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Prefácio

Caros Misters, 

O desporto oferece às pessoas a possibilidade de mudarem as suas vidas e o desporto rei, 
que todo o mundo joga, é o futebol. A campeã Olímpica Maria de Lurdes Mutola teve os 
seus primeiros sucessos como atleta, no futebol. E obviamente que o desporto mudou a 
vida dela, mas ela não é a única.

Nós, na Fundação Lurdes Mutola, vemos o desporto como umas das vertentes mais 
importantes para o desenvolvimento de jovens e de comunidades inteiras. Ricos são 
aqueles que sabem que a actividade desportiva e a competição amigável fazem parte de 
uma vida saudável.

Este guia é a primeira tentativa da Fundação Lurdes Mutola para se propor como 
interveniente no desporto para o desenvolvimento. Esta frase “Desporto para o 
Desenvolvimento” é uma frase que achamos que poderá ser bem ponderada e divulgada 
através deste guia Craque! e doutros componentes do Programa “Desporto Dá Vida”. A 
iniciativa nasceu de uma parceria entre a Fundação, a Íris Imaginações e a Oxfam- Novib, 
uma equipa forte que pretende levar a cabo esta programa.

Através deste guia queremos dar a mão a todos os misters e ajudá-los a criarem o melhor 
jogador, as estrelas de amanhã, estrelas com as atitudes de verdadeiros campeões. O guia 
visa mobilizar a motivação e a paixão pelo desporto para incentivar atitudes positivas e 
comportamentos saudáveis em atletas de 10 a 16 anos, enquanto estimula a massificação 
do desporto comunitário.

A meta que se pretende com o programa “Desporto Dá Vida” é criar 
um sistema de desporto comunitário capaz de criar as bases dos 

campeões de amanhã; campeões a nível da comunidade, 
campeões nacionais e campeões olímpicos; campeões 

da vida,  saudáveis e com atitudes positivas.

Contamos com vocês, os Misters e com o 
vosso desempenho contínuo para tornar este 

sonho uma realidade.

Maria de Lurdes Mutola
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Para quem é este guia?

Craque! é, em primeiro lugar, um guia para todos os “Misters”, masculinos e femininos, 
que  dedicam os seus tempos livres voluntariamente ao desenvolvimento desportivo da 
criança e do jovem nas comunidades.

Se a riqueza dos países fosse medida pelos sorrisos, Moçambique estava em primeiro lugar 
e vocês, os “Misters”, contribuem significativamente para grande parte destes sorrisos. 

Talvez nunca se tenha apercebido, mas é graças à dedicação de “Misters” como você, que 
trabalham nos bairros e nas comunidades, que o país tem atletas como Mário Coluna, 
Eusébio, Tico Tico, Dominguez e a nossa “Menina de Ouro”, a Lurdes Mutola, que se 
tornaram uma fonte de alegria e de orgulho Moçambicano. Sem você, que cria na criança 
o gosto inicial pelo desporto, estas estrela não teriam nascido. 

É verdade, nem todos os atletas têm o talento para ser um grande campeão. Nem 
todos vão ter a sorte de serem descobertos. Mas, através do vosso trabalho, todos os 
atletas vão descobrir o seu talento, todos vão aprender a ganhar e perder, a dedicar-se, a 

concentrar-se e a ir para além dos seus limites. E, no fim, você, 
o “Mister”, faz com que todos se sintam um campeão no seu 
nível. O seu trabalho é uma contribuição incontestável para o 
desenvolvimento de atletas e do desporto no país.

E a vossa dedicação faz-se sentir muito para além dos limites 
dos campos de jogos. É um contributo para que as crianças 
se desenvolvam e se tornem pessoas equilibradas com a 
determinação e o auto-estima que lhes vai permitir enfrentar os 
desafios da vida com mais segurança.

Este guia é para vocês. Para vos ajudar no vosso trabalho de 
formar as futuras estrelas de Moçambique. Dentro e fora 
do campo! Estrelas que, como Ronaldinho, jogam com um 
sorriso. O sorriso moçambicano, o sorriso de um campeão.

Este guia foca o desporto-rei, o futebol, mas a sua filosofia é 
aplicável a outras modalidades. 

Jogue com o 
sorriso de um 

campeão
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Porque é que sou um “Mister”?

Ninguém dá nada, sem receber algo em troca! A sua alegria é tão importante como a dos 
atletas. Esta página é para si. Escreva em letras grandes, bonitas e claras as palavras que 
para si são chaves para a sua motivação e para a sua inspiração para se dedicar à tarefa 
de Mister. Olhe, estude e beba desta página, regularmente e sempre que se sentir com o 
moral em baixo.

Dá ale
gria ve

r as cr
ianças sor

rirem 

Consigo manter 
a minha barriga 

também
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As Tarefas de um Mister

As tarefas de um mister podem-se dividir em 4 categorias base: 

•	 Manter a equipa motivada e saudável.

•	 Preparar os treinos e formar talentos!

•	 Formar uma equipa.

•	 Preparar e orientar o jogo.

Saúde e Motivação

Sem motivação os seus jogadores não permanecerão por muito tempo na sua equipa e, 
sem estarem saudáveis, não jogarão. À medida que o nível cresce, o desporto exige cada 
vez mais dos seus atletas: mais dedicação, mais seriedade, mais desempenho e mais tempo. 
Há muitas atletas e talentos que desistem do desporto numa determinada altura. Manter 
os jogadores motivados e saudáveis é uma tarefa importante do Mister que quer formar 
os craques do futuro.

Preparar os treinos e formar talentos

Desenvolver talentos e formar craques não é algo que “acontece”. O Mister deve conhecer 
as características de um campeão e as habilidades dos seus atletas e ir para o campo de 
treino com um plano e objectivos preparados para levar os seus atletas para um nível cada 
vez mais alto, individualmente e como equipa. Não se engane, os seus talentos sentem 
perfeitamente quando é que o Mister está motivado e quando é que o treino está bem 
preparado, é nesta altura que eles também ficam mais motivados.

Formar uma equipa

Uma equipa é mais do que 11 jogadores bons dentro do campo. Numa equipa existe 
comunicação, entendimento, solidariedade e sacrifício. Numa equipa, os jogadores 
influenciam-se mutuamente, dentro e fora do campo. Para criar uma equipa, estimule 
a reflexão, a análise e o debate entre os seus atletas, sobre as atitudes e comportamentos 
individuais fora e dentro do campo.

Preparar a táctica e orientar o jogo

Só quando você tem uma equipa de bons jogadores treinados, saudáveis, motivados e 
acreditando em si próprios, é que pode começar a pensar em competir e ganhar.
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Dependente das qualidades de cada um dos atletas, o Mister compõe a equipa, divide as 
posições e traça a estratégia do jogo.

Poucos minutos antes de iniciar o jogo, você tem uma última oportunidade para motivar 
a equipa e para pôr os seus jogadores no ponto e o moral em cima, antes deles entrarem 
no campo. 

Durante o jogo, estimule os seus jogadores. Não há tempo para criticar nem para pôr o 
jogador em baixo. A sua tarefa é colocar o jogador e a equipa em cima.

Se sentir que a equipa não está a responder, analise, antes de fazer alterações. As vezes é 
um problema de comunicação, às vezes é um jogador que não está nos seus dias. Depois 
de analisar, introduza as suas alterações e se for preciso faça uma substituição.

 

Deixe os seus atletas acreditar

que é possível ganhar o jogo
até o apito final
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As Habilidades de uma Estrela!

Todos nós, os misters, temos visto grandes talentos entre os nossos atletas, mas poucos 
chegaram a ser grandes campeões. Porque é que o grande talento, que até domina melhor 
a bola do que o mister, não chega a ser um grande campeão? Qual é a diferença entre um 
bom jogador e um campeão? Como é que posso criar estrelas? Quais são as habilidades de 
uma estrela? Estas são as perguntas de muitos misters. 

As Habilidades de uma Estrela são basicamente as mesmas a que, fora do desporto,  
chamam-se as Habilidades para a Vida, ou seja: 

São todos os conhecimentos, as habilidades e as 
atitudes necessárias para vencer as dificuldades 
da vida,  para poder dar um destino à nossa 
vida e termos uma vida produtiva e saudável, 
como atleta e como pessoa.

Não existe nenhum grande campeão que 
não seja, também, uma grande pessoa. Pelo 
contrário, todos conhecemos grandes talentos 
e pequenos campeões que, depois de terem 
atingido uma certa fama, não souberam gerir 
o seu novo estatuto e deixaram de produzir 
medalhas e recordes perdendo, às vezes, tudo 
que tinham na vida.

O conjunto de talentos e habilidades para a 
vida fazem dos nossos talentos uma estrela, 
um campeão ou uma campeã! 

As 6 principais habilidades que ajudarão a 
criar as estrelas são:

- conhecimento

- habildades técnicas da modalidade

- opinião

- coragem

- auto-estima

- habilidades de comunicar

Uma estrela tem

os conhecimentos, 

as habilidades

e as atitudes 

necessárias

para ter uma vida 

saúdavel

e vencedora,

como atleta

e como pessoa
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Conhecimentos e Habilidades

Para qualquer profissão, seja médica, cozinheiro, mecânico, soldadora, ou atleta, temos 
que ter os conhecimentos e as habilidades técnicas da profissão ou da modalidade. É por 
isso que vamos à escola e vamos aos treinos. Aí aprendemos a medicina, a cozinhar, a 
reparar carros ou a passar a bola; a fazer uma finta; e a táctica e as regras do jogo!

Mas, para um campeão, os conhecimentos e as habilidades não se limitam à modalidade 
e ao jogo. Um campeão não é só campeão durante o tempo do jogo. Um campeão é 
campeão 24 sobre 24 horas, dia após dia.

Um campeão é campeão
24 sobre 24
dia pós dia

e até quando vai dormir
e estende

a sua rede mosquiteira

Exemplo: 
Em 1998, a selecção nacional de futebol deslocou-se 
à Zâmbia para um jogo da Taça Castle. Ao chegar 
à Zâmbia, alguns jogadores apresentaram-se com 
malária, outros sofreram de diarreia e foram incapazes 
de jogar. A selecção nacional perdeu o jogo e foi afastada. 
Todo o investimento e os esforços de preparação de uma 
equipa inteira foram em vão. 

Para um campeão, os conhecimentos sobre o seu corpo e 
sobre um estilo de vida saudável, são tão importantes 
como as regras do jogo e as fintas com a bola! Um 
campeão é campeão 24 sobre 24 horas, dia após dia e 
até a dormir, quando estende a rede mosquiteira.
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Misters
e atletas

com opinião
têm potência
de campeão

Ter opinião

Talvez agora você pergunte: Como é que “ter opinião” é uma habilidade de um grande 
atleta? Já tenho suficientes dificuldades com algumas cabeças duras na minha equipa? 
Como é que isto se relaciona com a disciplina na equipa?

A vida e o desporto não são como a matemática em que 1 + 1 = 2! Os conhecimentos e 
as habilidades técnicas do atleta não garantem a vitória, como aprendeu também a nossa 
Menina de Ouro. Ganhar uma corrida não é simplesmente ser o mais rápido a correr que 
é possível,  desde o arranque até a meta.

Quando a Lurdes Mutola começou a participar nas grandes competições internacionais, ela 
pensou que se podia impor na corrida e correr nafrente até ao fim, como estava habituada 
a fazer. E muitas das vezes ela viu-se ultrapassada poucos metros antes da meta por atletas 
mais experientes. Foi nesta altura que começou a formar a sua opinião e a desenvolver 
uma outra estratégia para a corrida, e quando começou a 
colher mais vitórias.

A verdade é que ter uma opinião faz a diferença entre os 
“menos grandes” Misters e jogadores e os “Muito Grandes”. 
O Grande Mister da escola de futebol Holandês, o Rinus 
Michels, mudou o futebol quando inventou o “Futebol Total” 
e levou o Ajax Amesterdão a ganhar a Taça dos Campeões 
três vezes seguidas nos anos ‘71, ‘72 e ‘73. Ele tinha uma 
opinião própria sobre o jogo de futebol.

Os melhores atletas, jogadores e treinadores de todos os 
tempos, como Pelé, Eusébio, Mohammed Ali, Michael 
Jordan, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Lurdes Mutola 
e José Mourinho têm uma opinião própria sobre como 
viver, treinar e competir e tornaram-se os dirigentes 
da sua equipa e da sua vida.

Ter uma opinião não é igual a ser teimoso, pelo 
contrário! A análise e o debate entre os seus atletas 
são tão importantes como as habilidades técnicas 
e os conhecimentos. É uma importante tarefa do 
“Mister”, criar debates e opiniões entre os seus 
atletas. E mais uma vez, os debates não devem 
ser limitados à modalidade. Lembre-se: Um 
campeão é campeão 24 sobre 24, dia após dia. 
As atitudes fora do campo fazem parte da vida 
de um verdadeiro campeão e reflectem-se no 
seu jogo.
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Exemplo:
Você é o Mister da nossa Selecção Nacional de Basquetebol Feminina, com grande expectativas de ganhar 
a Taça Africana. Você sabe que algumas atletas namoram. O que faz com este conhecimento? 

Se for de opinião que isto é um assunto da vida privada das atletas, corre o risco de perder uma 
jogadora importante devido a uma gravidez inesperada. Mas se tiver a opinião que isto é um assunto 
da equipa, você pode criar um debate entre as jogadoras e deixar chegar a equipa a um consenso sobre 
a necessidade de evitar gravidezes e o uso de preservativos.

É a sua opinião sobre as suas responsabilidades como Mister que fazem com que você crie as condições 
necessárias para que você e a sua equipa saiam campeões.
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Exemplo:
Você é seleccionador provincial de atletismo, que participa nos Jogos Escolares. 

Você conhece o fenómeno que os médicos chamam: “a diarreia do viajante”. Uma diarreia provocada 
pela mudança de dieta ou de água.

O que é que faz com o seu conhecimento, quando souber que o seu Chefe da Delegação cancelou a 
compra de água mineral e ordena aos atletas que bebem água da torneira?

Se para si “Chefe é Chefe” e não tiver a coragem de  mudar a opinião do Chefe, o seu conhecimento é 
inútil e a vitória da sua equipa poderá estar comprometida.

Ter coragem

Ter coragem é claramente uma característica de uma estrela. E não só a coragem para 
fintar um adversário no campo de jogos, mas sim a coragem para enfrentar tudo e todos 
aqueles que podem comprometer a nossa vitória. Porque a vitória prepara-se, muito antes 
do jogo.

Se não houver coragem para abordar o chefe, os bons conhecimentos, as magníficas 
habilidades e as fortes opiniões ficarão “imobilizados”, escondidos em nós e nos nossos 
atletas. Por isso, ter coragem é uma habilidade necessária para os nossos atletas, para o 
desenvolvimento do desporto e o desenvolvimento do país.

É uma importante tarefa do Mister estimular que os atletas se sintam à vontade e tenham 
coragem para se abrirem, exibirem os seus talentos, defenderem as suas opiniões e 
aceitaram os desafios.
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Ter auto-estima

Samora Machel foi sem dúvida o nosso 
grande campeão de auto-estima. Um  
enefermeiro com apenas 4a classe, um 
“preto indigino mal assimilado”, que 
acreditou em si e na capacidade do povo 
Moçambicano; que venceu a força colonial 
liderada por generais com formação académica; 
e que chegou a ser presidente de um país e dum 
povo independente.

Para os seus atletas, a auto-estima é importantíssima. 
Com auto-estima o impossível tornar-se-á possível. 

Depois de um jogo perdido, o atleta deve estar ainda 
mais convencido que será possível ganhar o próximo 
jogo.

Só o atleta que acredita em si é que tem a capacidade de 
ser um campeão. Trabalhar a auto-estima de cada um dos seus atletas deve ser o ponto de 
atenção do trabalho diário  do Mister.

O lema de cada atleta deve ser: Acredito e marco a diferença!   

acredito &
marco

a diferença! 

A vitória
prepara-se

Samora Moisés Machel
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Saber comunicar

Saber comunicar é uma habilidade chave 
para a vida e para o desporto. É com 
comunicação que aprendemos na escola, 
desenvolvemos a ciência, vendemos 
produtos, ensinamos as nossas crianças, 
estabelecemos a paz, ganhamos eleições e 
até conquistamos os nossos amores. Basta 
juntar duas pessoas e o saber comunicar 
torna-se uma habilidade necessária para 
atingir um objectivo.

No desporto é a comunicação que faz dos 
talentos individuais uma equipa vencedora. 
É com comunicação que o capitão dirige 
a sua equipa dentro do campo. É com 
comunicação que o Mister transmite 
os seus conhecimentos, motiva a sua 
equipa, analisa o comportamento dos seus 
jogadores e desenvolve a estratégia com os 
seus jogadores.

Quem não se lembra do Real Madrid que, ao 
comprar os melhores jogadores do universo, 
os chamados Galácticos, como Zinedine 
Zidane, David Beckham, Roberto Carlos e 
Ronaldo, pensou que podia criar uma equipa 
invencível. Mas, com todos os “Astros do 
Universo”, a equipa não conseguiu ganhar 
nem um prémio importante. A razão? A 
falta de entendimento e de comunicação na 
equipa.

Fabio Capello,
mister do

Real Madrid 
tenta instruir

os seus
jogadores.

“Roberto, tu entendes
o que está a dizer?”
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Como trabalhar estas habilidades

E, agora, talvez você pense: Tudo bem, mas como vamos trabalhar estas habilidades na 
prática? Vamos parar os treinos e dar uma aula de auto-estima ou de comunicação?

Claro que não vamos parar o treino! Os seus  atletas 
vêm para jogar à bola, não vêm para escutar palestras. Por 

isso, não desvie os treinos da motivação principal dos seus atletas.

Este guia foi escrito para vos dar ferramentas e ideias de como integrar as Habilidades de 
uma Estrela na prática do treino do desporto. Como estimular as habilidades com a bola 
e o desenvolvimento físico dos seus atletas e, ao 
mesmo tempo, estimular-lhes o desenvolvimento 
mental.

Use o guia com criatividade e em todo o seu 
trabalho como Mister, procure sempre trabalhar 
estas habilidades. Não seja um Mister sábio e 
autoritário, mas dê aos seus atletas espaço para 
formarem e debaterem as suas opiniões.

Quando criticar os seus atletas, não os humilhe, 
mas procure estimulá-los para melhorarem as 
suas habilidades e o seu desempenho. Assim você 
estará na base da criação do “Craque +Completo”, 
as Futuras Estrelas de Moçambique, dentro e fora 
do campo!

Os seus atletas vêm para jogar a bola,
não paraescutarpalestras 

Um campeão tem 

conhecimentos

habilidades 

opinião

coragem

auto-estima

e sabe 

comunicar
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Atletas dos 6 aos 8  - Eu e a minha bola

Quanto mais brinca com a bola,
melhor é!

Por isso: invista no número de bolas. A 
matemática não mente. Se, em vez de 1, 
tiver 7 bolas disponíveis para a sua equipa, 
o atleta dará 7 vezes mais toques na bola. 
Ou seja, ele aprende num dia, aquilo que 
aprenderia numa semana! Num ano, 
aquilo que aprenderia em 7 anos! Se não 
tiver bolas, mande os atletas fazer e trazer 
bolas. Cada atleta deve ter a sua bola!

Nesta idade, não canse os seus jogadores 
com tácticas, teorias e análises. Aproveite 
ao máximo a paixão pela bola e o gosto 
pelo jogo dos seus atletas.

Os atletas desta idade estão mais 
concentrados na bola do que no jogo 
colectivo. Às vezes parecem moscas à volta 
do bolo. Para onde vai a bola, os jogadores 
vão atrás. Quando chegam à bola, dão um 
pontapé para qualquer lado e correm atrás, 
incansáveis!

Com 7 bolasos seus atletas aprendem
em 1 anoo que iam aprender em 7 anos com uma (1)única bola.

Sem contar com as excepções, os atletas 
dos 6 aos 8 anos têm uma capacidade 
de concentração limitada. Nesta, idade 
eles dão-nos apenas uns minutos da sua 
completa atenção. Mas, embora a atenção 
para as instruções do mister seja limitada, a 
criança-atleta tem uma enorme capacidade 
para aprender. 

A criança aprende com facilidade a falar 
duas ou três línguas, a nadar, a jogar futebol, 
a desenhar, a escrever, a dançar e a tocar 
um instrumento musical. Ela até aprende 
a mexer nos celulares e programas de 
computador, sem ser ensinada, sem sequer 
ser capaz de ler o livro de instruções. Ela 
não aprende sentada numa sala de aulas, 
mas a brincar, a experimentar, a tentar e a 
descobrir. Basta dar-lhe a oportunidade de 
brincar, e ela aprende.

Nesta idade, o atleta ainda tem uma 
capacidade motora simples, pouca 
desenvolvida, que não lhe permite passar 
ou chutar a bola com a direcção e a 
velocidade certa. Mas com cada toque na 
bola, e de cada vez que chuta a bola, esta 
capacidade motora desenvolve-se. Por isso, 
a regra mais importante para esta idade é 
muito simples:
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E as habilidades de uma estrela? Como é que faço? Não se perca em palestras, mas 
aproveite o momento e comece a criar já, aos poucos, as atitudes de um campeão!

Quando um jogador fizer uma boa acção estimule o, quando falhar, encoraje-o a 
tentar de novo e  a conseguir. Quando alguém não fala, dê-lhe a palavra. 

Johan Cruijff, uma das lendas de futebol, dizia: cada 
desvantagem tem as suas vantagens!

Pense nisso quando um jogador estiver doente, e aproveite 
a doença para deixar os seus atletas reflectirem sobre a 
importância da saúde para um atleta e naquilo que o atleta 
poderia ter feito para evitar a doença. Esteja sempre atento 
às atitudes e aos comportamentos e transforme-os em 
oportunidades para os seus atletas reflectirem.

Cada
 

desv
anta

gen 

tem 
as s

uas 

vant
agen

s!

Johan Cruijff

quanto mais se brinca com a bola, melhor é!
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Atletas dos 9 aos 10 – Eu, a minha bola e 
o meu amigo

O atleta já começa a ter uma noção do mundo mais alargado e assiste no rádio o  
na televisão os campeonatos nacionais e internacionais. Ele conhece as estrelas do 
desporto e da modalidade, tem os seus ídolos e a moda preferida é uma camisete 
da equipa da qual é adepto.

O atleta dos 9 aos 10 anos geralmente tem uma paixão pela bola e pelo jogo ainda 
mais desenvolvida do que dos 6 aos 8 anos. Ele adora competir e ganhar. Em 
qualquer exercício, a atenção aumenta quando se lhe dá a oportunidade de marcar 
pontos.

Os atletas desta idade têm uma capacidade motora mais desenvolvida que lhes 
permite dominar a bola, fazer um passe ou chutar a bola com mais precisão.

Os atletas adoram imitar os truques e as fintas que conhecem da televisão ou dos 
“craques” mais velhos da zona.

E embora eles adorem as fintas, também já começam 
a ter uma noção de trabalhar em equipa e de passar a 
bola para um outro colega, especialmente para o seu 
melhor amigo.

O atleta mostra muito respeito pelo Mister, que ainda 
domina melhor a bola e o jogo do que os atletas.

Nesta fase, é bom aproveitar-se da paixão dos jogadores 
para aprender os truques e as fintas dos grandes craques. 
Nos jogos e exercícios, dê prioridade às habilidades 
individuais mas, aos poucos., deve começar já a criar e 
a trabalhar as bases do jogo colectivo.

Nesta idade

explore

a paixão pela       
magia com a bola,

mas inicie,              
aos poucos

o pensamento          
de jogar            
em equipa
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Atletas dos 11 aos 13 
anos – Eu, a minha 
bola e a minha equipa

Nesta idade, os atletas estão numa fase 
crucial do seu desenvolvimento como pessoa 
e como atleta. Até aos 10 anos, a maioria 
dos seus atletas provavelmente 
sonham ser um jogador profissional 
no futuro. Entre os 11 e 13 anos 
uns vão criando outros interesses, 
enquanto outros vão mantendo o 
futebol como a paixão número 1.

O atleta está a despedir-se da sua 
infância. O seu corpo começa a 
mudar e a sua cabeça também. Para 
as meninas, a mudança do corpo 
é mais visível e fonte de grande 
preocupação. As raparigas estão 
geralmente mais avançadas do que 
os rapazes, nesta idade. 

Um atleta muito ágil aos 11 anos 
pode crescer de repente e, durante algum 
tempo, ter menos controlo sobre os seus 
movimentos.

Os ídolos ainda estão no topo, mas os 
pais, os professores e os Misters, começam 
a perder o seu estatuto de heróis. Esteja 
preparado porque, de repente, os atletas 
podem criticar bem o Mister. Por exemplo, 
quando você decide que um atleta começa 
o jogo no banco, como substituto.

Há um ano atrás o atleta aceitava este 
lugar, provavelmente, sem protestos, 
confiante que ia entrar mais tarde. Mas 
agora chega uma altura em que o atleta 
questiona a decisão do mister e acha que 
ele deve começar na base.

O seu programa de treino vai-se alterar 
gradualmente. Aos 11 anos, o treino ainda 
está focado em aperfeiçoar as habilidades 
individuais do atleta mas, ao longo destes 
anos, a atenção do treino deve virar-se cada 
vez mais para o jogo colectivo, mas sem 
prejudicar as habilidades individuais.

Aos 14 anos, o atleta deve estar formado 
no que diz respeito às suas habilidades 
individuais da modalidade. Quem ainda 
não desenvolveu a auto-estima, a coragem 
e a habilidade para fintar, dificilmente vai 
aprender mais. Mas o jogador também já 
tem que ter uma forte noção da necessidade 
de jogar em colectivo.

Aos 14 anos,
o jogador

deve ser ser
um

jogador + ou - 
completo

que sabe fintar,
jogar

no colectivo
e com as

atitudes de
um campeão

Neste período o atleta

fica facilmente 

profundamente

magoado,

por exemplo

quando for substituido

num jogo
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Para o Mister, o importante nesta fase é saber comunicar com os seus atletas. Mantê-
los motivados e interessados no desporto. O atleta é muito sensível e a auto-estima do 
atleta é facilmente afectada. A psicologia e a comunicação tornam-se, cada dia que passa. 
ferramentas mais importantes para o Mister. 

Os seus atletas estão a bater à porta da adolescência e têm o direito de serem tratados 
como pessoas mais adultas, pessoas com opinião. Por isso, consulte-os regularmente sobre 
vários aspectos do treino e da táctica. Estimule-los, a pouco e pouco,  a desenvolverem 
uma opinião sobre o jogo.

Os atletas já têm uma idade e uma noção que lhes permite ajudar na preparação do 
campo, na arrumação do material e ter outras 
responsabilidades para com a equipa. 

Comece a enquadrar os seus atletas nas tarefas 
do clube e da equipa. Dê-lhes responsabilidades 
dentro e fora do campo.

Respeite 
os seus
 atletas
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Atletas dos 14 aos 
18 anos – Eu, a minha 
equipa e a bola

Nesta idade, os atletas estão em plena fase 
da sua adolescência, ele ou ela ainda não é 
adulto, mas já não é criança. O período da 
adolescência é um período em que se precisa 
de muito apoio, ao mesmo tempo que é um 
período de negação deste mesmo apoio, 
é um período de se libertar do ambiente 
seguro da família, e das autoridades na sua 
vida, do seu pai; do professor; e também 
do Mister. 

A transformação do corpo torna-se mais 
visível também nos rapazes, o que muitas 
das vezes é motivo de muita insegurança. 
As hormonas começam a tomar conta 

dos sentimentos e das 
emoções. A “confusão 
na cabeça” está em 
alta. No meio de 
tanta insegurança, o 

adolescente necessita de certezas, por isso 
tudo se torna exagerado! Não há espaço 
para dúvidas. As verdades são absolutas. 
As paixões para sempre.

O mundo do adolescente amplia-se. É 
o tempo de “sair de casa”, e de “entrar 
nos grupos”. Nos grupos, o adolescente 
fomenta a sua curiosidade, aprende e cresce 
de criança para adulto. Nos grupos, ele 
experimenta e descobre as suas emoções 
e sentimentos. É o tempo de amizades, 
amores, romances, poesia, dança e música. 
O estatuto no grupo, no seio dos seus 
amigos e amigas, é o mais importante para 
o adolescente. E é por isso que a moda, o 
estilo de falar e de andar e o visual tornam-
se importantíssimos.

a autoridade 
do mister é 
questionado

Mas é por isso também que a adolescência é 
uma idade de grandes riscos. A curiosidade 
própria e a pressão do grupo são enormes. 
É sob pressão da sua curiosidade e sob 
pressão do grupo que o adolescente começa 
a experimentar as bebidas, cigarros, drogas 
e a sua sexualidade.

É importante que o Mister saiba que existe 
esta curiosidade e pressão do grupo e que 
é fácil para o atleta perder-se. Muitos 
grandes talentos não conseguem passar a 
fase de adolescência. É a nossa obrigação, 
como Mister, orientar os nossos atletas 
nesta fase difícil da vida e conseguir com 
que os nossos pupilos se desenvolvam como 
atletas e como pessoas. Só assim criaremos 
os campeões de amanhã.

A curiosidade e a pressão do 
grupo, dos amigos e das amigas, 
pode ter influências negativas 
sobre os seus atletas. Mas a 
equipa também é um grupo 
de amigos. E ser um craque! 
é uma forma de ganhar 
estatuto no seio do grupo.

Bebida, droga esexo sãoos perigospara o atletaadolescente
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Estimule a própria equipa a debater livremente as atitudes que influenciam 
positivamente e negativamente os atletas, o resultado da equipa e o relacionamento 
entre os colegas. Não se perca em palestras, porque a sua autoridade já é questionada. 
O melhor é deixar os seus atletas chegarem a uma conclusão.

Até aos 14 anos dos seus atletas, você gozou de uma autoridade natural sobre eles. 
Você era o melhor jogador do campo: fintava todos, chutava mais forte e corria 
mais rápido. Mas agora os seus atletas começam a desafiar a sua autoridade no 
jogo e o seu novo desafio vai ser conquistar o respeito dos seus atletas numa outra 
base!

Isso passa necessariamente pelo respeito do Mister para com o seu atleta, o respeito 
pela sua autonomia, pelos seus sentimentos e pelas suas opiniões. Se você não 
respeitar os seus atletas, não irá ganhar o respeito deles.  

Respeitar não quer dizer concordar com tudo. Respeitar é confiar no juízo dos seus 
atletas e criar condições para os jovens debaterem livremente os seus pontos de 
vista e desenvolverem a capacidade de pensar, analisar, criticar e desenvolver.

use a pressão 

da equipa 

para 

estimular 

as atitudes 

positivas nos 

jogadores e 

desencorajar 

as negativas
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A Formação de um Craque!

Ao recordar os grandes craques de futebol 
de todos os tempos, destacam-se duas 
qualidades que marcam a diferença entre o 
bom jogador e o grande campeão.

A primeira é que o grande craque! domina 
o jogo de 1 contra 1, (1x1). Ao deixar 
para trás um ou dois adversários, ele cria 
instantaneamente uma vantagem numérica 
para a sua equipa, e assim a oportunidade 
de passar a bola ou de marcar um golo.

A segunda qualidade do grande campeão 
é que ele sabe jogar no colectivo. 
Instintivamente, ele sente quando deve 
ultrapassar o adversário e quando deve 
passar a bola ao seu colega.

O futebol é um jogo colectivo, onde as 
habilidades individuais dos jogadores 
marcam a diferença.

À medida que os seus talentos aprendem 
as habilidades individuais e dominam o 
jogo colectivo, a saúde e as atitudes dos 
seus jogadores tornam-se cada vez mais 
importantes, se pretende levar os seus 
talentos até a um outro nível. Cabe-lhe 
a si, o Mister que inicia os seus talentos 
no mundo desportivo, assegurar no seus 

talentos a saúde e as 
atitudes de um grande 
campeão.

Saber jogar é a 
principal motivação 
dos seus atletas para 
virem treinar. Por 
isso, baseia os seus 
treinos em jogos, e 
os seus atletas ficam 
motivados. 

Dependendo da idade dos seus atletas, 
a sua atenção deverá focar habilidades 
diferentes. 

Até aos 8 anos deixe os seus jogadores 
jogarem, sem muita intervenção. Eles 
aprendem muita coisa a correr atrás da 
bola aos pontapés.

O craque! 
domina
o jogo

1x1

O grande 
campeão 

joga no 
colectivo
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Dos 8 aos 12 anos é a idade ideal para 
aprender e aperfeiçoar o domínio da bola, 
o passe, o remate e as fintas. Durante os 
jogos e exercícios, a sua atenção deverá estar 
focada nestas habilidades individuais. Deixe 
os seus jogadores brincarem, imitarem, 
inventarem, experimentarem e exibirem-se 
à vontade, os seus jogadores adoram.

Ao chegar aos 14 anos, o craque domina a 
bola, o passe, o remate e o jogo 1x1. Mas 
senão, os seus talentos também devem estar 
preparados para entrar na próxima fase: a 
fase de adolescência. Não basta só o domínio 
da bola, o atleta também deve ter a coragem 
e a auto-estima para poder desafiar qualquer 
adversário, seja criança ou adulto.

A partir dos 8 anos comece a introduzir 
gradualmente exercícios de habilidades 
colectivas e a trabalhar as atitudes, sem 
deixar de dar a sua atenção principal às 
habilidades individuais. A partir dos 12 
anos, comece a dar cada vez mais atenção às 
habilidades colectivas.

Aos 16 anos o Craque! deve estar completo 
em todos os aspectos de um grande campeão: 
as habilidades individuais e colectivas; e as 
suas atitudes em relação aos seus colegas, à 
sua saúde e à sua vida.  Daí para frente, é só 
aperfeiçoar.

Note que o trabalho de criar atitudes 
positivas em relação à saúde, sexualidade, 
drogas e bebidas inicia-se sempre numa idade 
anterior àquela idade mais vulnerável. 

Isto não quer dizer que os seus atletas de 
10 anos falem de sexualidade e de drogas da 
mesma forma ou com mesma compreensão 
que atletas de 16 anos.

Com 10 anos, os atletas são crianças, sem 
um sentimento sexual ou a curiosidade 
de experimentarem drogas ou bebidas. 
As raparigas não querem saber nada dos 
rapazes e estes, por sua vez, acham as 
raparigas as criaturas mais estúpidas do 
mundo. Mas é nesta idade que o atleta já 
vê os mais velhos a namorarem, sabe o que 
é sexo e sabe que o JeitO tem uma outra 
utilidade para além de fazer bolas.

É a fase em que o atleta já começa a despertar 
uma certa curiosidade e é nesta fase que 
o Mister deve aproveitar para ajudar os 
atletas a formarem uma certa opinião 
sobre estes fenómenos e para assegurar que 
os seus atletas entram confiantes e com 
atitudes positivas na sua adolescência.

Aos
16 anos 
o atleta

tem que
estar

completo
com

 as
 habilidades

e as
atitudes

de um
grande

campeão
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Saúde e Atitudes

são os fundamentos

do atleta!

Constrói o Craque +Completo  

sempre a jogar!
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O Mister-Médico

Ronaldinho, David Beckham, Thierry Henry, 
qualquer jogador, grande ou pequeno, tem que passar 
um exame médico antes de assinar qualquer contrato 

com o seu clube. A saúde dos seus jogadores é a base 
do seu desempenho ?? jogo??  no campo. O desporto 
e a saúde estão casados e nem a morte os separa. Uma 

das mais importantes tarefas de um Mister e dos seus 
jogadores é manter a sua equipa saudável.

Todas as grandes equipas têm uma equipa médica à sua 
volta. Esta equipa não existe só para tratar doenças e lesões 
mas existe, em primeiro lugar, para evitá-las! Há muitos 
Misters na sua comunidade que não têm uma equipa médica 

à sua disposição. Quando muito, têm um enfermeiro ou um 
médico que dá uma assistência voluntária.

S e tiver esta oportunidade, use-a. Mantenha relações com os 
serviços de saúde e convide o enfermeiro ou o médico a virem 
??? umas 3 vezes por ano para tratarem dum assunto específico com 
os seus atletas. Faça os atletas entenderem este casamento entre o 
craque! e a sua saúde.

Treinar sem cuidar de saúde é como construir uma casa sem as 
fundações. Por isso, preste atenção à saúde dos seus atletas durante os 
treinos. Aproveite, por exemplo, um atleta que regressa aos treinos 
após uma doença. Deixe-o falar 5 minutos para os seus colegas sobre 
a doença que teve, os sintomas, como apanhou a doença, como é que 
foi tratado e como se pode prevenir desta doença no futuro.

Sem pensar que podemos tornar os Misters em médicos, 
providenciamos a seguir alguns conhecimentos básicos sobre as 
doenças mais frequentes em Moçambique: malária, diarreia e cólera, 
tuberculose, gravidez, DTS, HIV e SIDA e lesões.

Treinar 
sem cuidar 

de saúde 
é como 

construir 
uma casa 

sem as 
fundações.
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Malária

Malária ou paludismo é provocada por um parasita no 
sangue. Este parasita é transmitido para o atleta através da 
picada do mosquito. Depois do atleta ser infectado, demora 
mais ou menos 10 a 15 dias para a doença se manifestar. Em 
Moçambique, a malária é a doença mais frequente e que 
causa mais óbitos. Especialmente em crianças e mulheres 
grávidas.

Sintomas

Febre alta, fraqueza geral, vómitos, dor de cabeça, dor nas 
articulações. Se tiver 2 ou mais destes sintomas pode ter 
quase a certeza que é malária. Ao contrário da gripe, que 
provoca uma febre contínua, a febre de malária muitas 
das vezes vai e vem em ondas.

Prevenção

A malária previne-se evitando as picados dos mosquitos, especialmente à noite. Porquê 
à noite? Simplesmente porque o mosquito que transmite a malária pica mais à noite. 
Durante o dia, descansam nas paredes da casa. Para evitar a malária, deve-se:

Usar a rede mosquiteira todas as noites. A melhor rede é a tratada com um insecticida 
contra mosquitos.

Fumigar a casa. Em muitos distritos, a saúde tem uma equipa que faz campanhas de 
fumigação. Consulte o posto de saúde sobre as campanhas na sua área.

Eliminar os charcos onde a água se acumula à volta da casa, porque é aí onde os 
mosquitos se multiplicam. Tape os buracos, vire as cascas de coco e outros objectos, 

de forma que a água não se acumule. Combine com a sua equipa um treino específico em 
que a equipa passará pelas casas dos jogadores à procura de charcos de água para eliminar. 
Tente influenciar também os vizinhos.

Usar repelente ou “serpentinas” quando estiver fora à noite.

Tratamento

Caso um atleta tenha febre ao fim de 2 dias consecutivos ou tenha 
mais um dos outros sintomas, vá sem demora ao posto de saúde 

mais próximo. Os Postos de Saúde devem ter os testes próprios e os medicamentos certos. 
Depois de iniciar o tratamento, a doença passa em 3 a 5 dias mas, dependendo do estado 
físico do atleta, este pode precisar de mais 7 a 14 dias para recuperar totalmente.

A rede mosquiteira 
é o guarda-redes 
da saúde do seu 

talento
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Diarreia e Cólera

A diarreia pode ser provocada por várias causas. Algumas causas são mais pacíficas que 
outras como, por exemplo, a mudança de comida ou de água. Este tipo de diarreia é 
também conhecido como “a diarreia do viajante”. Se a sua equipa for participar nos Jogos 
Escolares ou num torneio fora da sua vila, tenha o cuidado com este tipo de diarreia. De 
repente, você encontra toda a sua equipa na bicha para a latrina.

Outras causas são mais perigosas, como por exemplo um infecção por bactérias ou 
parasitas. Estes podem provocar febres altas ou sangue nos fezes. Caso o atleta tenha uma 
diarreia com estes sintomas, mande-o imediatamente para o posto de saúde. Pode ser que 
tenha cólera ou uma infecção com amoebea, (uma bactéria), que precisam de tratamento 
adequado.

Prevenção

A diarreia e a cólera previnem-se tendo cuidados com a higiene pessoal e na cozinha, 
sendo os hábito de higiene mais importantes os seguintes:

Lavar sempre as mãos depois de utilizar a latrina, depois de 
mudar a fralda do bebé, antes de começar a cozinhar ou a 

comer e sempre que estiveram sujas.

Ferver a água que usa para beber e para lavar as comidas frias, 
tais comoa alface e o tomate.

Se não tiver possibilidade de ferver toda esta água, coloque a água 
em garrafas transparentes expostas ao sol durante duas horas, 
antes de a pôr na geleira. Durante torneios ou jogos importantes, 
insista em comprar água mineral para a equipa. 

Tratamento

Se não for “a diarreia de viajante”, assegure que o 
atleta vai a uma consulta médica. Independentemente desta consulta, 
o atleta deve começar a beber água.

Existe um mito que diz que quando uma pessoa tem diarreia, deve 
parar de beber água. Isto parece ter lógica, mas é totalmente errado. 
A diarreia é uma tentativa do corpo para lavar o estômago e os 
intestinos. E esta lavagem precisa de muita água.

Por isso uma pessoa com diarreia deve beber muito. Mas deve ser 
água boa, água fervida ou água mineral misturada com 3 colheres de 
açúcar e ½ colher de sal, numa garrafa de 1 litro e meio. No posto 
de saúde ou na farmácia também existem pacotes de mistura. 
Beber chá e água de arroz também são boas alternativas.

Um atleta 

com 
diarreia 

deve beber 

muita 
água, de 

preferência 
com mistura
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Tuberculoses

A tuberculose é causada por uma bactéria descoberta pelo alemão 
Robert Koch em 1882. Embora a tuberculose (ou TB) possa aparecer 
noutras partes do corpo, a forma mais comum, e a mais contagiosa, é 
a tuberculose dos pulmões. Qualquer pessoa pode apanhá-la, mas a 
doença é mais frequente em pessoas dos 15 aos 35 anos, exactamente 
a idade em que os nossos atletas deverão estar no topo das suas 
careiras. Curar a doença pode demorar 1 a 2 anos, e é por isso que 
esta doença pode pôr completamente em causa a carreira do seu 

campeão. 

A TB transmite-se pelo ar, por exemplo quando o doente tosse. A infecção passa, assim 
facilmente, de um atleta para o outro e toda uma equipa poderá ficar infectada. Se suspeitar 
que um atleta tem TB, não lhe dê a hipótese de espalhar a doença pela equipa, mande o 
atleta ir imediatamente a uma consulta médica.

Prevenção

Os atletas, podem ser vacinados contra a doença. 
Informe-se no posto médico se haverá necessidade 
e possibilidades de vacinar a sua equipa.

Os atletas mal-nutridos são facilmente infectados 
com a doença. Por esta e por outras razões, os seus 
atletas devem ter uma dieta equilibrada, rica em 
proteínas, vitaminas e energia.

No contacto com pessoas infectadas, devem-se 
tomar algumas precauções. Se um dos seus atletas 
vive com um pessoa infectada, esta pessoa deve 
dormir num quarto separado, e deve ter o cuidado 
de se afastar e cobrir a boca quando tossir. 

Sintomas

Os sintomas de TB são: o atleta começa a perder peso e sente uma fraqueza geral; tem 
uma tosse crónica, especialmente logo depois de acordar; no período da tarde, tem uma 
febre moderada e transpira; um atleta com uma pele escura pode ficar com um pele mais 
clara, especialmente na cara.

Tratamento

Caso suspeite de TB, não demore e mande o atleta ir directamente a uma consulta médica. 
A TB deve ser tratada ainda cedo. 
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Gravidez, DTS, HIV e SIDA 

A gravidez pode não ser considerada uma doença 
mas, para a sua equipa, a gravidez de uma atleta é tão 
grave como uma doença. Tem graça que em algumas 
línguas locais até dizem “a moça está doente” quando 
se referem a uma gravidez.

Não só durante a gravidez, mas também depois do bebé 
ter nascido, muitos talentos abandonam o desporto, 
porque o bebé compete com o desporto pela atenção 
da atleta-mãe e do atleta-pai. O trabalho de anos de 
formação de um talento vai por água abaixo.

O DTS (Doença de Transmissão Sexual ou ITS (Infecção 
de Transmissão Sexual) são aquilo que a palavra diz: 
infecções ou doenças transmitidas através de relações 
sexuais. 

O HIV é um vírus que enfraquece a defesa natural do atleta contra doenças, o chamada 
sistema imunológico. Ao estar infectado com este vírus, o atleta está mais vulnerável a 
qualquer outra doença. O vírus pode ficar escondido no corpo durante anos, a multiplicar-
se e a fazer os seus estragos. Finalmente, quando a defesa do corpo já está fraca, o atleta 
desenvolve o que se chama o SIDA. 

Prevenção

Todas estas ‘doenças’ se transmitem da mesma maneira, 
através das relações sexuais. E os seus atletas podem prevenir-
se contra todas estas doenças da mesma maneira: usando o 
camisinha. 

Os mais jovens devem saber que não deve haver pressa, 
nem pressão, para iniciarem o sexo. É algo que acontece 
naturalmente no dia que se sentirem prontos. Assegura que 
naquele dia, estão preparados para se prevenirem! 

O HIV e o SIDA são relativamente “novos”, mas a gravidez 
e as DTSs não são de agora. Já há séculos que os atletas 
adolescentes sofrem com gravidezes inesperadas e DTSs 
indesejados e já há séculos que o Homem procura uma 
forma de se prevenir destes efeitos. A camisinha é, até 
agora, a melhor solução encontrada. A única solução que 
previne contra todas as doenças ao mesmo tempo.
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Qual a camisinha a usar, a feminina ou a masculina depende da 
preferência de cada um. Para as atletas uma dupla protecção contra 
a gravidez é aconselhável. Além de usar a camisinha, devem usar    
também a pílula anti-conceptiva.

Quando os seus atletas têm cerca de 11-12 anos ou mais, convide 
de vez em quando o enfermeiro, o médico ou um activista de uma 
ONG ou Geração Biz para darem informações sobre os serviços 
que oferecem e alguns conselhos. Com os mais velhos, o médico ou 
activista pode até ter uma conversa particular, ao lado do campo 
do treino.

Sintomas 

Nas primeiras semanas, a gravidez passa normalmente despercebida, 
mas é importante que os atletas sabem que é nestas semanas que 
a gravidez ainda tem solução. Por isso, é importante que a atleta 
que suspeite poder ter engravidada, não tente esconder a gravidez 
ou pior: abortâ-la em casa, mas que procure assistência médica 
imediata.

As DTSs têm sintomas diferentes nos atletas masculinos e 
femininos.

Nas atletas femininas, as DTSs não têm sintomas muito claros e muitas das vezes passam 
despercebidos durante muito tempo, simplesmente porque os orgãos sexuais femininos 
estão “escondidos” dentro do corpo. Quando muito, a atleta tem um corrimento na 
vagina, mas nem todos os corrimentos são DTSs. Por isso, a atleta não consulta o médico 
e fica com a infecção muito tempo, o que pode provocar complicações mais tarde, como a 
infertilidade ou o nascimento de bebés com defeitos. Por isso é importante tratar as DTSs 
cedo.

Em atletas masculinos, as DTSs normalmente já se manifestam mais cedo. Simplesmente 
porque “o aparelho reprodutor”, o pénis, fica “fora do corpo”, à vista. Os sintomas 
dependem da infecção. Mas pode estar certo que, com muitas destas infecções, o seu atleta 
não vai ser capaz de correr. Por isso, se tiver jogos importantes para ganhar, o preservativo  
é o seu melhor amigo.

A infecção com HIV não tem sintomas nenhuns em ambos os atletas. O atleta está 
aparentemente saudável e a única maneira de descobrir a infecção é através do teste, que 
pode ser feito no posto de saúde, GATV, ou no hospital.

Quando a infecção com HIV se desenvolve já em SIDA, os sintomas ficam mais claros. O 
atleta emagrece de repente e desenvolve rachas na pele. Se notar um destes sintomas nos 
seus atletas, convença-os a fazerem o teste. 

A 
camisinha

é
a melhor 

amiga
do

atleta 
que 

namora
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Tratamento

“Prevenir é melhor do que remediar” é um velho ditado muito válido em caso 
de gravidez, DTSs, HIV e SIDA. Mas se a prevenção falhou, o atleta deve reagir 
rapidamente e procurar assistência médica nos Serviços de Amigos de Adolescentes 
e Jovens (SAAJs) ou Centro de Saúde para ter o tratamento adequado. 

Se por exemplo a camisinha rompeu, a atleta pode prevenir uma gravidez se dentro 
de um período de 72 horas tomar um comprimido chamado “a pílula do dia seguinte”. 
Este comprimido é um remédio e não é aconselhável usá-lo em substuição da 
prevenção. Os SAAJs, Centros de Saúde e Hospitais também oferecem assistência 
a atleta grávida depois de terem passados os 72 horas, inclusivo métodos de aborto 
seguro. Informe-se e encoraje que os seus atletas, masculinos e femininos, também 
se informam junto a estes serviços.  

A infecção com o HIV não tem, até este momento, um remédio. Às vezes 
aparecem notícias de curandeiros que reclamam que curam o SIDA, mas até agora 
ninguém provou ser capaz. Fiquem 
descansados que, quem descobrir 
a cura, vai estar interessado em 
vendê-la e em ficar muito rico. 
Nessa altura, se existir uma cura, 
certamente vamos conhecê-la.

Existem medicamentos, os 
chamados Anti Retro-Virais 
(ARVs) que mantêm os vírus 
“dormentes” no corpo. Com 
estes medicamentos, o atleta 
consegue ter uma vida normal 
e até competir. Mas estes 
medicamentos são ainda 
bastante caros e ainda não estão 
disponíveis em todo o país.  

Quando um atleta está infectado com 
o HIV, este pode praticar desporto 
normalmente. A prática do desporto 
até lhe faz bem. O atleta deve viver 
uma vida disciplinada: comida 
equilibrada, não abusar do álcool, 
não fumar cigarros ou droga, nem 
perder noites sem dormir, ou seja: 
tem que viver como um craque! 

A gravidez é,
em princípio,‘não-contagiosa’
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Lesões

O futebol é um desporto físico e é frequente 
os jogadores chocarem. “Fair play”, (jogar  
limpo) e ter agilidade são habilidades que o 
Mister deve estimular, para evitar o pior.

As lesões mais frequentes são as deslocações 
e fracturas de ossos, entorses de ligamentos, 
rupturas de músculos e inchaços.

Quando um jogador ficar lesionado, o 
mais importante é tentar comunicar com 
o jogador. Não mexa no atleta antes de 
saber onde é que lhe dói e qual poderá ser o 
problema. Não mexa, mas peça ao jogador 
para tentar mexer onde lhe dói.

Se não conseguir mexer, ou, pelo contrário, 
se notar uma coisa muito solta, procure 
assistência médica imediatamente. Se for 
preciso transportar o jogador com uma 
maca, imobilize primeiro a parte onde 
dói. Procure sempre assistência de pessoas 
que sabem, ou melhor, combine com um 
enfermeiro ou médico para lhe ensinar 
primeiros socorros,  tais como transportar 
pessoas e quais as lesões mais frequentes.

Se não conseguir andar, nem por uns 
metros, provavelmente partiu alguma 
coisa e deve procurar assistência médica 

imediata. Se conseguir andar, é pouco 
provável que tenha partido alguma coisa. 

Se for uma deslocação ou uma fractura 
dos ossos, aplique gelo nas primeiras 24h   
para diminuir o inchaço, depois aplique 
banhos quentos. Não esfregue, nem faça 
massagens mas levante a perna ou o braço 
para diminuir o inchaço e a dor. Apoie 
os ossos e imobilize as articulações com 
ligaduras. Quando o inchaço diminuir, use 
o pé ou o braço, mas com cuidado. O uso 
ajuda à recuperação.

Se for uma ruptura de músculos, pode 
esfregar e fazer uma massagem ligeira. 
Também existem pomadas que aquecem o 
músculo e ajudam à recuperação.

Em todos os casos, procure assistência 
sempre que tiver dúvidas.

Procure 

assistência 

médica sempre 

quando tiver 

dúvidas.
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Nutrientes que ajudam o corpo a 
crescer, (proteínas): 

Carnes, galinha, ovos, peixe, mariscos, 
leite, queijo, insectos, folha de mandioca, 
feijão e castanha.

Nutrientes que protegem o corpo 
contra doenças (vitaminas e minerais):

Fígado, outras carnes de galinha, ovos, 
peixe, queijo, leite, vegetais, especialmente 
aqueles com folhas mais escuras, frutas e 
cereais.

Nutrientes energéticos 
para uso imediato:

Milho, mandioca, 
batata-doce, batata, 
cereais, abóbora, açúcar, 
mel, fruta, banana, e 
leite

Nutrientes energéticos que armazenam 
energia no corpo: 

Óleo, azeite, 
gorduras de carnes, 
manteiga, margarina, 
amendoim, castanha, 
coco, advogado e 
leite.  

O Jogador no 12

A nutrição e a higiene 
pessoal formam o 
jogador número 12 
da nossa equipa e de 
qualquer atleta. Uma 
nutrição equilibrada é 
uma dieta que contém 
a energia para o atleta 
correr, as proteínas para 
o corpo crescer, fortalecer 
os ossos e desenvolver os 

músculos e as vitaminas e minerais para 
fortalecer o sistema imunológico do nosso 
atleta, (a defesa do corpo contra doenças). 

Uma boa higiene pessoal e uma nutrição 
equilibrada não só previnem uma boa 
parte das doenças, como também ajudam 
o nosso atleta a recuperar muito mais 
rapidamente de uma doença ou lesão. Um 
dieta equilibrada significa comer suficiente, 
não demasiado ou demasiado pouco e com 
uma variedade de nutrientes. Uma dieta 
equilibrada é composta pelos nutrientes 
aqui mencionados.

Assegure que os seus atletas conhecem a 
importância de uma dieta equilibrada e da 
higiene pessoal. Se notar que um talento cai 
regularmente doente ou que não desenvolve 
bem fisicamente, chame os pais para uma 
conversa ou organize um encontro entre 
os pais e o enfermeiro ou o médico, para 
que estes possam providenciarconselhos 
específicos sobre a nutrição e 
higiene. O envolvimento dos 
pais neste aspecto é essencial na 
formação dos atletas.
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Motivar os seus atletas

Motivar os seus atletas é uma tarefa principal do Mister. Seja ele qual for o assunto a tratar: 
disciplina no jogo ou a saúde da equipa. Para motivar é preciso ter muita psicologia. O 
segredo para motivar está em procurar a motivação dentro dos seus jogadores. 

Quando um filho não come uma certa verdura, a mãe pode dizer: “Come esta verdura, 
porque faz bem à saúde”. Mas o filho pensa: “Eu não gosto desta verdura e a minha saúde está 
óptima”. A saúde do filho é uma preocupação da mãe e não do filho.

Mas se a mãe souber que o filho tem na cabeça o jogo importante do próximo sábado, 
talvez o seu argumento poderá ser: “Preparei esta comida especialmente para ti. Para não caíres 
doente e não faltares ao jogo. É a verdura favorita do Tico Tico”.

A própria motivação dos seus atletas e um pouco de 
sedução da sua parte, são a base de acção dos seus atletas, 
não as palestras de uma mãe ou de um mister sábio.

Olhemos por um momento para as campanhas de 
Combate ao SIDA. A preocupação é reduzir o número 
de infecções de HIV e o SIDA e produzem cartazes e 
folhetos com mensagens de Abstinência, Fidelidade e uso 
da Camisinha.

A abstinência é contrária ao desenvolvimento 
dos sentimentos dos seus atletas e por isso uma 
impossibilidade. 

A paixão é temporária para o atleta-adolescente e por isso 
a fidelidade também tem prazo. 

Note que, na maioria destas campanhas, a camisinha está sempre em último lugar e é 
promovida como um meio para praticar a infidelidade em relações ocasionais com pessoas 
infectadas.

Previne-se de SIDA, use o preservativo nas suas relações ocasionais!

Para piorar ainda mais, muitas campanhas distribuem uma camisinha sem marca, 
embalada de uma forma parecida com medicamentos, ou seja uma coisa que só doentes 
usam.

Mas os seus atletas não querem ser infiéis, nem querem relações ocasionais e muito menos 
querem pensar que a sua paixão está doente. Por isso, nestas campanhas, os seus atletas 
não encontram nenhuma motivação ou preocupação própria para usarem a camisinha.

Procure
a motivação

dentro
dos seus

jogadores
e use um
pouco

de sedução




