrático – 

comunicar e fazer cumprir regras; c) administrador profissional – procura atingir o propósito 

da organização numa forma similar ao maestro; d) transformador – através da motivação, 

procura buscar retirar o melhor da pessoa. Já Bernabei (2009), que também discorre sobre 

quatro tipos de líder, apresenta uma nova visão: 

 

Ditatorial - toma decisões sozinhos sem escutar as opiniões; autocrático e 
controlador; é um estilo aconselhável somente em momentos de alta crise ou quando 
não há tempo para consultoria. Analítico - recolhe fatos e dados, observa-os e 
analisa antes de tomar decisões; utiliza-se nos momentos de pressão em que a 
decisão deva ser tomada no menor tempo possível. Ouvinte - solicita opiniões ao 
time, mas toma a decisão final sozinho. Democrático - encoraja a participação do 
time na tomada de decisão (BERNABEI, 2009, p. 92). 

 

A palavra “líder”  vem de leading, originária da língua viking – língua na qual a 

primeira vez que foi registrado o termo. Nesse contexto, apresentava um homem com um 

projeto a cumprir e que para isto acontecer, estimulava os outros para ajudá-lo.  Isto implicava 

em duas características: “uma capacidade de realizar e uma segunda capacidade de ação 

coordenar um grupo a um único escopo: uma capacidade de ação e uma socialização”. Este 

indivíduo navegava com várias pessoas, as quais convenceu a ir com ele, pelo mar em sua 

embarcação, sendo que havia só um caminho que escolheu a segui-lo: “... sabia usar os ventos 
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a favor, evitando aqueles contrários. Trata-se de salvar a identidade no bem interno individual 

(bem de quem opera) e no bem da própria obra” (MENEGHETTI 2008, p. 108). 

Meneghetti (2008), após varias décadas de atividade pratica bem sucedida de 

consultoria individual e empresarial a diversos lideres no mundo todo, apresenta 

características para o líder. A primeira é o “potencial humano de nascimento, portanto, se 

refere ao talento de fazer e coordenar”; a segunda refere-se ao “conhecimento e práxis sobre 

as atitudes e profissões particularmente solicitadas pela sociedade local ou múltipla”; e 

finalizando a terceira característica é a “realização devido a decisões intuitivas” 

(MENEGHETTI, 2008, p. 32). Além dessas características, o futuro líder tem fazer para 

poder ser, para tornar-se liderança, precisa de mérito nas suas ações. 

Nesse sentido, a meritocracia é “o resultado do ganho digno no qual cada pessoa 

assume a responsabilidade última por si mesmo, por seu crescimento” (HEIDRICH et al., 

2010).  Estes autores ainda salientam meritocracia como critério de responsabilidade pessoal e 

social, ou seja: 

 

...um critério fundamental para promover o bem estar comum e o desenvolvimento 
social, pois, por meio da responsabilização, oferece oportunidades para cada 
colaborador realizar o melhor de si, e reeducar as pessoas a realizar seu próprio 
caminho (HEIDRICH et al., 2010).  
 
 

 Já para Barbosa (1996), na mesma linha, a meritocracia direcionada para o social, 

apresenta dois critérios: o primeiro caso por mérito e o segundo por valor, os quais se podem 

visualizar na citação abaixo: 

 

Meritocracia enquanto, critério de ordenação social, é diferente de meritocracia 
enquanto ideologia. No primeiro caso, o mérito - a capacidade de cada um realizar 
determinada coisa ou se posicionar em uma determinada hierarquia, baseado nos 
seus talentos ou esforço pessoal - é invocado como critério de ordenação dos 
membros de uma sociedade apenas em determinadas circunstâncias. No segundo, ele 
é o valor globalizante, o critério fundamental e considerado moralmente correto para 
toda e qualquer ordenação social, principalmente no que diz respeito à posição 
socioeconômica das pessoas (BARBOSA, 1996, 67). 
 
 

 Já Somenzi (2010, p. 11) conclui que meritocracia não é uma forma de 

competitividade de mercado, mas é um critério de valor intrínseco para o desenvolvimento do 

ser humano, assim por merecimento é premiado aquele que foi responsável e coerente na 



23 
 

realização de si mesmo. O mesmo autor ratifica seu critério com a informação verbal7 a 

seguir: 

 
A meritocracia na verdade é um resultado de um trabalho responsável, por parte 
daquele que assumiu a vontade de fazer alguma coisa... (BAZZO citada por 
SOMENZI, 2010, p. 30). 

 
Ambos os autores supracitados concordam que a meritocracia vem do esforço pessoal, 

onde o indivíduo conquista algo a partir de sua competência. Sendo assim, o desportista e ex-

técnico da seleção brasileira Carlos Caetano Bledorn Verri – “Dunga” em entrevista a Revista 

Performance Líder diz: “Mas o mérito não é o que você pensa, não é o que eu penso, nem o 

que a torcida pensa. É aquilo que o cara faz dentro de campo. Esse é o diferencial”. Isto é, 

Dunga remete-se, nesta frase, em entrevista à Revista Performance Líder (2010), que a 

meritocracia está atrelada ao fazer do sujeito, ou seja, o que ele faz, quais são suas ações, suas 

atitudes e comportamentos, e quais são os resultados que o mesmo alcança a partir deste seu 

fazer, lembrando sempre que é um fazer interrelacionado à responsabilidade individual 

(FERNANDES, 2010, p. 84). 

Nessa mesma linha, Meneghetti (2008) salienta e complementa que: 

  

... é preciso fazer a vida. O futuro existe conforme você o constrói hoje. É 
matemática conseqüencial: estamos em nossas mãos. Alguns nascem diferentes, 
porém, isto se torna mérito somente se eles sabem construir por conseqüência. Se o 
sujeito tem uma conduta preguiçosa, infantil, destrói tudo aquilo que foi o projeto 
potencial. Não basta nascer com um potencial maior; a grandeza está em como nos 
realizamos historicamente (Meneghetti, 2008, p. 108). 

Assim, com a citação de Meneghetti (2008), afirma-se que para poder ser alguém, não 

basta nascer com predisposição para tal fim, é necessário que o sujeito vá alcançar por suas 

próprias pernas, estude, trabalhe, vá à busca do conhecimento, faça, desenvolva-se e construa 

seu crescimento, de modo sempre responsável. Comece pelo conhecer a si mesmo, se 

questionando, o que eu sei fazer realmente? E faça, mude, atue, mostrando seus resultados 

funcionais a si mesmo e ao contexto no qual se insere e trabalha.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Informação verbal concedida em entrevista para o documentário sobre Meritocracia, parte integrante do Projeto 
Meritocracia e Global Compact (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.   
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Tipos de pesquisa 
 

Esta pesquisa possui abordagem contemporaneamente quantitativa e qualitativa e 

explicativa. Buscou-se estudar os sentidos singulares e coletivos (significados) (RAMPAZZO, 

2008) que a atividade da prática esportiva desenvolve e proporciona aos jovens 

desenvolverem em termos de capacidades e competências importantes para sua liderança 

profissional, de acordo com o objetivo geral da pesquisa. 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa qualitativa que “se ocupa da investigação de 

eventos qualitativos, mas com referenciais teóricos menos restritivos e com maior 

oportunidade de manifestação para a subjetividade do pesquisador” (PEREIRA, 2004, p. 19). 

Na mesma linha de raciocínio, Silva e Menezes (2001, p. 20) aborda que a pesquisa 

qualitativa, “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números”. 

Severino (2007, p. 118), para definir pesquisa quantitativa, parte da visão tradicional 

de pesquisa, explicando, em relação à ciência, que “toda lei científica revestia-se de 

formulação matemática, exprimindo uma relação quantitativa. Daí a característica original do 

método científico ser sua configuração experimental-matemática”. Nesse sentido, 

concordando com Severino, Silva e Menezes (2001, p. 20) complementa e salienta sobre 

pesquisa quantitativa que “...tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”. Dessa forma, essa pesquisa, 

caracterizou-se como uma pesquisa quali-quantitativa, por verificar que esses dois vieses 

podem ser complementares na construção do conhecimento.   

Segundo Silva e Menezes (2001), pesquisa explicativa “visa identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. aprofunda o conhecimento da 

realidade porque explica a razão, o ‘porquê’ das coisas” (SILVA e MENEZES, 2001 p. 21). 
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3.2 Objetivos de Pesquisa 
 
 

O objetivo geral dessa pesquisa foi investigar quais são as capacidades e 

competências físicas, psicológicas, intelectuais e sociais que os jovens podem desenvolver 

por meio da atividade esportiva e que contribuam para a construção de sua liderança 

profissional. 

Para auxiliar a responder o objetivo geral, foram traçados alguns objetivos específicos, 

como podem ser vistos abaixo: 

 

- Identificar a relação que pode existir entre a prática de atividades esportivas e o 

desenvolvimento/aprimoramento da percepção organísmica; 

- Analisar se existe relação entre a prática de atividades esportivas e o 

desenvolvimento/crescimento do jovem em relação a si mesmo como pessoa; 

- Analisar como a interação e comportamento do jovem no grupo de atividade 

esportiva podem refletir em suas ações profissionais na empresa/organização onde trabalha. 

 

3.3 Sujeitos de Pesquisa 
 

Os sujeitos participantes são apresentados, de acordo com características gerais, no 

quadro abaixo:  
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Quadro 1 – Características dos sujeitos de pesquisa 

 Sexo Idade Estado civil Formação 

P 01 Feminino 29 Solteiro Graduação Incompleta 

P 02 Feminino 27 Solteiro Mestrado 

P 03 Feminino 32 Casado Graduação Incompleta 

P 04 Feminino 27 Solteiro Graduação 

P 05 Masculino 29 Solteiro Graduação Incompleta 

P 06 Feminino 18 Solteiro Graduação Incompleta 

P 07 Feminino 20 Casado Graduação Incompleta 

P 08 Masculino 24 Solteiro Graduação Incompleta 

P 09 Masculino 31 Solteiro Graduação Incompleta 

P 10 Feminino 22 Solteiro Graduação Incompleta 

P 11 Masculino 26 Solteiro Graduação Incompleta 

P 12 Masculino 26 Casado Ensino Médio 

P 13 Feminino 25 Casado Graduação Incompleta 

P 14 Masculino 26 Solteiro Graduação 

P 15 Feminino 27 Solteiro Graduação 

P 16 Masculino 42 Solteiro Mestrado 

Fonte: informações coletadas na pesquisa. 

 

 Os sujeitos dessa pesquisa foram 16 praticantes de atividades esportivas, de ambos os 

sexos, com idades entre 18 e 42 anos, nível/classe econômica média, e que trabalham em 

diversas empresas/organizações. Dentre os participantes 11 residem na Região da Quarta 

Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, um reside em Porto Alegre-RS, dois no 

município de Santa Maria-RS, um em São Paulo-SP, e um em Curitiba-PR. Quanto à 

escolaridade, 01 possui ensino médio, 10 estão em formação acadêmica/graduação, 03 já são 

graduados e 02 já concluíram o curso de pós-graduação Stricto Sensu Mestrado.  

 

 

3.4 Instrumento de Coleta de Informações 
 

Foi utilizado um questionário estruturado previamente elaborado pela pesquisadora, 

com 15 perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha, de cunho qualitativo e quantitativo, 
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para ser respondido pelos sujeitos de pesquisa, o qual se encontra no Apêndice 1 a este 

trabalho. 

Este questionário foi elaborado por meio do serviço online do Google, chamado de 

Google Docs, o qual cria uma “página online” que facilita o acesso do pesquisador e a 

resolução do questionário para o pesquisado. Encaminhou-se por e-mail, pois assim 

contribuiu para uma maior eficiência e eficácia na coleta das informações, sendo que o 

mecanismo pode ser acessado de qualquer local desde que se tenha acesso à internet. Também 

o formulário é munido de uma matriz, na qual os dados respondidos são inseridos 

automaticamente quando o pesquisado responder. Esta matriz já traz consigo uma pré-análise 

das informações, facilitando a etapa de análise da pesquisa. 

Convém ainda salientar, que após a primeira versão do questionário ter sido elaborada 

pela pesquisadora, o mesmo foi aplicado inicialmente em três dos sujeitos participantes da 

pesquisa, dois do sexo feminino e um do sexo masculino, para fins de estudo piloto. De posse 

das informações fornecidas por estes sujeitos em responder o questionário, foi efetuada uma 

análise inicial de todas as respostas, e do modo como o questionário encontrava-se 

estruturado, considerando as sugestões e críticas dos sujeitos, para poder remodelá-lo e aplicá-

lo a todos os participantes da pesquisa.  

 

 

3.5 Análise das Informações 
 
 

As informações coletadas pelo questionário aplicado foram analisadas de modo 

estatístico (estatística simples – de frequência), e as questões abertas e suas respostas dadas 

pelos sujeitos foram analisadas por meio de Análise de Conteúdo, conforme ANGELINI 

(2001) “Segundo a conhecida definição de Berelson, a análise de conteúdo é ‘uma técnica de 

pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação’(Berelson, 1952, p.18)” (ANGELINI et al 2001, p. 83). 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

De acordo com o questionário estruturado e elaborado pela pesquisadora, e após ser 

respondido pelos 16 sujeitos participantes dessa pesquisa, foi realizada a análise das respostas 

em dois momentos: 1) análise estatística com foco na frequência de alguns aspectos 

questionados que dizem respeito a características dos sujeitos; 2) análise de conteúdo das 

respostas das perguntas abertas, com posterior construção de categorias teórico-empíricas 

emergentes da pesquisa. 

 

 

 4.1 Análises de freqüência: caracterização dos sujeitos  
 

 Apresenta-se a seguir, a descrição de características  gerais dos participantes da 

pesquisa (tais como: sexo, estado civil, nível de escolaridade, idade, etc.) 

 

4.1.1 Sexo 
 

Quanto ao sexo, os sujeitos participantes da pesquisa são caracterizados da seguinte 

forma:   

 

Tabela 1 - Sexo 

MASCULINO 07 

FEMININO 09 

 

Pode-se observar que dentre 16 sujeitos pesquisados, 07 são do sexo masculino e 09 

sujeitos do sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 1 - Sexo 

Fonte: informações coleta

 

O gráfico acima apresenta a porcentagem por s

feminino e 44% do sexo masculino, 

pesquisa. 

 

 

4.1.2 Distribuição pela Idade
 
 A seguir, demonstramos a distribuição dos sujeitos participantes da pesquisa pela 

idade. 

 

  Tabela 2 - Distribu

36 anos acima
  

 

 

 

 

 

 

Fonte: informações coletadas na pesquisa. 

O gráfico acima apresenta a porcentagem por sexo dos sujeitos, na

% do sexo masculino, o que denota uma maioria feminina
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uma maioria feminina de participantes da 

A seguir, demonstramos a distribuição dos sujeitos participantes da pesquisa pela 
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Gráfico 2 - Distribuição pela idade

Fonte: informações coletadas na pesquisa.

 

Dessa forma, percebe

certo modo inseridos na “idade de ouro” (MENEGHETTI, 2009); já 10 sujeitos, a maioria dos 

pesquisados, insere-se na faixa etária de 26 a 35 anos, e apenas 01 sujeito possui mais de 36 

anos de idade. 

 

  

4.1.3 Estado Civil 
 

Apresentamos a seguir o estado civil dos 

observar na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Estado Civil

Casado

Solteiro

 

 

 

 

 

26 a 35 anos

36 anos acima

6%

Distribuição pela idade

Distribuição pela idade 

Fonte: informações coletadas na pesquisa. 

Dessa forma, percebe-se que 05 sujeitos apresentam idade de 18 a 25 anos, estando de 

inseridos na “idade de ouro” (MENEGHETTI, 2009); já 10 sujeitos, a maioria dos 

se na faixa etária de 26 a 35 anos, e apenas 01 sujeito possui mais de 36 

Apresentamos a seguir o estado civil dos sujeitos pesquisados, no qual podemos 

 

Estado Civil 

asado 04 

olteiro 12 

18 a 25 anos

31%

26 a 35 anos

63%

Distribuição pela idade
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se que 05 sujeitos apresentam idade de 18 a 25 anos, estando de 

inseridos na “idade de ouro” (MENEGHETTI, 2009); já 10 sujeitos, a maioria dos 

se na faixa etária de 26 a 35 anos, e apenas 01 sujeito possui mais de 36 

sujeitos pesquisados, no qual podemos 



 

Gráfico 3 - Estado Civil

Fonte: informações coleta

 

Assim, observamos que dentre 1

e 04 são casados, equilale

representa um alta taxa de sujeitos solteiros

 

 

4.1.4 Escolaridade 
 

No que se refere ao nível de escolaridade dos 

a classificação dos sujeitos:

 

Tabela 4 - Nível de E

ENSINO MÉDIO

GRADUAÇÃO INCOMPLETA

GRADUAÇÃO

MESTRADO

 

Nota-se que a maioria dos 

(graduação em andamento)
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Estado Civil 

Fonte: informações coletadas na pesquisa. 

Assim, observamos que dentre 16 sujeitos que responderam a pesquisa

e 04 são casados, equilale-se dizer, então, que 25% são casados e 75

representa um alta taxa de sujeitos solteiros respondentes dessa pesquisa

No que se refere ao nível de escolaridade dos sujeitos pesquisados, a seguir mostra

a classificação dos sujeitos: 

Nível de Escolaridade 

ENSINO MÉDIO  01 

GRADUAÇÃO INCOMPLETA  10 

GRADUAÇÃO  03 

MESTRADO 02 

maioria dos respondentes está em processo de 

(graduação em andamento), sendo que, no gráfico abaixo, salienta-se essa di

casado solteiro

4 12

Estado Civil

31 

 

que responderam a pesquisa 12 são solteiros 

5% são solteiros, isso 

respondentes dessa pesquisa. 

sujeitos pesquisados, a seguir mostra-se 

processo de formação acadêmica 

essa diferença: 



 

Gráfico 4 - Nível de Escolaridade

Fonte: informações coleta

 

Podemos observar que 6

são já graduados, 13% concluiram o mestrado e

verifica-se que os sujeitos de pesquisa apresentam um alto nível de escolaridade, 

agregou um maior nível de 

 

 

4.1.5 Atividade Esportiva P

 

Apresenta-se a seguir os tipos de atividades esportivas praticadas pelos sujeitos de 

pesquisa, no momento em que foram solicitados a responder o questionário e assim participar 

da pesquisa em questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de Escolaridade 

Fonte: informações coletadas na pesquisa. 

Podemos observar que 62% dos sujeitos estão cursando algum tipo de graduação, 

% concluiram o mestrado e 6% concluiram o ensino médio. Assim, 

que os sujeitos de pesquisa apresentam um alto nível de escolaridade, 

 conhecimento para a pesquisa. 

Esportiva Praticada 

se a seguir os tipos de atividades esportivas praticadas pelos sujeitos de 

, no momento em que foram solicitados a responder o questionário e assim participar 

Ensino Médio

6%

Graduação 

Incompleta

62%

Graduação

19%

Mestrado

13%

Nível de Escolaridade
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o cursando algum tipo de graduação, 19% 

6% concluiram o ensino médio. Assim, 

que os sujeitos de pesquisa apresentam um alto nível de escolaridade, o que 

se a seguir os tipos de atividades esportivas praticadas pelos sujeitos de 

, no momento em que foram solicitados a responder o questionário e assim participar 



 

Tabela 5 - Ativ idade Esportiva P

CICLISMO

CORRIDA

ESCALADA

FUTEBOL

NATAÇÃO

TÊNIS 

VÔLEI 

 

 

É importante destacar

esportiva, tais como as supracitadas

acima. Apresenta-se uma notável variabilidade de atividades esportivas praticadas, dando 

ênfase ao futebol, no qual 1

 

Gráfico 5 - Atividades Esportivas P

Fonte: informações coleta

 

O gráfico acima reafirma que

as demais atividades, tais como: ciclismo, corrida, escal

a minoria, portanto, pode-se dizer que representam uma segund

praticada, conjuntamente a

Atividades Esportivas Praticadas

Ciclismo Corrida

idade Esportiva Praticada 

CICLISMO  01 

CORRIDA  01 

ESCALADA  01 

FUTEBOL  13 

NATAÇÃO  01 

02 

01 

É importante destacar que alguns sujeitos da pesquisa praticam mais de uma atividade

supracitadas, o que será visto caso se faça o somatório da 

uma notável variabilidade de atividades esportivas praticadas, dando 

ênfase ao futebol, no qual 13 dos sujeitos afirmam praticá-la. 

Atividades Esportivas Praticadas 

Fonte: informações coletadas na pesquisa. 

gráfico acima reafirma que a maioria dos entrevistados, 65% praticam futebol e que 

tais como: ciclismo, corrida, escalada, natação, tênis e vôlei

se dizer que representam uma segunda opção de 

ao futebol. Estes dados são importantes uma vez que, conforme já 
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que alguns sujeitos da pesquisa praticam mais de uma atividade 

, o que será visto caso se faça o somatório da frequência 

uma notável variabilidade de atividades esportivas praticadas, dando 

 

% praticam futebol e que 

nis e vôlei representam 

a opção de atividade esportiva 

o futebol. Estes dados são importantes uma vez que, conforme já 

Vôlei



34 
 

salientado, apresentam uma pluraridade de atividades esportivas, as quais os sujeitos estão em 

contato, movimento e ação cotidianamente, o que permite desenvolver uma série de 

resultados físicos, biológicos, psicológicos, emocionais, e sociais, seja de modo individual 

que grupal (esses resultados serão apresentados na sequência do trabalho). Importante 

salientar que, durante o momento da ánalise de conteúdo, identificamos que os sujeitos de 

pesquisa citaram outros tipos de atividades esportivas praticadas, tais como: cavalgada, 

capoeira e canionismo. 

 O Brasil, de modo estereotipado, é conhecido mundialmente em relação ao esporte 

como “o país do futebol”, talvez por isso a maioria dos sujeitos de pesquisa praticam esse 

esporte. No entanto, nota-se também que várias outras atividades esportivas vêm em crescente 

desenvolvimento, conquistando novos adeptos. Essa constatação é importante em relação à 

pesquisa realizada no aspecto de formação de liderança do jovem, porque dessa forma “eles 

não permanecem fechados e fixos” em uma modalidade/opção esportiva única, mas se 

permitem experimentar novas formas de atividade esportiva, dando-lhes maior flexibilidade e 

maleabilidade como postura de ação nos jogos e/ou na prática esportiva, postura essa que 

pode se refletir em suas ações, enquanto liderança, no contexto de trabalho. 

 As experiências vivenciadas dentro do contexto da prática esportiva, tal como nas 

modalidades apresentadas nas atividades esportivas acima, estimulam e movem os sujeitos a 

realizarem uma “... unidade de função a uma ação múltipla de exigências, capacidades e 

meios” (MENEGHETTI, 2008, p. 33). Uma vez que esta situação é vivenciada pelo sujeito 

dentro do jogo esportivo, pode, da mesma forma, ser transportada ao “jogo” no contexto do 

trabalho e da empresa/organização, exigindo ou solicitando desse mesmo sujeito que tenha 

uma unidade de função a uma ação múltipla de exigências. 

  

 

4.1.6 Tempo (em anos) que pratica a atividade esportiva 
 

Verifica logo abaixo os resultados da pesquisa sobre o tempo em anos, que os sujeitos 

praticam determinada atividade esportiva: 

 

 

 

 

 



 

Tabela 6 - Tempo em anos que pratica a atividade esportiva

ATÉ UM ANO

UM E DOIS ANOS

DE 6 A 15 ANOS

 

A tabela acima apresenta que a m

esportiva, pelo menos, entre um e dois anos, e que 0

sujeitos praticam a menos de um ano.

 

Gráfico 6 - Tempo em anos de prática esportiva

Fonte: informações coleta

 

Acima, podemos apreciar que 6

esportiva entre um e dois anos.

inteiramente a pratica da atividade esportiva, e que 1

atividade esportiva, e finalizando 2

praticada. 

Importante se faz destacar que, uma vez desenvolvendo por um tempo 

atividade esportiva, o sujeito encontra

do saber-fazer que essa atividade lhe permite desenvolver e que requer dele, não 

necessariamente para se tornar um desportista profissional 

pesquisa, mas para empenhar

Tempo de Prática Esportiva

Até um ano

Tempo em anos que pratica a atividade esportiva 

ATÉ UM ANO  02 

UM E DOIS ANOS 10 

15 ANOS 04 

A tabela acima apresenta que a maioria dos sujeitos de pesquisa pratica

entre um e dois anos, e que 04 sujeitos praticam 

sujeitos praticam a menos de um ano. 

Tempo em anos de prática esportiva 

Fonte: informações coletadas na pesquisa. 

podemos apreciar que 63% dos entrevistados praticam a su

entre um e dois anos. Cogitamos que os sujeitos de pesquisa ain

inteiramente a pratica da atividade esportiva, e que 12% dos sujeitos estão “conhecendo” sua 

esportiva, e finalizando 25% conhecem profundamente a atividade 

se faz destacar que, uma vez desenvolvendo por um tempo 

atividade esportiva, o sujeito encontra-se em maiores condições de “apropriar

fazer que essa atividade lhe permite desenvolver e que requer dele, não 

necessariamente para se tornar um desportista profissional – como no c

pesquisa, mas para empenhar-se e dedicar-se ao bem fazer uma prática que se reflete, sem 
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aioria dos sujeitos de pesquisa pratica sua atividade 

sujeitos praticam há 6 a 15 anos, e 02 

 

% dos entrevistados praticam a sua atividade 

ogitamos que os sujeitos de pesquisa ainda não dominam 

sujeitos estão “conhecendo” sua 

% conhecem profundamente a atividade esportiva 

se faz destacar que, uma vez desenvolvendo por um tempo maior a sua 

se em maiores condições de “apropriar-se” do saber e 

fazer que essa atividade lhe permite desenvolver e que requer dele, não 

como no caso dos sujeitos dessa 

se ao bem fazer uma prática que se reflete, sem 
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dúvida, em sua ação profissional.  Segundo Meneghetti "Cada coisa construída com 

grandiosidade tem o seu tempo, a sua seleção, o seu tirocínio de anos de trabalho e 

preparação" (MENEGHETTI, 2010, p. 41). 

 

 

4.1.7 Frequência semanal da atividade esportiva e horários em que pratica 
 

Logo, apresentaremos a correlação da frequência semanal da prática de atividade 

esportiva com os horários em que a mesma é realizada: 

 

Tabela 7 - Frequência Semanal 

UM DIA 04 

DOIS DIAS 06 

TRÊS DIAS 05 

QUATRO DIAS 01 

 

Tabela 8 - Frequência de Horários 

ENTRE AS 06h e ÀS 10h 03 

ENTRE AS 14h e ÀS 18h 01 

ENTRE AS 18h e ÀS 22h 05 

ENTRE AS 22h e ÀS 24h 07 

 

Nota-se que 07 sujeitos da pesquisa praticam sua atividade esportiva entre as 22h e às 

24h, pois são sujeitos que trabalham e estudam, dedicando então o horário da noite para a 

prática esportiva. Já 05 sujeitos responderam que praticam sua atividade esportiva nos 

horários entre as 18h e 22h, também são pessoas que trabalham durante o dia. Já os 02 

sujeitos que responderam das 06 às 10h gostam de praticá-las ao acordar, o que não lhes 

impedem de trabalhar nos demais horários do dia. 

Uma correlação que surgiu enquanto estávamos analisando a frequência de horários da 

prática esportiva durante o dia, a partir das informações coletadas dos sujeitos de pesquisa foi 

de que provavelmente a escolha por estes horários esteja relacionada também, além dos 

compromissos de trabalho e de estudo, com a ordem biológica do corpo em relação aos ritmos 

circadianos. 
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 O termo circadiano vem do latim “circa diem” e significa em torno de um dia 

(FERREIRA, 2004, p. 472). Nesse sentido, convém salientar que “os ritmos biológicos se 

referem às mudanças cíclicas que se repetem regularmente em um determinado tempo e estão 

relacionadas às alterações dos processos fisiológicos” (MINATI, SANTANA e MELLO, 

2006, p. 76). Segundo esses autores em uma pesquisa realizada para conhecer as diversas 

influências dos ritmos circadianos sobre o desempenho físico, “a hora ideal para um melhor 

desempenho físico depende dos ritmos endógenos, da natureza e da intensidade do exercício, 

e das influências ambientais” (ibid, p. 75). 

Ainda na mesma pesquisa, Minati, Santana e Mello (2006) salientam que o ritmo 

circadiano de cada pessoa sofre influências de alguns fatores, tais como temperatura corporal, 

ciclo sono-vigília e dos diferentes horários de picos das diversas variáveis fisiológicas, além 

de aspectos como a motivação, alimentação e as próprias interações sociais, que geram um 

impacto considerável no nível de desempenho físico, acarretando, assim vários e diferentes 

resultados.  

A existência e a influência do relógio biológico, que normalmente é ajustado dia a 
dia pela regularidade do nosso estilo de vida e pelas formas a que este vai nos expor 
aos ritmos ambientais, pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso em um 
contexto competitivo (MINATI, SANTANA e MELLO, 2006, p. 82). 
 

Em vista dos aspectos teóricos aqui apresentados e das informações comunicadas 

pelos sujeitos de pesquisa consideramos que seja importante em relação à hora do dia 

escolhida, bem como à frequência de dias na semana em que a atividade esportiva é praticada, 

que cada pessoa tenha conhecimento da dinâmica de seus próprios ritmos circadianos para 

fazer uma escolha adequada ao seu estado e “relógio biológico”. 

Como evidenciado que a maior parte dos sujeitos de pesquisa (75%) realiza a 

atividade esportiva no período das 18h às 24h, encontramos na literatura uma importante 

informação acerca desse fenômeno: 

 

Reilly et al. (1997) descrevem que, ao maiores aumentos do condicionamento físico, 
ocorre quando as sessões do treinamento árduas são marcadas para o inicio da noite 
(...). O exercício no começo da noite pode ser mais seguro e causar menos 
desconforto, o que em parte pode ser justificado pela diminuição da resistência aérea 
e ao aumento da capacidade da difusão pulmonar (MINATI, SANTANA e MELLO, 
2006, p. 79). 
 

 Sendo assim, identificamos que é fundamental que cada praticante de esporte tenha um 

conhecimento apurado de seu corpo e de sua disposição física, nos mais diversos momentos 

do dia, para adequar sua pratica esportiva, o que levará a um desempenho e resultados mais 

satisfatórios dessa atividade. Nesse sentido, essa postura incentiva o desenvolvimento da 



 

percepção de si mesmo, do conhecimento das respostas do corpo e respostas organísmicas

postura essa desenvolvida na atividade esportiva, mas que acarreta a utilização 

para outras áreas da vida, tais como a atividade profissional e a interrelação pessoal.

 

 

Gráfico 7 - Frequência de dias

Fonte: informações coleta
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Frequência de dias  

informações coletadas na pesquisa. 

os dados acima explicitados podemos observar que

mais de dois dias na semana, sendo que do total, 38

Dois dias Três dias Quatro dias

38 

percepção de si mesmo, do conhecimento das respostas do corpo e respostas organísmicas, 

postura essa desenvolvida na atividade esportiva, mas que acarreta a utilização e benefício 

para outras áreas da vida, tais como a atividade profissional e a interrelação pessoal. 

 

podemos observar que 75%  dos sujeitos da 

38% praticam dois dias 

Série1



 

Gráfico 8 - Frequência de H

Fonte: informações coleta

 

4.1.8 Atividades que gostaria de praticar 

 

Além das atividades esportivas já praticadas, pelos sujeitos da pesquisa, citadas 

anteriormente, apresenta-se a seguir 

praticar ainda em suas vidas

atualmente. 

 

Gráfico 9 - Atividades esportivas que gostaria de praticar

Fonte: informações coleta
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informações coletadas na pesquisa. 

Atividades que gostaria de praticar  

Além das atividades esportivas já praticadas, pelos sujeitos da pesquisa, citadas 

se a seguir as atividades esportivas que os sujeitos gostariam de 

ainda em suas vidas, mas que por algum motivo não especificado

tividades esportivas que gostaria de praticar 

informações coletadas na pesquisa. 
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Além das atividades esportivas já praticadas, pelos sujeitos da pesquisa, citadas 

as atividades esportivas que os sujeitos gostariam de 

, mas que por algum motivo não especificado, não as praticam 
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Observa-se que no quesito “dança” 08 sujeitos gostariam de praticar. É importante 

salientar que a maioria dos sujeitos de pesquisa é do sexo feminino, mas em contrapartida, no 

esporte “boxe” 06 sujeitos assinalaram a resposta, então concluindo que a atividade esportiva 

não pode ser definida pelo critério de gênero, pois se observa uma multiplicidade de gostos 

pelos sujeitos pesquisados. 

Salientamos que a variedade de tipos de atividades apresentados pelos sujeitos de 

pesquisa é de notável observação, pois são: 11 tipos de atividades esportivas dos mais 

variáveis tipos, o que pode estar relacionado ao aspecto de criatividade e de projetos 

futuro/expectativas em relação à prática esportiva. 

 

 

4.2 Análises de Conteúdo 
 
 

Apresentamos a seguir as categorias construídas/engendradas a partir da análise de 

conteúdo da relação entre as informações empíricas à luz dos conceitos teóricos trabalhados 

nesta pesquisa.  

 

4.2.1 A satisfação pela atividade esportiva 
 
 

Dentre as informações coletadas, apresentamos a seguir aspectos da satisfação em 

praticar determinada atividade esportiva. Salienta-se que as informações coletadas provêm de 

perguntas dissertativas e abertas presentes no instrumento de pesquisa, e que os sujeitos 

respondentes informaram mais de uma resposta. O gráfico abaixo traduz as principais 

motivações elencadas pelos sujeitos de pesquisa em relação à satisfação propiciada pela 

atividade esportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 9 - Satisfação pela atividade esportiva

Fonte: informações coleta
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% dos sujeitos afirmam que a 

a interação com outras pessoas, 

satisfações que fomentam a 

 prazer em praticar, 

deram ênfase no que se refere à satisfação pessoal 

atividade esportiva, porque, dá uma sensação de liberdade e também 

, alguns sujeitos descrevem que: 

corpo quanto para a mente” (P 

Sim, porque promove a integração de amigos, permite o aprendizado de trabalhar 
em grupo, ajuda na visão global das situações, além de exercitar o corpo”  (P 06). 

corpo quanto para a mente”, o 
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“A diferença psicológica é uma sensação de leveza depois do jogo, de percepção e 
conscientização do próprio corpo. Isso reverte numa potencialização das atividades 
intelectuais, mesmo porque, enquanto seres humanos somos o corpo e mente 
simultaneamente. Não é adequado ativar somente um em detrimento do outro, porque 
senão, não estaríamos nos desenvolvendo enquanto humanos, mas como ou físico, ou 
mente. Somos um todo”  (P 02). 
 

O sujeito acima além de complementar sobre a interrelação corpo-mente ainda conclui 

que ambos devem ser desenvolvidos conjuntamente para poder formar o ser humano, ou 

como Jaeger (2003) relata sobre a formação do homem cidadão grego que deveria englobar as 

áreas: atividade esportiva, a música, a poesia e a ética; assim, o homem atuando e 

desenvolvendo todas as áreas se tornaria completo. 

Entretanto, alguns sujeitos da pesquisa afirmam a relação corpo e mente e salientam 

que além de manter o corpo ativo, a atividade esportiva propicia algumas sensações. O sujeito 

P 10 declara: 

 

“ ...Ajuda a manter o corpo, mas também a mente (desestressa e acorda). Além disso, 
ajuda na postura como um todo, seja do corpo que da mente, te deixa sempre ‘pronta 
e alerta’ para reagir perante qualquer situação”  (P 10). 
 
Dessa forma, pela atividade esportiva o sujeito pode estar pronto e em atenção para 

qualquer situação que venha a enfrentar, sendo que com a atenção e concentração em nível 

mais elevado, é capaz de escolher melhor e tomar decisões de modo mais coerente com as 

situações que se lhe apresentam no cotidiano pessoal e profissional. Sendo este “pronta e 

alerta”  um resultado da atividade esportiva, mas que ao mesmo tempo acaba por lhe motivar 

ainda mais em desenvolver a atividade e o satisfaz.   

O sujeito P 11 relata que na sua atividade esportiva além de contemplar várias 

conjunturas, a capoeira é um exercício coletivo que constrói o respeito ao próximo: 

 

“Capoeira é um esporte que contempla várias coisas juntas, exercício, luta, trabalha 
o lado coletivo e respeito ao próximo” (P 11). 
 

Fazendo a correlação entre os resultados obtidos podemos descrever que todos os 

sujeitos de pesquisa explicitaram que obtiveram satisfação pela prática da atividade esportiva, 

e dentre as várias sensações supracitadas, o que foi mais marcante para a pesquisadora, foi a 

relação corpo-mente, assim podemos definir que o ganho da prática da atividade esportiva foi 

além da dimensão física. Ou seja, a satisfação pelo desenvolvimento da atividade esportiva, 
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não é apenas uma satisfação física e/ou de resultados físico-corpóreos, mas junto e a partir 

dessa dimensão, envolve e trabalha outras dimensões humanas.  

 

 

4.2.2 “Paixão pelo esporte”: a motivação em praticar 
 
 

Nesse item descrevemos o que é a “paixão pelo esporte” – expressão advinda das 

próprias respostas dos sujeitos de pesquisa – por meio de relatos dos participantes, nos quais 

ficam claros os motivos do sujeito em praticar a atividade esportiva. 

Podemos observar que dentre as inúmeras respostas coletadas não se pode definir um 

critério único de avaliação em relação à motivação da atividade esportiva, mas sim 

desenvolver os mais significativos resultados obtidos, tal como, por exemplo, que dentre um 

dos motivos que levou o sujeito P 04 a praticar sua atividade esportiva foi o sedentarismo. Em 

geral, essa é uma das principais motivações que levam as pessoas a começar a praticar uma 

atividade esportiva, como podemos ver também em P 04: 

 

“O sedentarismo, estava precisando praticar algum esporte e acabamos formando um 
grupo bom para jogar futebol o que tornou a atividade prazerosa” (P 04). 
 
Além de apresentar o principal motivo que culminou na prática esportiva, o sujeito 

acima citado, ainda complementa que essa atividade se tornou prazerosa, mostrando uma 

satisfação em praticá-la, ou seja, neste ponto verificamos que a motivação em praticar a 

atividade está diretamente relacionada à satisfação, e vice-versa, sendo sempre motivos reais 

dos sujeitos, de acordo com sua situação histórica. 

Concordando com o sujeito P 04, o sujeito P 08, afirma e complementa sobre o prazer 

da prática da atividade esportiva e o benefício para a manutenção da saúde integral do corpo, 

uma vez que ambos são inseparáveis: 

 
“É o prazer e a saúde do corpo como um todo” (P 08). 
 

Outra motivação citada pelos sujeitos de pesquisa é a relação homem-natureza, isto é, 

o gosto em praticar uma atividade esportiva em um ambiente que integre o homem e a 

natureza, pois essa relação também pode despertar várias sensações, na qual foi citada, por 

exemplo, a “aventura”, instigando o pesquisado a praticar a atividade esportiva.  
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“O gosto pelas atividades na natureza e de aventura” (P 14). 

 

Este ponto é importante, pois uma vez que o sujeito, pela atividade esportiva, se 

interessa em desenvolver a interrelação com o ambiente natural, em situação de 

movimentação corporal e atividade física, passa a considerar esse aspecto importante em sua 

vivência cotidiana, assumindo uma postura de prestar atenção em comportamentos e reações 

naturais de seu corpo/organismo, e aprendendo o que significam, de modo genuíno/natural, e 

não apenas vivendo de modo “automatizado” e “mecânico” o seu cotidiano e a sua própria 

atividade esportiva, ficando, em última instância, mais sensibilizado corporeamente.   

Com relação à sensação de aventura descrita pelo sujeito P 14, ainda podemos 

observar que o sujeito P 10 descreve sua motivação relacionando com a idade, sendo assim, a 

paixão descrita por ele, é uma aventura. 

 

“Paixão pelo esporte, pois já praticava outras modalidades desde os 10 anos” (P 15). 

 

Essa paixão se construiu desde criança, pelo “pegar gosto” pela atividade que aprendia 

e desenvolvia. Meneghetti (2008) em relação aos sete pontos do empreendedor, destaca que 

um dele (o 4º) está relacionado ao “amor pelo próprio trabalho”, que significa que “um líder 

deve amar o objeto que produz. Deve vivê-lo, senti-lo, ter prazer com o próprio trabalho. 

Cada um tem os seus estilos e os seus modos...” (MENEGHETTI, 2008, p. 70). Neste sentido, 

podemos fazer uma interrelação entre a atividade esportiva como atividade integral 

desenvolvida pelos sujeitos, na qual as pessoas desenvolvem e constroem uma paixão, um 

amor porque são eles mesmos os produtos de suas atividades/ações, ou seja, na atividade 

esportiva o sujeito trabalha a si mesmo, e sai transformado dessa relação. Caso exista o amor 

pela atividade esportiva, onde o si mesmo é o sujeito agente e desenvolvedor da ação, esse 

amor também pode estar presente depois na atividade profissional, na qual se torna mais fácil 

perceber-se como sujeito da ação profissional, e não alienado da mesma. 

Podemos verificar que o sujeito P 15, começou a praticar sua atividade esportiva desde 

jovem, e que carrega consigo essa motivação, a qual se torna uma paixão “pelo esporte”. 

Paixão essa, que pode ser encontrada intrinsecamente no relato do sujeito P 12, que iniciou 

sua prática esportiva ainda muito jovem, também: 
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“Comecei a fazer capoeira quando tinha 11 anos para aprender uma luta, mas na 
verdade acabei aprendendo várias coisas. Hoje, como professor, acredito que a 
capoeira seja uma das melhores artes do nosso Brasil” (P 12). 
  

Podemos verificar que a atividade esportiva modificou o estilo, a compreensão, o 

significado atribuído à própria atividade esportiva, pelo sujeito P 12, pois começou a praticar 

pelo motivo da luta, e com o passar dos anos, começou a mudar sua postura e compreensão, 

sendo que agora, como professor, entende que a capoeira é mais que apenas uma luta, é uma 

das melhores artes do Brasil. Ao se remeter à capoeira como “arte”, ele traz uma nobreza para 

a atividade que pratica, conseguindo desenvolver uma certa sensibilidade, uma outra estética, 

que passa de “luta” para “arte”, e assim o sujeito da ação-luta é diferente do sujeito ação-arte 

– mais uma vez verificamos que o sujeito se transforma por meio da atividade esportiva 

praticada.      

Verifica-se a seguir no sujeito P 03, que a sua motivação em praticar a atividade 

esportiva é a (trans)formação de si mesmo:  

 

“Eu adoro praticar essas atividades esportivas, o futebol porque desenvolve a 
liderança, e a pratica esportiva de correr, movimentar os músculos é uma sensação 
de descarregar o peso do dia-a-dia. E a cavalgada é a sensação de liberdade e o 
contato com a natureza, desenvolve muito a parte da atenção, do cuidado e o 
movimento do cavalo” (P 03). 

 

Interessante salientar que na fala do sujeito acima, segundo sua visão, a atividade 

esportiva desenvolve a liderança, isto é, ajuda-lhe a desenvolver atitudes de liderança, por 

meio do jogo do futebol, que é uma atividade em equipe. O jogo, a atividade esportiva 

necessita de um sujeito que enxergue esse jogo como um todo, que chame os colegas que 

fazem parte das mesmas e outras jogadas, que dê orientações, que estimule ações ao fazer, 

etc., e uma vez coordenando essas atitudes e ações em campo, o sujeito pode transportá-las 

para a prática cotidiana profissional, por exemplo, assumindo também postura e atitudes de 

liderança em determinados contextos de trabalho. Assim, o estar preparado “para correr”, para 

lidar com as cobranças do dia a dia profissional, desenvolver a atenção cada vez mais, e várias 

outras posturas e competências, são necessárias ao jovem líder em formação, que, caso saiba 

utilizar de modo adequado e responsável suas vivências na prática esportiva, pode ter ganhos 

que se estendem à prática profissional.  

Em outro âmbito, a atividade esportiva ajuda o líder a “manter a sanidade corporal” 

(P 16), podemos observar a seguir na citação do sujeito de pesquisa que os benefícios em 
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praticar uma atividade esportiva vão além do contexto da prática esportiva, se refletindo 

também nos negócios. 

 

“Porque me dá a possibilidade de manter a minha sanidade corporal ao mesmo 
tempo em que serve como um redutor das tensões do dia-a-dia de negócios. No 
momento em que estou jogando, minha cabeça não consegue se concentrar em mais 
nada e todo o meu foco de atenção vai para melhorar o desempenho esportivo. É um 
grande prazer” (P 16). 

 
Salienta-se que na atividade esportiva, o sujeito de pesquisa P 16, ainda informa que 

reforça a manter o foco, prestando atenção e se concentrando, e a busca da melhoria contínua, 

e complementa o quanto é prazeroso fazer algo que ajuda e trabalha a si mesmo. 

Podemos dizer que a maior motivação por praticar a atividade esportiva é o sentimento 

em praticá-la, o gosto em fazer algo que agrega e transforma a si mesmo, que ajuda a 

completar o ciclo da vida, algo que ajuda a dar um direcionamento de ações concretas para si 

mesmo, em atuar a realização pessoal e profissional. Em cada momento e trecho das respostas 

dos sujeitos de pesquisa verificamos que existe uma interrelação e mútua constituição do fazer 

esportivo & do fazer profissional de liderança, para aqueles que levam a sério suas ações e 

atuações.  

 

 

4.2.3 Resultado físico após praticar a atividade esportiva 
 

Aqui apresentaremos os principais resultados elencados pelos sujeitos de pesquisa. É 

importante destacar que cada sujeito pode responder a mais de uma opção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Resultados 

Fonte: informações coletadas na pesquisa.
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“1. melhora do meu condicionamento físico; 
2. melhor funcionamento do meu sistema hormonal e endócrino; 
3, melhor controle de peso; 
4. maior disposição para realizar as tarefas do dia-a-dia”  (P 16). 
 
Também podemos observar os resultados dos participantes da pesquisa através de um 

relato, no qual o sujeito claramente especifica que a atividade esportiva ajuda o ser humano 

em todos os aspectos: 

 

“Tu te sentes bem em tudo, desde ao acordar de manhã bem disposto até a hora de ir 
dormir, com bom humor, influencia em tudo, sentir-se bem é muito bom” (P 13). 
 
 
Conforme o relato acima apresenta, podemos salientar que a atividade esportiva bem 

praticada resulta na melhoria e incremento de inúmeros aspectos para o praticante desta, 

assim ajuda no bem estar e bem viver da pessoa. Segundo Meneghetti (2010) “...a sanidade do 

organismo humano no final é uma harmonia, determinada pela coincidência de todas as 

médias do corpo (ritmo cardíaco, circulação sanguínea, secreções glandulares etc.)” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 143). E lembramos ainda, que pode ser um início de ações físicas 

para se retomar a sanidade biológica e funcional, que terá resultados na percepção 

organísmica do sujeito (MENEGHETTI, 2010). Sem a sanidade organísmica inicial, um 

sujeito não pode nem pensar em ser líder.  

 

 

4.2.4 Interrelação entre aspectos psicológicos e intelectuais propiciados pela atividade 

esportiva e que se refletem no trabalho profissional 

 

Logo apresentaremos a correlação e interrelação entre os aspectos psicológicos e 

intelectuais que a atividade esportiva propicia e sua reflexão no trabalho profissional do 

participante dessa atividade. 

Referente aos resultados psicológicos podemos observar que no sujeito P 01, fica claro 

que houve mudança nesse aspecto, salientando ainda que “fica leve” : 

 

“Sim, melhor aprendizado, concentração, psicológico fica leve em todos os sentidos” 
(P 01). 
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Esse “fica leve”  está atrelado a uma retomada integral de saúde em nível físico-

biológico, que se reflete na dimensão psicológica, no sentido de reativar, organizar, e 

estimular o fluir da atividade pensante e racional. Dessa forma, o sujeito se encontra em 

situação de autorregenerar-se, com o confluir dos resultados físicos e psicológicos advindos 

da atividade esportiva, sendo que “...está bem, é correspondente a si mesmo, circular e 

contínuo, funciona em crescimento” (MENEGHETTI, 2010, p. 143). O que também estimula 

à ações de exatidão de consciência.   

O sujeito de pesquisa P 07 afirma que o cansaço pode ser psicológico e que com a 

motivação em ir praticar uma atividade esportiva o sujeito toma essa vontade para si e vai 

praticá-la concretamente:  

 

“Sim, tem dias que estou cansada, mas se falar em jogar futebol lá vamos nós, na 
verdade a canseira é psicológico” (P 07). 
 

Em relação com os resultados no aspecto intelectual houve um aumento da capacidade 

de inteligência, citado por vários sujeitos, que salientaram aspectos a respeito desse tema: 

 

“Me torna mais disposto para realizar as tarefas do dia a dia. Maior facilidade para 
resolver os problemas, pois a mente está funcionando perfeitamente” (P 08). 
 
“Sim, me sinto mais disposto para atividade intelectual após a prática esportiva” (P 
09). 
 
“Após praticar algum tipo de esporte, consigo desenvolver meu trabalho com maior 
atenção e energia” (P 03). 

 

Essa percepção que os sujeitos de pesquisa obtiveram, mostra que após a prática 

esportiva o sujeito obtém resultados e ganhos em vários aspectos, dentre eles a capacidade de 

raciocinar, a capacidade de inteligência, a disposição para o trabalho, maior capacidade em 

resolver os problemas, e manter a atenção naquilo que está fazendo.  

Além disso, a atividade esportiva auxilia outros aspectos citados pelos sujeitos, tais 

como: 

 

“A capoeira você tem que ter disciplina, responsabilidade para evoluir nela, isso 
acaba acontecendo no trabalho também para ir em frente no lado profissional tem 
que ter responsabilidade também” (P 12). 
 

“Há uma maior paciência e facilidade para se lidar com situações adversas” (P 14). 
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Inevitavelmente, explicita-se que há interrelação entre os aspectos de 

responsabilidade, evolução no trabalho e paciência para lidar com situações adversas. Pois 

como o sujeito é um todo integral, cada ação que fizer e o modo como cuidar de si mesmo e 

de sua vida, acarretará reações em todas as demais esferas e aspectos de sua vida.  

Complementando o que os sujeitos acima dizem, o sujeito destaca que a atividade 

esportiva desenvolve a relação de trabalho em equipe, pois: 

 

“Trabalho em equipe, colaboração e comprometimento, são três coisas diretamente 
relacionadas ao trabalho e aplicadas no dia a dia” (P 15). 

 

O sujeito P 06 afirma que após a prática esportiva a “energia extra” foi suprimida e 

que reside a “energia necessária apenas para exercer aquela atividade, sem desvios de 

atenção”, essa energia deve ser canalizada para um objetivo que agregue resultados positivos, 

valores, conhecimentos, enfim, deve ser reinvestida em seu Eu. Como se pode verificar a 

seguir pelo relato dos sujeitos P 06 e P 04, que explicam como pode ser o uso e o 

reinvestimento da energia, pela prática esportiva, e pelo desenvolvimento de uma 

competência nem imaginada até então, e verificar em ações de um jogo de futebol, por 

exemplo, que incentivou o crescimento: 

 

“É possível perceber uma maior concentração na atividade a ser feita pós prática do 
esporte, pois a energia extra foi gasta com inteligência; resta aquela energia 
necessária apenas para exercer aquela atividade, sem desvios de atenção” (P 06). 

 

“A percepção, para mim foi muito claro no momento em que comecei a defender 
algumas bolas difíceis que nem eu sabia explicar, na época nosso treinador disse que 
eu tinha um reflexo muito bom e parece que me apropriei dessa informação e vi que 
eu tenho a capacidade de perceber algumas situações e de encontrar soluções de 
forma muito rápida, mas não havia tomado consciência disso ainda” (P 04). 
 

Com esse relato acima percebemos que a atividade esportiva, ajuda o jovem a se 

conhecer, mas depende só dele para se apropriar dessa informação (P 04), e reinvestir em si 

mesmo. Complementando o que o sujeito acima descreve sobre reflexo em resolver 

problemas do dia a dia após praticar a atividade esportiva: 

 

“Reflexo mais rápido, perante as situações e problemas, te ajuda a estar sempre 
pronto a responder” (P 10). 
 



 

Os resultados da atividade esportiva nada mais são

aspectos acima citados, a interrelação entre o psicológico e intelectual ajuda o sujeito 

praticante dessa atividade esportiva a ser mais paciente, com reflexos mais rápidos 

resoluções de problemas, disposição

algo a mais para sua vida, sendo que os ganhos na atividade esportiva podem se estender para 

as ações profissionais no contexto empresarial/organizacional, po

por um sujeito, que é o mesmo agente nos dois contextos.

 

 

4.2.5 Estado de espírito: humor, emoções e sentimentos

 

Apresentaremos a seguir a relação do

qual foram elencadas 13 emoç

questionário de pesquisa, a saber: 

felicidade, força de vontade, garra, leveza, paciência, paz interior, serenidade superação e 

tranquilidade.  

 

Gráfico 11 - Emoções/Estado de espírito

Fonte: informações coletadas na pesquisa.
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felicidade, força de vontade e superação. No discurso abaixo fica claro, quando o sujeito 

expressa suas emoções pós-prática esportiva: 

 

“Sim altera, fico muito mais tranquila depois de praticar uma das atividades 
esportivas mencionadas, o futebol me traz um sentimento de garra, força de vontade, 
coragem, determinação, a cavalgada me trás um sentimento de tranquilidade, 
serenidade, paz interior” (P 03). 
 

Todavia, a prática da atividade esportiva tem seus resultados além, consegue 

influenciar na percepção organísmica, que conforme Meneghetti (2005) relata que o corpo nos 

dá a medida do que acontece igual ao externo, e as nossas ações externas são efetivadas no 

nosso corpo, “na fluidez ou rigidez articular ou muscular, na motilidade livre ou difícil, na 

sensação de pertencimento ou estranheza em relação à própria realidade somática” 

(MENEGHETTI 2005, p. 90). 

Assim, pode se dar, pelo desenvolvimento e vivenciar da prática esportiva, a 

integração harmônica das próprias emoções, que, em sentido último, informam a respeito da 

real situação vivida em cada momento do dia a dia, e, para aqueles que sabem compreendê-

las, afinam a percepção organísmica. Conforme Meneghetti (2011) “significa que começamos 

a nos tornar familiares ao Em Si somático8, através da percepção da emocionalidade circular: 

várias emoções que se interligam e sabemos a motivação de cada uma” (MENEGHETTI, 

2011, p. 284).  

O sujeito P 16 discorre, concordando com o que Meneghetti (2005) salienta: 

 

“A prática desta atividade traz resultados também de ordem psicológica. Aumenta 
meu foco e capacidade de concentração para as atividades intelectuais. Além disto, 
aumenta a minha disposição e também minha sensibilidade organísmica” (P 16). 
 

Correlacionando o que Meneghetti (2005) aborda e o sujeito P 16, quando o primeiro 

relata “na fluidez ou rigidez articular ou muscular” (MENEGHETTI 2005, p. 90), e o 

segundo, quando discorre “sensibilidade organísmica” (P 16), pode-se concluir que ambos 

abordam a mesma coisa, só que com modos diferentes. A atividade esportiva influencia na 

melhora da sensibilidade organísmica. 

 

 

                                                           
8 Em Si ôntico, segundo a Ciência Ontopsicológica é o “Princípio formal inteligente que faz autóctise histórica” 
(MENEGHETTI, 2008, p. 88), quando o autor usa a terminologia “Em Si somático” está se referindo a definição 
de Em Si organísmico (para maiores aprofundamentos vide Meneghetti, 2008). 
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4.2.6 Resultados advindos da prática em equipe 

 

Nessa categoria apresentaremos os resultados (físicos, psicológicos, intelectuais, 

profissionais) percebidos pelos sujeitos de pesquisa, em seus colegas de trabalho, os quais 

praticam uma determinada atividade esportiva coletiva. 

Nota-se pelos relatos, que os sujeitos não definem exatamente as mudanças em seus 

colegas de trabalho, mas sim evidenciam de modo intrínseco que há transformação em seus 

colegas de grupo, no que diz respeito ao comportamento que estes apresentam. 

 

“Com certeza, formamos um grupo muito bom e a personalidade de cada uma se 
destaca durante a partida, com isso, algumas começaram a mudar um pouco em 
alguns aspectos como o autocontrole, capacidade de lidar, espírito de equipe. Mais do 
que futebol está sendo um exercício de descoberta de si mesmo” (P 04). 

 

Quando o sujeito obtém esse tipo de percepção de mudança de si e verifica os 

resultados em seu grupo de atividade esportiva, significa que pode começar um processo de 

percepção de si mesmo e de descoberta de si mesmo, por meio da atividade praticada. 

Meneghetti (2011) explica que “o corpo é uma situação de existência concreta. Através da sua 

ordem, o espírito pode fluir como autóctise histórica do Eu” (MENEGHETTI, 2011, p. 283). 

Assim, através da atividade esportiva se o sujeito realmente quer pode começar a fazer a 

“descoberta de si mesmo” (P 04), porque se observa e se autoevidencia, assim como pode 

observar e evidenciar aspectos dos outros colegas, em ação e movimento no jogo, 

compreendendo a forma como reage e se comporta nas mais diversas situações.  

O sujeito P 10 complementa o pensamento do sujeito P 04, quando fala de si mesmo: 

 

“Sim, em geral parece que diminui o stress e a irritabilidade e surge também um 
sentimento de equipe, de ajudar um ao outro para chegar a um resultado, brigar 
também se preciso, mas sendo capaz de lidar com o outro um pouco de ‘igual para 
igual’, sabendo que todas as peças são importantes para chegar a um resultado” (P 
10).    
 

Essas mudanças elencadas pelo sujeito P 04 estão relacionadas à percepção de si e do 

outro, e também da interrelação possível no jogo, conforme descrito no referencial teórico 

dessa pesquisa. A percepção é ligada diretamente com a sensação, segundo Meneghetti (2005) 

a percepção é medida pelo corpo e é o que acontece idêntico ao externo, essa leitura que 

acontece no corpo do sujeito é chamado campo semântico.  
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4.2.7 Esporte & liderança: atitudes e competências entrelaçadas 
 

 

Nesta categoria apresentaremos a atividade esportiva como desenvolvedora e 

estimuladora da liderança e as competências que se entrelaçam na medida em que se pratica a 

atividade esportiva com uma postura séria de aprendizado. 

No relato abaixo fica evidenciado que o sujeito P 01 tem atitudes de liderança durante 

a prática da atividade esportiva, mas não está consciente ainda disso:  

 

“...Não sou boa no gol, mas no resto me saio bem, mandar (metida), assessorar 
(ajudar), liderar, matar no peito a culpa da equipe, achar a melhor saída (armadora) 
e gol é claro (atingir o objetivo final)” (P 01). 
 

As atitudes e comportamentos elencados pela participante acima, tais como comandar, 

assessora/ajudar, liderar, assumir a responsabilidade, planejar e identificar possibilidades de 

solução às situações, e atingir o objetivo proposto em equipe, são atitudes e comportamentos 

que ao mesmo tempo se realizam e se objetivam na prática da atividade esportiva – no caso, o 

futebol -, e que claramente são evidenciados por ela como podendo ser transportados e 

estendidos à sua prática profissional, pois trabalham, em última instância e diretamente, o 

sujeito da ação, ou seja, a pessoa. Assim, percebemos a interligação e o entrelaçamento das 

atividades esportivas e profissional, quando o esporte propicia o desenvolvimento da 

liderança do sujeito, seja em campo, que no contexto empresa/organização. Portanto, não é 

uma prática esportiva de um jogar pelo jogar, mas sim na qual o sujeito se percebe como 

sendo “trabalhado” (e trabalhando a si mesmo) no próprio jogo, também em busca de 

desenvolvimento e capacidades profissionais de liderança.  

Sendo assim, o sujeito P 02 na mesma linha que o sujeito acima citado quando tenta 

explicitar as características de um líder, consegue concluir que a liderança surge na tomada de 

atitude do sujeito, ou seja, que se concretiza no e pelo fazer: 

 

“Já se falar de ginástica olímpica falo de comprometimento, concentração, disciplina, 
superação, autocontrole, domínio do corpo, noção de tempo, força física... ou seja, a 
experiência do esporte foi fundamental na minha construção, inclusive de liderança 
(...) o esporte foi fundamental na minha vida” (P 02). 
 

Aqui os aspectos de comprometimento, concentração, disciplina, superação, 

autocontrole, domínio do corpo, noção de tempo e força física são vivenciados/experenciados, 

construídos e desenvolvidos na atividade esportiva – que no caso deste participante era 
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ginástica olímpica – e se integram no modo de ser, objetivando a personalidade do sujeito, 

que identifica, devido a percepção de si mesmo em relação a todos os aspectos acima 

elencados, que se tornaram fundamentais em sua vida, e hoje se refletem em seu modo de ser 

e atuar também profissionalmente. 

Essa atitude que o sujeito P 02 reflete dentro da atividade esportiva, o sujeito P 03 

relata que: 

 

“Percebo que jogando futebol consigo coordenar e liderar a equipe, sempre falando 
durante o jogo e dando dicas, e isso acaba se refletindo no meu trabalho fico mais 
atenta as situações que chegam para ser resolvidas, a percepção em relação à 
resolução de algumas situações fica mais fácil” (P 03). 
 

Fica claro que esse sujeito consegue ter noção que sua atitude de liderança influencia a 

equipe toda e que consegue direcionar a equipe para uma meta em comum. Nesse mesmo 

sentido o sujeito P 04 descreve: 

 

“Como fico no gol eu geralmente falo bastante durante o jogo porque consigo ver 
todas jogando, às vezes acho que dá certo gritar quando tem que chutar para o gol, 
ou dizer quem está sobrando, chamar de volta para a defesa, normalmente tenho 
sempre uma ou duas colegas que ficam perto do meu gol e quase sempre temos um 
bom desempenho durante a partida porque acabamos nos entendendo durante as 
jogadas. Acho que isso acontece no meu dia a dia, eu tenho um jeito mais tranquilo, 
mas consigo formar uma equipe de ação e colaboração. A capacidade de ter que 
decidir como sair de uma situação difícil também acontece muito seguido. É 
impressionante como uma atividade esportiva te faz ter consciência e assumir aquilo 
que você é mas que não tinha coragem de colocar para fora” (P 04). 
 

 Verifica-se que além do sujeito P 04 ter noção de liderança, ele consegue transportar 

esse conhecimento para o seu dia a dia. Aspectos como observação geral e ampla do contexto 

e das ações das pessoas envolvidas, dar e direcionar tarefas específicas para cada participante 

do jogo, e trabalhar em equipe junto com as colegas, são já identificados pelo sujeito 

participante, que verifica que desenvolve estes pontos em suas ações no jogo de futebol. Com 

essas ações o participante identifica que também consegue trabalhar no sentido de formar uma 

equipe, e esse resultado uma vez conseguido em campo, pode também vir a ser realizado em 

sua área de atuação profissional, pois é uma competência que ele desenvolve em si mesmo, 

como pessoa & profissional, então, se apropria dela em seu agir e saber fazer, e pode atuá-la 

também na empresa/organização. Além disso, resolver situações difíceis, encará-las e dar 



56 
 

respostas, é outro aspecto vivenciado e desenvolvido. Enfim, o sujeito percebeu 

conscientemente que tomou mais coragem para agir com liderança.  

Salientando o que o sujeito P 04 relata o sujeito P 07 afirma, e insere uma nova 

questão que a atividade esportiva consegue influenciar nas suas atitudes profissionais: 

 

“Com certeza. É difícil participar de um jogo e permanecer calado, sem expressar sua 
opinião; desenvolve-se a visão do todo, aprende-se a reagir em momentos de pressão, 
toma-se a frente de algumas situações quando julga necessário. Isso impacta na 
atividade profissional, pois à medida que você vai tendo mais segurança no agir, vai 
fazendo de uma maneira melhor, tanto no futebol, quanto na atividade profissional. 
Olha, tudo que faço dou meu melhor tanto no futebol quando no profissional” (P 07). 
 

Esse sujeito mostra uma nova visão sobre o aspecto de liderança quando na atividade 

esportiva acaba passando por uma situação de pressão. Essa mesma situação pode ocorrer na 

empresa, e sendo assim, o sujeito consegue resolver de forma mais rápida e profissional 

possível. Verifica-se que o quanto cresce e se desenvolve dentro de campo, pode crescer e se 

desenvolver também no contexto profissional. 

A seguir, veremos relatos dos sujeitos que perceberam que durante a prática esportiva 

conscientizaram-se que algumas atitudes que fazem durante a prática é a mesma na empresa e 

que pode ser aprimorada: 

 

“...Na corrida também é um momento de se voltar para si e ver como age como 
pessoa e profissional. E ver quais os pontos podem ser melhorados” (P 09). 
 
“Sim, principalmente de autoconhecimento e desse modo, consequentemente, ao 
menos em mim, de liderança. Ou seja, no jogo fica mais fácil de ver onde se está 
errando, qual é a atitude que te leva a errar, não jogar bem, ou nem jogar. Ali, por 
um segundo, se tem a chance de fazer diferente e ver qual o resultado, se é bom, às 
vezes te faz tentar fora do campo a mesma atitude e desse modo se cresce. Por 
exemplo, uma vez percebi que nem entrava no jogo porque deixava sempre as jogadas 
para os outros fazerem, por achar que nunca era bom o suficiente. Percebi e resolvi 
entrar no jogo jogando no ataque, no centro. Descobri que não era tão ruim assim e 
que os outros também estavam aprendendo como eu, descobri que se queremos mais 
responsabilidades devemos buscá-la, assim como se queremos a bola devemos correr 
atrás para recebê-la, gritar e se posicionar” (P 10). 
 

Dessa forma, quando o sujeito volta para si e consegue tomar a atitude de mudança, 

mostra que fica mais forte para a vida e frente à vida, e todas as suas situações, nesse mesmo 

sentido, a atitude de liderança cresce na medida em que o sujeito cresce. O discurso do sujeito 
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acima se constitui em uma síntese dialética de como estão interligadas diretamente a atividade 

esportiva e o desenvolvimento da liderança em jovens líderes em formação.  

 

“Fortalece a atitude de delegar funções” (P 11). 
 

Pouco a pouco, na medida da evolução do sujeito, quando já evidenciou a fase de 

descoberta de si, começa a evolução de delegar funções conforme citado pelo sujeito P 11, 

bem como o sujeito P 12 e o sujeito P 15 deixam claro: 

 

“...Ao longo do tempo você acaba tendo mais responsabilidade dentro da capoeira, 
tendo que ensinar e liderar os mais jovens, atitude que você acaba levando para o 
lado profissional” (P 12). 
 

“Percebo nitidamente, pois tento aplicar técnicas de motivação, orientação dentro da 
equipe, isso se pratica dentro da atividade profissional também através de diálogos 
com colegas, etc.” (P 15). 
 

Evidencia-se também que a atitude de liderança se reflete dentro do trabalho, como foi 

citada pelos sujeitos acima. O sujeito P 14 salienta que a prática de sua atividade esportiva é 

de grande risco, e que várias atitudes devem ser tomadas, pois elas, em seu contexto, são de 

grande relevância, e que as mesmas se equivalem na empresa: 

 

“...São desenvolvidas as questões de liderança sim, sobretudo no montanhismo e 
canionismo, atividades de maior logística e risco. E acredito que haja uma 
transferência direta ao trabalho” (P 14). 
 

Quando acima relata sobre as “atividades de maior logística e risco” e como elas 

influenciam diretamente na empresa/organização, o sujeito P 16 também deixa claro o mesmo 

ponto, pois: 

 

“...É um modo de melhorar a minha posição pessoalmente no contato com as pessoas 
e de manter o controle sobre situações onde não estou em vantagem. No jogo 
aprendemos a montar uma estratégia e a implementá-la. O sucesso vem do somatório 
entre a estratégia, a execução correta e a criatividade para agregar um ponto de 
novidade vencedor durante a partida” (P 16). 
 

Esse ponto de vista, que o sujeito P 16 trouxe à pesquisa, sobre a estratégia para 

vencer a partida pode ser aplicado diretamente na empresa. O vencer não significa o fim, mas 

o começo de muito ainda, pois se venceu uma partida hoje, amanha virão outras, isso também 
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pode se perceber na empresa. Hoje é um projeto que tem que entregar para o cliente, amanhã 

é uma reunião importante, cada dia no mercado de trabalho é resultado de atitudes de práticas 

bem estruturadas, bem planejadas, ou intuídas, bem jogadas, assim como em uma atividade 

esportiva, assim como em um jogo em equipe.  

No final – de cada momento – advém o sucesso, como uma premiação, como um 

podium, congregando a estratégia bem feita, a execução adequada e a criatividade que brinda 

as ações realizadas, sendo imediatamente fonte de inspiração para novas ações e jogadas 

futuras de maior desafio, desempenho e ganho, pois as jogadas são infinitas, querem ação 

contínua dos sujeitos envolvidos, e não se pode esquecer que, de acordo com Dunga em 

entrevista à Revista Performance Líder “a vitória conquistadas não é um ponto de chegada, é 

uma estação aonde você vai chegar, que vai dar experiência, proporcionar qualificação para 

continuar vencendo” (FERNANDES, 2010, p. 84). Aqui se evidencia também a meritocracia, 

do sujeito e da equipe que fez bem feito, que “jogou bem”, e alcança, portanto, os seus 

resultados. No entanto, não se limita a esses ganhos, mas vai sempre atrás de novos desafios, 

para realizar mais, seja na atividade esportiva que na empresa, isto é, corre atrás da bola para 

fazer gol.  

Em vista dos fatos e significados apresentados, identifica-se que 100% dos sujeitos de 

pesquisa concordam que existe relação entre as atitudes e competências desenvolvidas na 

atividade esportiva e sua aplicação direta no contexto de trabalho profissional, em 

empresas/organizações/instituições, em equipes e também no trabalho de desempenho 

individual. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente trabalho teve por objetivo investigar as capacidades e competências físicas, 

psicológicas, intelectuais e sociais que os jovens desenvolveram por meio da atividade 

esportiva e suas contribuições para a construção da liderança profissional.  

Especificamente investigou a relação de desenvolvimento e aprimoramento da 

percepção organísmica através da prática de atividade esportiva. Ficou claro nos relatos 

apresentados pelos sujeitos de pesquisa que houve resultados nesse aspecto, pois é o corpo 

que nos dá a informação idêntica ao externo. Podemos afirmar isso com a citação do sujeito P 

16 quando fala da melhora da “sensibilidade organísmica”.  

Analisou a relação entre a prática da atividade esportiva e os desenvolvimentos/ 

crescimentos dos jovens em relação a si mesmo como pessoa, no qual ficou evidenciado que 

nos relatos dos sujeitos de pesquisa, afirmaram que a atividade esportiva contribui de modo 

benéfico no conhecimento de si mesmo, através das emoções, comportamentos, atitudes 

percebidas e compreendidas. Neste sentido é importante destacar que sempre que ocorre o 

êxito e a vitória no esporte, aí se dá a materialização de uma adequada mentalidade 

psicológica pessoal, pois o resultado de vitória no esporte depende muito mais desse aspecto 

do que unicamente do aspecto físico, ou seja, existe uma intencionalidade direcionada à 

vitória no sujeito que realiza a atividade esportiva. Assinalamos essa questão aqui, porém é 

importante destacar que pode ser objeto de estudo de uma pesquisa futura. 

Por fim analisou como a interação e comportamento do jovem no grupo de atividade 

esportiva refletiu em suas ações profissionais na empresa/organização onde trabalham. Vários 

dos sujeitos pesquisados relataram que durante a prática esportiva evidenciaram inúmeros 

aspectos tanto positivos, quanto negativos, e fazendo a correlação com a sua atitude dentro da 

empresa, ficou claro que poderiam mudar suas atitudes. Alguns sujeitos de pesquisa relataram 

que após modificar suas atitudes durante a prática esportiva o seu desempenho profissional 

cresceu consideravelmente. 

Inicialmente foram elencados quatro constructos no referencial teórico e conceituados 

cada um que foram: atividade esportiva – mostrou sua evolução desde os primórdios da 

história e sua relação com o modo de formar o homem; corpo e percepção organísmica – 

conceituou o corpo e fez sua relação com a percepção organísmica, evidenciando que o corpo 

percebe todas as informações idênticas ao externo; jovem e juventude – pois é nessa fase o 

jovem deve saber aprender e se formar em inúmeras situações e experiências, sabendo investir 
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com inteligência o seu potencial; líder e liderança – nessa parte foi conceituado que o líder é 

quem lidera, e este deve saber primeiramente a servir o outro para poder comandar. 

Durante a análise de conteúdo ficou evidenciado que o grau de escolaridade dos 

sujeitos é alto, o que dá um embasamento de conteúdo para essa pesquisa; ainda, foi 

constatado que a maioria dos entrevistados são solteiros e gostam de praticar atividades em 

grupo, e que a mais citada foi o futebol, e mostrou uma crescente das outras atividades de 

segundo plano. 

Na análise de conteúdo ficou claro que a atividade esportiva traz inúmeras motivações 

e sensações, e que alguns jovens não conseguem “traduzi-las”, porque ainda não tem o 

conhecimento total de si mesmo, entretanto os jovens que descrevem suas emoções 

conseguem ter uma relação consigo mesmo mais afável, de modo a já evidenciar o seu valor e 

saber como cultivar-se, de modo integral, aproveitando todos os resultados advindos da 

atividade esportiva. 

A paixão que leva o jovem praticar a atividade esportiva tem vários motivos, dentre 

eles podemos destacar a relação com os amigos e a relação corpo-mente, o que evidencia a 

percepção do jovem sobre a relação com a prática esportiva e os aspectos psicológicos do 

sujeito. Entretanto, dentre os resultados físicos podemos destacar principalmente: melhora da 

disposição para realizar as tarefas do dia a dia e resistência física. 

 Dentre os aspectos psicológicos descritos pelos sujeitos de pesquisa, ficou evidente 

que através da prática esportiva o sujeito equilibra e regenera-se como um todo, inclusive 

reorganizando-se em termos psicológicos. Relacionando com o estado de espírito após a 

prática esportiva, foi salientado que o bem estar, determinação, felicidade, força de vontade e 

superação foram itens que a maioria dos sujeitos de pesquisa afirmaram sentir. 

Podemos verificar que nos resultados de trabalho em equipe o sujeito consegue 

estimular sua capacidade de conhecimento de si mesmo, conhecer seus pontos forças e 

evidenciá-los para uma melhor performance pessoal e profissional também em equipe. 

Sendo assim, na relação esporte & liderança, as atividades em grupo ajudam o jovem a 

formar-se um líder, pois várias situações encontradas na prática da atividade esportiva podem 

ser associadas ao dia a dia da empresa/organização. Só que para ser um líder do grupo de 

trabalho ou da atividade esportiva tem que conhecer a si mesmo, para depois começar a 

delegar. O jovem primeiramente tem que aprender a administrar a si mesmo, ter sua base 

econômica – “é a liberdade, é a autonomia é o direito de ser como se é (...) é saber fazer algo” 

(MENEGHETTI, 2009, p. 21); ter a liberdade legal – “é o direito de agir socialmente” 

(MENEGHETTI, 2009, p. 23); e ter as pessoas de apoio – “são aquelas com as quais se tem 



61 
 

uma relação de trabalho, aquelas que dão a maior garantia ao aspecto econômico e legal” 

(MENEGHETTI, 2009, p. 24). 

Concluímos que a atividade esportiva é benéfica para o jovem, pois ajuda a 

transformá-lo, construindo uma postura mais séria, ética, comprometida pelo seu objetivo, e 

principalmente contribuindo em suas atitudes dentro das empresas/organizações. Ajudando a 

formar o jovem da maneira mais completa, pois o ajuda a conhecer a si mesmo, suas 

capacidades, seus pontos fracos, sua maneira de lidar com pessoas, sua postura perante a vida 

de querer chegar à vitória, êxito e ser brilhante em seu objetivo de vida.  

Para a formação do jovem é necessário estudo, sacrifício, dedicação, experiências 

diversas, aprender ofícios artesanais, aprender línguas, saber como se relacionar e se 

comunicar no mercado de trabalho, trabalhar muito, ter uma formação continuada (life long 

learning), aprender com líderes que já possuem estradas bem sucedidas e de resultados 

sólidos, possuir seriedade frente a si mesmo e não ser superficial, ser ético consigo mesmo e 

com os outros e em todas as relações, conhecer as leis, aprender a ter inteligência competente 

e competitiva, ter e manter relações otimais, cuidar de seu estilo de vida, atualizar-se 

continuamente, e tantos outros pontos importantes. Tudo isso é fundamental na formação e 

preparação de um jovem líder. E o desenvolvimento de atividades esportivas também, pois ali 

pode conhecer melhor seu próprio corpo, percepção organísmica, e potencial de atuação, 

desenvolvendo liderança.  

Enfim, para finalizar este trabalho, podemos trazer ainda uma citação de Antonio 

Meneghetti (2009), na qual diz: 

 

Eis o ponto: conhecer bem, com arte total o seu produto, a sua exposição, a sua 
oferta ou a sua demanda; você deve ser hipercompetente em tudo aquilo que se 
refere ao objeto do seu trabalho, mais que o contador, mais que o advogado. Eles 
trabalharão, mas você deve saber, na origem, sobre tudo o que é conexo. É a sua 
criatura, é uma parte sua. Os outros a administrarão sempre com o escopo do 
dinheiro, jamais entenderão o objeto específico da sua invenção, do seu objeto de 
arte. Eles lhe servem, porque você os paga. O líder é sempre iniciático, é um 
fecundador do seu business, corre de ponta a ponta e sempre está a pleno 
regime (MENEGHETTI, 2009, p. 51).  

 

Portanto, pela atividade esportiva o jovem pode também desenvolver a si mesmo, 

sabendo amar o próprio jogo, que significa saber amar a si mesmo como sujeito que realiza a 

ação e realiza resultados no contexto social e econômico, pois, seja pela atividade esportiva, 

seja pela atuação profissional, o que está em jogo é a formação de si mesmo como sujeito 

integral e autêntico, capaz de atuar em todas as instâncias e conseguir os resultados 

almejados. E melhor se for ganhando a partida. 
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que fui informado (a) a 
respeito do objetivo geral da pesquisa intitulada “SABER AMAR O PRÓPRIO JOGO”: A IMPORTÂNCIA 
DA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DO JOVEM LÍDER, que é o de investigar 
quais são as capacidades e competências físicas, psicológicas, intelectuais e sociais que os jovens podem 
desenvolver por meio da atividade esportiva e que contribuam para a construção de sua liderança profissional. 
Fui igualmente informada que minha participação nesta pesquisa será realizada por meio de respostas a um 
questionário e registro por meio de imagem fotográfica. Estou também ciente: 

 
� De que existem 02 pesquisadores responsáveis por esta investigação: Carolina Brandolff Stivanin aluna 

de graduação curso administração; Patrícia Wazlawick, professora da Faculdade Antonio Meneghetti-
AMF; 

� De que será garantido o direito de sigilo de meu nome e/ou de meu(s) dependente(s) e colaboradores, 
sendo que em nenhum momento, nem em materiais publicados ou na apresentação oral desta pesquisa, 
tais identidades serão reveladas, se assim eu desejar; 

� De que não existe nenhum risco potencial para mim e/ou dependente(s) e colaboradores; 
� A pesquisa não apresenta riscos físicos, morais ou qualquer tipo de constrangimento; 
� De que se eu tiver alguma dúvida em relação ao estudo, como questões de procedimentos, riscos, 

benefícios ou qualquer pergunta, eu tenho direito de obter respostas; 
� De que não há obrigatoriedade de participar desta investigação e mesmo depois de iniciada posso 

desistir sem ser penalizado (a) de forma alguma. E que caso desista o material coletado até o momento a 
meu respeito ou colaboradores não será utilizado; 

� De que os benefícios recebidos serão em termos de produção de conhecimentos acerca de investigar 
quais são as capacidades e competências físicas, intelectuais e sociais que os jovens podem desenvolver 
por meio da atividade esportiva e que contribuam para a construção de sua liderança. 

� De meu direito de acesso às informações coletadas e aos resultados obtidos; 
� De minha responsabilidade em não falsear as informações e de meu compromisso com o sigilo das 

informações coletadas nesta investigação; 
� Sendo minha participação totalmente voluntária, estou ciente de que durante ou após esta investigação, 

não terei direito a nenhum tipo de remuneração ou outros benefícios, bem como não terei nenhum tipo 
de despesas ou prejuízos de qualquer outra ordem. 

Considerando-me livre e esclarecido (a), consinto em participar da pesquisa proposta, resguardando ao/aos autor 
(a/res) do projeto, propriedade intelectual das informações geradas e expressando concordância com a 
divulgação pública dos resultados.  
O presente documento está em conformidade com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Será 
assinado em duas vias, de igual teor, ficando uma em poder do participante da pesquisa e outra em poder do(s) 
pesquisador(es). 
 
Local e data: Faxinal do Soturno, 15 de março de 2011 

Nome do participante:___________________________________________________________ 

Assinatura do participante:_______________________________________________________ 

Nome do(s) pesquisador(es) responsável(eis): Carolina Brandolff Stivanin; Patrícia Wazlawick 

Assinatura do(s) pesquisador(es) responsável(eis):_____________________________________ 

Telefone do(s) pesquisador(es) responsável(eis): (55) 3289-1141. 
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APÊNDICE 1 
 

Questionário de pesquisa 
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