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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal da Bahia e que buscou, pela lente da 
educação, entender os nexos entre o processo de mundialização e 
mercantilização da sociedade moderna e contemporânea e a formação 
identitária do futebol brasileiro. Para tanto, investigou as implicações do 
processo de racionalização e mercantilização do futebol contemporâneo na 
formação esportiva de jovens que participam de escolinhas públicas e privadas 
de futebol em Salvador-BA. O estudo reconheceu tais escolinhas como 
espaços de formação de identidades culturais do futebol e como locus de 
prática social para além de prática esportiva. Em relação ao método, a 
pesquisa se caracterizou como qualitativa, de abordagem dialética e adotou 
como procedimento metodológico para levantamento de informações: a 
pesquisa documental, a observação participante e a entrevista semiestruturada 
sob a inspiração da entrevista reflexiva. A técnica de análise das informações 
foi a hermenêutica-dialética. O campo empírico reuniu uma equipe de divisão 
de base de um clube profissional, uma escolinha de futebol com vínculo com 
clube profissional, uma escolinha de futebol sem vínculo com clube profissional 
e uma escolinha pública de futebol. Os sujeitos de diálogo foram treinadores, 
atletas e um ex-atleta, coordenadores técnicos e pais de atletas. Os resultados 
da pesquisa apontam para a prevalência da lógica racional e mercantil do 
futebol profissional na divisão de base do clube pesquisado, mas também 
fortes indícios de sua presença na escolinha pública de futebol e parcialmente 
na escolinha privada com vínculo com clube profissional, e ainda algumas 
pequenas interferências dessa lógica no trabalho dos professores da escolinha 
privada sem vínculo com clube profissional. Esses resultados sugerem a 
formação de identidades de negócio já desde as escolinhas de futebol e 
indicam a presença de sujeitos (in)visíveis, ambos de modo subordinado às 
demandas do futebol profissional. 
  
Palavras-Chave: Futebol; mundialização; mercantilização; juventude; 
identidade; cultura; processos formativos. 
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ABSTRACT 

 

This study was developed as part of the Graduate’s Program in Education of 

the Federal University of Bahia. It’s objective was to understand, from an 

educational perspective, the links between the globalization and 

commodification process, of modern and contemporary society and the identity 

formation of Brazilian soccer. To this end, it was investigated the implications of 

this rationalization and commodification process of contemporary soccer for the 

sports education of young people attending public and private soccer schools in 

Salvador, Bahia. The study revealed that these schools are spaces for the 

development of cultural soccer identities, and that they are a focal point for 

social activities that go beyond the practice of sports. The study’s methodology 

can be characterized as qualitative, with a dialectical approach, adopting the 

following methodological procedure for gathering information: desk research, 

participant observation and semi-structured interviews inspired by the reflexive 

interview technique. The technical analysis of the information was of a 

hermeneutic-dialectic nature. The empirical field was made up of a youth 

division team of a professional club, a soccer school with ties to a professional 

club, a soccer school without ties to a professional club and a public soccer 

school. The respondents were coaches, athletes and one former athlete, 

technical coordinators and athletes’ parents. The research results point to the 

prevalence of a rational and mercantile logic of professional soccer in the youth 

division of the researched club, but also strong indications of such an approach 

in the public soccer school and, partly, in the private school with ties to 

professional club. This logic even interfered in some small measure in the work 

of the teachers of the private school without ties to a professional club. These 

results suggest that business identities start developing already in the soccer 

schools and indicate the presence of (in)visible subjects, both subordinate to 

the demands of professional soccer. 

 

Keywords: soccer; globalization; commodification; identity, culture, youth, 

education processes. 
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RESUMEN 

 

Se trata de una investigación desarrollada en el Programa de Posgrado en 

Educación de la Universidad Federal de Bahia y buscado, a través de la lente 

de la educación, la comprensión de los vínculos entre el proceso de 

globalización y la mercantilización de la sociedad moderna y contemporánea y 

la formación de la identidad del fútbol. Por tanto investigado las implicaciones 

del proceso de racionalización y la mercantilización del fútbol contemporáneo 

en la formación deportiva de los jóvenes que participan en las escuelas de 

fútbol públicas y privadas en Salvador, Bahía. El estudio reconoció esas 

escuelas como espacios de formación de las identidades culturales de fútbol y 

como un lugar de práctica social más allá de lá práctica desportiva. Sobre el 

método, la investigación se caracteriza como enfoque cualitativo, de abordaje 

dialéctica y adoptó como procedimiento metodológico para el levantamiento de 

información: investigación documental, la observación participante y la 

entrevista semi-estructurada bajo la inspiración de la entrevista reflexiva. La 

técnica de análisis de la información fue la hermenéutica-dialéctica. El campo 

empírico reunió a un equipo de la división de la base de un club profesional, 

una escuela de fútbol con vínculo con el club profesional, una escuela de fútbol 

sin vínculo con un club de fútbol profesional y una escuela pública de fútbol. 

Los sujetos de el diálogo eran entrenadores, atletas y uno ex-atleta, lós 

coordinadores técnicos y padres de los atletas. Los resultados de la 

investigación no sólo apuntan la prevalencia de la lógica racional y mercantil 

del fútbol profesional en la división base del club investigado, sino también 

fuertes indícios de su presencia en la escuela pública de fútbol y en parte en la 

escuela privada con vínculo con el club profesional, y incluso algunas 

pequeñas interferencias de esta lógica en el trabajo de los maestros de la 

escuela privada sin vínculo con el club profesional. Estos resultados sugieren la 

formación de la identidad de negocio ya partir de las escuelas de fútbol y 

indican la presencia de los sujetos (en)visibles , tanto de manera subordinada a 

las exigencias del fútbol profesional . 

Palabras clave: fútbol; globalización; mercantilización; la identidad; la cultura; la 

juventud; los procesos formativos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na elaboração de uma pesquisa de Pós-Graduação stricto sensu, a 

determinação do objeto de estudo, assim como sua problematização, parte do 

referencial teórico de que dispõe o pesquisador, porém sem deixar de 

considerar as experiências pessoais e profissionais que marcaram seu 

processo de formação. Portanto, o objeto aqui estudado está inserido num 

conjunto de inquietações que se vieram constituindo ao longo de toda a minha 

vida e estão intimamente relacionadas a minha preocupação em investigar a 

importância da dimensão cultural no estudo de qualquer produção humana. A 

seguir, gostaria de esclarecer, de forma sucinta, as aproximações que fui 

construindo ao longo do caminho com o objeto de estudo deste trabalho.  

Sempre fui levado a refletir sobre os processos de apropriação de 

conhecimento dos seres humanos, notadamente crianças e jovens, e sua 

relação com as dimensões culturais. Dessa forma, ao me inserir no processo 

de formação em Educação Física, fui logo instigado a refletir sobre outras 

possibilidades de trato para com os conhecimentos da área, que pudessem 

reconfigurar os sentidos e significados de sua prática pedagógica nos diversos 

campos de atuação e com os diversos sujeitos da aprendizagem, pois o perfil 

extremamente “esportivizado” de meu curso de Licenciatura não condizia com 

as ideias e práticas educativas humanizadoras com as quais convivi em todo o 

meu processo de formação básica, tanto na esfera pessoal quanto profissional. 

Participei de um ambiente que sempre prezou por relações sociais e 

profissionais de aproximação com elementos constitutivos da cultura, o que me 

proporcionou perceber a importância de sua apropriação, valorização e 

preservação, como parte do processo de identificação de cada sujeito, e, 

portanto, estar sempre preocupado com uma educação que pressupunha 

princípios norteadores que levassem em conta essa cultura como partícipe do 

processo educativo. 

Essa experiência, aliada à participação, durante o período de minha 

formação profissional, no Grupo de Danças Folclóricas da Universidade 

Federal da Paraíba, ampliou mais ainda minha percepção sobre a contribuição 
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da dimensão cultural num processo educacional que estivesse comprometido 

com a humanização já citada. 

Dessa forma, outras possibilidades para o trato do conhecimento da 

Educação Física, notadamente o jogo e o esporte, assim como a preocupação 

necessária com a relação entre esses conhecimentos e o acervo cultural 

humano, são fatores que sempre fizeram parte das minhas preocupações, 

desde a formação, e me impulsionaram a acessar produções de conhecimento 

e participar de experiências profissionais que discutiam o aprendizado humano, 

pautando-o na premissa do “fazer e compreender”, na ideia de tratar os sujeitos 

de “corpo inteiro” e não os fragmentando em aspectos motores, afetivos, 

sociais e cognitivos, nem, tampouco, voltados apenas às questões técnicas e 

táticas ou de padronização das performances dos movimentos, como atentou o 

professor João Batista Freire1 em sua obra. Essas ideias/pressupostos deram-

me suporte teórico para considerar como inadequada a forma como colegas 

professores “impunham” práticas esportivas, especialmente aquelas baseadas 

na lógica do esporte de alto rendimento, a crianças e jovens do primeiro ciclo 

do Ensino Fundamental de uma escola de periferia da cidade de João Pessoa-

PB, desconsiderando seu contexto cultural. 

Tal inquietação continuou refletida em meu processo de formação 

continuada, tanto na estruturação do Projeto de Especialização do curso de 

Teorias e Métodos de Pesquisa em Educação Física, da Faculdade de 

Educação Física da Unicamp, em Campinas/SP, quanto no prosseguimento 

desse estudo, durante o mestrado realizado na mesma instituição, quando tive 

como objeto de estudo Os Jogos da Cultura Popular Infantil nas Aulas de 

Educação Física do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental de Escolas Públicas 

Estaduais de Campinas - durante esse período, início da década de noventa, 

tive ainda a oportunidade de vivenciar uma experiência de formação que iniciou 

minha aproximação, mais sistematizada, com a temática que agora 

desenvolvo, atuando como colaborador do projeto da escolinha de futebol da 

Unicamp, sob a coordenação do professor João Batista Freire, cujo foco 

                                                             

1 O professor Dr. João Batista Freire certamente representa para mim uma das principais 
referências da Educação Física brasileira no que diz respeito a essas questões, desde os 
primeiros contatos ainda em minha formação inicial na graduação na UFPB, final dos anos 
80, até sua participação como meu coorientador de mestrado na Unicamp em meados dos 
anos 90. 
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também era a relação de apropriação de um elemento da cultura, o futebol, por 

crianças e jovens. O projeto procurava redimensionar as características de um 

espaço social de aprendizagem que estava começando a se proliferar no 

contexto brasileiro, à época, as escolinhas de esporte, que já apresentavam, de 

forma geral, os indícios da lógica racional e mercantil no trato do futebol, sobre 

a qual pretendo discutir neste trabalho. 

Há algum tempo, vem se consolidando no cenário futebolístico mundial a 

hegemonia2 de uma lógica reprodutora, e supostamente homogênea, de uma 

das matrizes do futebol, a espetacularizada3, que vem influenciando a formação 

esportiva da juventude. Na verdade, o futebol reflete as transformações sociais 

mais amplas da modernidade, as novas relações de espaço e tempo, outras 

configurações sociais e políticas, gerando interesses e necessidades novos, 

que veem demandando uma crescente mercantilização da sociedade.  

O esporte moderno4 foi criado e desenvolvido dentro dessa lógica 

mercantil; sua crescente racionalização e espetacularização foram sendo 

gestadas de forma a lhe garantir uma inserção cada vez mais ampla na 

sociedade de massas que estava a se constituir, demandando a criação de um 

mercado consumidor para os produtos esportivos, pois, assim como nos 

demais novos campos sociais que surgiam, também ali se precisava 

estabelecer um novo padrão produtivo e de consumo. 

 Em cada um desses cenários da modernidade, foram sendo forjadas 

novas identidades sociais, consonantes com os interesses mercantis tornados 

hegemônicos, que eram incorporadas ao tecido social de forma aparentemente 

natural, sendo, porém, essências de determinados grupos sociais. Mais adiante 

neste texto, discutirei o efeito das tensões existentes entre as perspectivas 

                                                             

2 No segundo capítulo os conceitos-chave identidade e globalização e suas consequências na 
hegemonia do futebol de espetáculo serão discutidos. 

3  Esta é uma classificação de Damo (2005), que representa o futebol profissional organizado e 
administrado pela FIFA. O autor sugere outras três matrizes do futebol: a bricolada; a 
comunitária e a escolar, sobre as quais discutirei mais detalhadamente adiante. 

4  O esporte moderno seria marcado por um afastamento do universo sagrado/religioso 
(secularismo); pelo postulado da igualdade de oportunidades perante a competição 
(eqüidade); pela dedicação do atleta a uma única modalidade esportiva, visando ao 
aperfeiçoamento técnico (especialização); pela normatização e padronização das regras e 
pelo aperfeiçoamento tático/estratégico (racionalismo); pelo controle centralizado do 
calendário e pela hierarquização administrativa (organização burocrática); pela preocupação 
com a mensuração padronizada do desempenho atlético e com a análise estatística 
(quantificação); e pela obsessão por superar marcas estabelecidas por outros competidores 
no passado (busca de recordes) (PRONI, 1998, p.32) 
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essencialistas e não essencialistas sobre a identidade, e como essas questões 

refletem a própria incerteza e relativização da ideia de “identidade” gerada 

pelas mudanças da modernidade. Mas, de imediato, é importante reconhecer, 

como alerta Silva (2009), que há uma relação de poder na produção das 

identidades, inerente às definições de “identidade” e “diferença”. Assim, é 

preciso compreender que esses conceitos são representações e, como tal, 

impõem discutir seus sistemas e formas dominantes, considerando-os como 

criações culturais e sociais. 

No caso do futebol brasileiro, é importante entender melhor como 

chegou à formação dessas novas identidades, o transbordamento do discurso 

consumista pela via do esporte, e compreender os desafios educativos 

estratégicos da educação esportiva, principalmente nos espaços juvenis de 

divisão de base dos clubes profissionais e escolinhas públicas e privadas que 

atuam com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.  

 A ideia deste estudo é, ao discutir as questões identitárias envolvidas 

nos diversos espaços de formação de futebolistas brasileiros, elaborar sínteses 

capazes de refletir sobre outras possibilidades para a formação esportiva 

desses indivíduos, mais uma vez considerando a cultura como uma produção 

social na qual “coexistem conformação, conflito, poder e resistência”, pois, 

como afirma Cuche, ela “é um processo permanente de construção, 

desconstrução e reconstrução” (2002 apud DEBORTOLI; MARTINS; 

MARTINS, 2008, p. 165). Em relação ao futebol, as reflexões deste texto se 

fundamentam inicialmente nos argumentos de Galeano, os quais lembram que 

“queira-se ou não, acredite-se ou não, o futebol continua sendo uma das mais 

poderosas expressões da identidade cultural, que, em plena era da 

globalização hegemônica, recorda que o melhor do mundo está na quantidade 

de mundos que o mundo contém” (apud DEBORTOLI; MARTINS; MARTINS, 

2008, p.166). 

 Portanto, o trabalho aqui em questão inscreve-se no debate 

entrecruzado da cultura historicamente situada e da globalização em tempos 

de incertezas. Tem como objeto de estudo refletir, sob a lente da educação, os 

nexos entre os processos de mundialização e mercantilização da sociedade 

moderna e contemporânea e a formação identitária do futebol brasileiro. Para 

tanto, estabelece como problemas de pesquisa, investigar: quais as 
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implicações do processo de racionalização e mercantilização do futebol 

contemporâneo na formação cultural de jovens que participam de escolinhas 

públicas e privadas de futebol em Salvador-BA? E como essas escolinhas 

podem se constituir em espaços de formação de identidades culturais do 

futebol como prática social, não apenas como espaço de prática esportiva para 

atender às demandas da formação de identidades de negócio típicas do futebol 

profissional? 

 Para responder a tais problemas proponho os seguintes objetivos: 

 

 Estudar os nexos entre os processos de mundialização e 
mercantilização social e a formação identitária do futebol brasileiro; 
 

 Analisar a interferência do futebol profissional na formação das 
identidades futebolísticas de jovens que participam de escolinhas 
públicas e privadas de futebol em Salvador-BA 

 
 Para melhor refletir a pesquisa realizada e seus resultados, este trabalho 

foi estruturado em seis capítulos. No capítulo introdutório, apresento dados que 

esclarecem o percurso de aproximação com o objeto de estudo, descrevendo a 

trajetória pessoal, acadêmica e profissional que me influenciou na escolha do 

objeto aqui referido e demonstrando a coerência entre essa escolha e o 

percurso, o que reforça a legitimidade e pertinência da pesquisa. 

 No segundo capítulo, trago referências teóricas que discutem a cultura e 

a identidade no contexto da globalização, procurando refletir sobre como esse 

processo possibilitou as transformações pelas quais passou o futebol, 

notadamente as de mercantilização e espetacularização, e demandou a 

produção de identidades de negócio num movimento de hegemonização da 

cultura esportiva, em geral, e do futebol em particular. Nele, também procuro 

discutir elementos teóricos relativos à própria identidade, suas perspectivas 

essencialistas e não essencialistas, ou seja, seu entendimento como fixação ou 

produção, e outros aspectos que dizem respeito à percepção da identidade 

como uma construção/produção cultural e social, e as relações de poder 

inerentes a essa produção. 

 No terceiro capítulo, dialogo com autores que discutem mais 

especificamente questões referentes ao esporte, como partícipe do processo 

de civilização da sociedade moderna e como importante elemento no processo 
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de mercantilização dessa sociedade. Reflito sobre a espetacularização 

esportiva, como propulsora do mercado consumidor da sociedade de massas, 

a partir do estabelecimento de novos padrões de produção e consumo 

associados ao esporte, e em especial ao futebol. 

 No quarto capítulo, apresento as bases metodológicas da pesquisa, 

definindo e conceituando a natureza do estudo, suas técnicas de levantamento 

e análise de informações e os procedimentos metodológicos adotados, assim 

como os rearranjos necessários a esses procedimentos metodológicos, 

conforme as condições de diálogo com o campo pesquisado. O referido 

capítulo diz da opção pela abordagem qualitativa de inspiração dialética, nos 

termos de Minayo (2007), lança mão da pesquisa documental, da observação 

participante e da entrevista semiestruturada como procedimentos 

metodológicos de levantamento de informação, e como técnica de análise dos 

dados a hermenêutica-dialética, também nos termos de Minayo (2007) 

 No quinto capítulo, apresento e analiso os dados empíricos da pesquisa, 

a partir das informações levantadas nas observações realizadas nos quatro 

campos empíricos de estudo (a divisão de base de um clube profissional; uma 

escolinha pública de futebol; uma escolinha de futebol privada, vinculada a um 

clube profissional; e uma escolinha de futebol privada, sem vínculo com clube 

profissional), como também da análise de seus documentos regulatórios, 

organizativos e propositivos quanto ao trabalho desenvolvido, além dos dados 

das entrevistas com os sujeitos dos quatro campos de estudo apontados acima 

(coordenadores e técnicos da divisão de base do clube profissional; 

coordenador da escolinha privada vinculada a um clube profissional; pais dos 

alunos da escolinha sem vínculo com clube profissional; técnicos e atletas da 

escolinha pública de futebol e o ex-atleta). Os dados foram estruturados em 

categorias, organizadas e discutidas sob a tríade comunidade argumentativa, 

campo observacional e campo discursivo.  

 No sexto e último capítulo, recupero o problema e os objetivos da 

pesquisa, relacionado aos dados coletados em campo, e teço minhas 

considerações finais para dialogar com a comunidade científica da área. 
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2. CULTURA, IDENTIDADE E GLOBALIZAÇÃO 

 

 Compreendendo a cultura como o campo polissêmico que reúne em 

torno de si distintas conceituações e diversos “olhares”, notadamente no campo 

das ciências sociais, considero tal perspectiva essencial para a expressão da 

minha posição no que se refere ao entendimento dos deslocamentos do 

conceito de cultura - ou culturas - e de identidade - ou identidades - com os 

quais discutirei os processos identitários do futebol brasileiro na modernidade. 

Inicialmente, destaco a discussão sobre a elaboração de conceitos de 

cultura relacionados a algo aprendido, “em oposição à idéia de aquisição inata, 

transmitida por mecanismos biológicos”, atrelada a um sentido etnográfico, que 

pressupõe a cultura como um “todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (TYLOR, 1871 apud 

LARAIA, 1988, p. 25). 

Laraia apresenta autores que enveredaram por uma perspectiva 

evolucionista e linear de cultura, segundo a qual “a evolução teria raízes em 

uma unidade psíquica através da qual todos os grupos humanos teriam o 

mesmo potencial de desenvolvimento, embora alguns estivessem mais 

adiantados que outros”, e também segundo a qual “cada sociedade seguiria o 

seu curso histórico através de três estágios: selvageria, barbarismo e 

civilização” (1988, p. 37). Turgot, por exemplo, sugere a ideia do homem como 

“possuidor de um tesouro de signos [...] capaz de assegurar a retenção de suas 

idéias eruditas, comunicá-las para outros homens e transmiti-las para os seus 

descendentes como uma herança sempre crescente” (apud LARAIA, 1988, p. 

27). Esse entendimento da “cultura como evolução unilinear”, portanto, 

possibilitaria estabelecer uma escala de desenvolvimento relativa às 

sociedades humanas, levando diversos estudiosos à compreensão de que a 

cultura popular, por exemplo, estaria numa escala “menos evoluída”, em 

relação à cultura das “sociedades mais avançadas”, notadamente as 

europeias, estando talvez esse etnocentrismo ligado à busca por certo 

“controle” dos elementos da cultura popular na constituição da cultura 

“civilizada”, último estágio da “evolução” cultural. 
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Contrapondo-se a essa ideia, surge a abordagem multilinear, a qual 

pressupõe que “cada grupo humano desenvolve-se através de caminho 

próprio, que não pode ser simplificado na estrutura tríplice dos estágios” 

(LARAIA, 1988, p. 37); a ideia da cultura como um sistema adaptativo, segundo 

sugerem os neoevolucionistas e seus reformuladores, para os quais as 

“culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente 

transmitidos) que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus 

embasamentos biológicos”; e os teóricos “idealistas de cultura”, que se 

subdividem em três abordagens: os que consideram “cultura como um sistema 

cognitivo”, ou seja, a cultura “consiste de tudo aquilo que alguém tem de 

conhecer ou acreditar para operar de maneira aceitável dentro de sua 

sociedade”; os que consideram cultura como “sistemas estruturais”, que 

definem “cultura como um sistema simbólico que é uma criação acumulativa da 

mente humana”; e os que consideram cultura como “sistemas simbólicos”, “[...] 

não um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de 

mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções [...] para governar 

o comportamento” (LARAIA, 1988, p. 63), organizadas em “teias de 

significados que ele (o homem) mesmo teceu” (GEERTZ, 1989, p. 4). 

Dessa forma, investigar aspectos da cultura, pressupõe percebê-la em 

sua complexidade, em suas teias de significados, a partir de uma 

“multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas 

ou amarradas umas as outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares 

e inexplícitas” (GEERTZ, 1989, p.7). Ainda mais quando se investiga questões 

culturais inerentes à modernidade, como é o caso das transformações 

identitárias pelas quais passou o futebol. 

 A modernidade instituiu mudanças significativas nos fenômenos sociais, 

relacionadas ao processo de globalização, que intensifica as relações sociais 

em escala mundial. Tais mudanças influenciam na formação dos sujeitos, 

possibilitando a incorporação de hábitos e práticas sociais enquadrados na 

lógica de homogeneização cultural e mercadorização de produtos para 

consumo. Neste texto discuto os principais elementos relacionados à 

construção e reconstrução das identidades culturais e profissionais do futebol 

brasileiro, especialmente considerando a realização da copa de 2014 no país e 

os conflitos de interesses entre o negócio futebol e o legado social.  



21 
 

 Para tanto, importa afirmar que a lógica mercantil e espetacularizante 

vem marcando o esporte moderno e ressignificando o futebol brasileiro e sua 

identidade. O processo desintegrador da globalização, ligado à necessidade de 

formação de identidades “compartilhadas” (HALL, 2006), vem buscando 

padronizar bens culturais, facilitando a construção de mensagens e imagens de 

produtos, para serem consumidos em grande escala, inclusive bens humanos, 

os próprios jogadores. 

Para discutir as questões relativas à formação das identidades do futebol 

brasileiro, forjadas ao longo do processo de transformações que levaram à 

mercantilização e espetacularização citados acima, é preciso, antes de tudo, 

compreender aspectos que dizem respeito aos processos de mundialização ou 

globalização da sociedade, os quais possibilitaram tais transformações. 

 Em um estudo que analisa os processos de reestruturação e 

mundialização da cultura na modernidade, a partir das transformações pelas 

quais passou a sociedade francesa no século XIX, notadamente após as 

revoluções Francesa e Industrial, Ortiz (1991) alerta que para “[...] 

compreendermos as culturas nacionais, devemos, de uma certa forma, nos 

descentralizar, procurando entender este world system ao qual estamos 

integrados” (p.7).  

 A análise da sociedade francesa, feita por Ortiz, leva-nos a compreender 

melhor que o germe precursor do modelo social mercantilizado estava presente 

já naquele período. Ou seja, a análise do referido autor destaca que os 

processos de mudança na sociedade francesa  

 

[...] são fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo: 
abolição dos direitos feudais; fim do caráter inviolável das 
corporações e dos privilégios das manufaturas; consagração da 
propriedade privada; interdição de qualquer associação de 
empregados ou de patrões com o intuito de influir nos salários 
(lassez-faire). É dentro desse contexto que a Revolução Industrial se 
instala, com a introdução de novas formas de energia (vapor), 
mecanização das fábricas (sobretudo as indústrias têxteis), 
crescimento da indústria de construção e da metalurgia e o advento 
das ferrovias (ORTIZ, 1991, p.14). 

 

 Ortiz também dá ênfase ao papel da relação entre desenvolvimento 

técnico e civilização. Citando Munford, ele argumenta que “em princípio, a cada 

formação social específica corresponderia um grau de desenvolvimento 
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tecnológico” (ORTIZ, 1991, p.25) e sugere a existência de três fases históricas 

caracterizadas por distintas técnicas: “[...] a fase eotécnica é um complexo de 

água e madeira; a paleotécnica, um complexo de carvão e ferro; a neotécnica, 

um complexo de eletricidade e ligas de metal” (MUNFORD apud ORTIZ, 1991, 

p.26). Ele também argumenta que há uma relação importante a ser 

considerada, entre o advento das novas tecnologias e as mudanças culturais. 

 Outro aspecto interessante da reflexão realizada por Ortiz e que tem 

relação com a discussão sobre as implicações da modernidade para a 

produção das novas identidades sociais, diz respeito à citação que ele faz dos 

argumentos apontados por Kern, relativos à ligação entre as diversas 

transformações tecnológicas e culturais “[...] como o telefone, telégrafo sem fio, 

raio X, cinema, bicicleta, automóvel, avião [...]” (ORTIZ, 1991, p.31) e as novas 

formas de se relacionar com o espaço e com o tempo. Tais eventos permitiram 

uma maior aproximação dos diferentes grupos sociais, o que concorreu para a 

formação futura de uma cultura de mercado e de consumo, principalmente 

quando do advento das tecnologias da informação, que aceleram e ampliam 

bastante as relações entre os mais distantes povos do mundo. 

 Ortiz também apresenta reflexões interessantes sobre produção e 

tentativas de manutenção de identidades, quando discorre sobre o 

inconformismo de setores sociais franceses em relação ao processo de 

mercantilização da sociedade, o que pode ser percebido nas disputas entre a 

pintura e a fotografia ou, ainda, entre a literatura clássica e os escritores de 

folhetins do início do século XIX. Numa discussão sobre a vulgarização das 

artes através da fotografia, os intelectuais reagem a essa situação 

argumentando que “a criatividade artística estaria assim pressionada pela 

mediocridade das massas”. (ORTIZ, 1991, p.75). Em outra passagem do texto 

o autor lembra argumentos de artistas da época, que eram enfáticos ao afirmar: 

“[...] a criatividade se contraporia à frieza da máquina, como se a inspiração 

subjetiva fosse de alguma maneira deformada pelo processo mecânico de 

apreensão do real” (ORTIZ, 1991, p.88). 

 Mais adiante, ao discutir sobre a relação entre cultura erudita e cultura 

popular, Ortiz apresenta mais algumas situações que denotavam a tentativa de 

resistência aos processos de mercantilização social, quando relata, por 

exemplo, a insatisfação dos escritores clássicos, que partilhavam do mesmo 
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gosto e do mesmo capital cultural das pessoas para as quais produziam, por 

terem que disputar espaço com escritores de categorias mais populares como 

o folhetim, quando o “desenvolvimento da edição rompe este círculo, [restando-

lhes] agora duas alternativas divergentes: escrever para não ser lido (ou 

melhor, para seus pares) ou ajustar a escrita às expectativas do mercado” 

(ORTIZ, 1991, 92). 

 Portanto, a discussão sobre a formação de identidades de negócio do 

futebol contemporâneo, como parte do processo de mercantilização do esporte, 

e suas implicações para a formação esportiva da juventude, está inserida num 

contexto mais amplo e complexo da mercantilização da sociedade capitalista. 

  Não tenho a intenção de polemizar a discussão sobre a identidade - ou 

as identidades - do futebol brasileiro, buscando defender a fixação de uma 

identidade “verdadeira” ou resgatar a identidade considerada tradicional - 

vinculada a questões relacionadas à ginga, ao drible, à malemolência, e 

traduzida como futebol-arte – tampouco pretendo apresentar a síntese de uma 

nova identidade, forjada no transcorrer das mudanças da modernidade e 

alimentada com a incorporação da objetividade, racionalidade e padronização 

exigidas pelos novos ditames sociais da sociedade de massas e sua imperiosa 

dependência da criação de necessidades de consumo. Como afirma Lafargue 

(1983 apud ORTIZ, 1991, p.157), “[...] o grande problema da produção 

capitalista já não consiste em encontrar produtores e decuplicar suas forças, 

mas em descobrir consumidores, em excitar seus apetites e criar-lhes 

necessidades factícias”. 

 Minha reflexão refere-se à análise das implicações de uma possível 

tentativa de hegemonização de uma das identidades produzidas ao longo do 

processo de transformação pelo qual passou o futebol mundial, a “identidade 

de negócio”, sobre as demais identidades futebolísticas, numa sociedade, 

como diria Bauman (2005), de identidades incertas e transitórias. Quais as 

consequências dessa possível hegemonização identitária na formação dos 

jovens que participam da educação esportiva em escolas de futebol sem 

ligação com clubes profissionais ou mesmo naquelas públicas e privadas ? 

 Essa preocupação, portanto, pressupõe a necessidade de compreensão 

das questões concernentes ao mundo criado para mundializar essa cultura, o 
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mundo globalizado, como também a necessidade, segundo Ortiz (1991), de 

não pensarmos esse  

 

[...] processo de coerção externa [e seus] desequilíbrios apenas em 
termos de ‘imperialismo’ ou de ‘colonialismo’ [pois] a hora universal 
nasce da preocupação relativa à pertinência de alguns países 
‘desenvolvidos’, mas ela também exprime a cadência de uma 
sociedade que se mundializa (p.267). 

 

 As questões a serem consideradas são: quais as bases da 

mundialização da sociedade? Quais as consequências da criação de uma 

ordem planetária pela modernidade, conforme nos indica Ortiz (1991), que não 

é “exclusivamente econômica, mas de um tipo de cultura que se expressa no 

lazer, na indústria cultural, no consumo, no turismo, nas cidades”? (p.267). Por 

fim, quais os impactos da globalização da cultura futebolística para a educação 

esportiva dos jovens brasileiros? 

 Santos (2010), em célebre obra de análise da globalização e seus 

efeitos sobre a humanidade, sugere a existência de três mundos num só: 

aquele que nos fazem crer, isto é, a globalização como fábula; aquele que de 

fato é, ou seja, a globalização como perversidade; e o mundo que poderia ser, 

uma outra globalização. Em relação ao primeiro, destaca-se, sobretudo pelos 

meios de comunicação de massa, a ideia da “aldeia global”, promovendo 

benesses políticas, econômicas e sociais pela maior integração e troca cultural 

entre os povos, com supostos avanços para todos. No que diz respeito ao 

segundo mundo, percebe-se, como alerta Santos, que “para a maior parte da 

humanidade a globalização está se impondo como uma fábrica de 

perversidades” (p.19), expressa pelo aumento do desemprego; diminuição do 

salário médio; aumento da pobreza e perda de qualidade de vida da classe 

média; generalização da fome e do número de desabrigados em todos os 

continentes; retorno de doenças supostamente erradicadas e surgimento de 

novas enfermidades como a AIDS; permanência da mortalidade infantil, apesar 

dos progressos médicos e da informação; dificuldade de acesso à educação de 

qualidade; e o crescimento e aprofundamento de males como egoísmo, 

cinismo e corrupção (SANTOS, 2010). Em relação ao terceiro mundo, seria o 

que o autor supracitado anuncia como possibilidade de outra globalização, pois 

a maior integração e troca cultural entre a população mundial, leva à produção 
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do que ele chama de sociodiversidade, que seria a mistura social e cultural de 

diferentes povos, a qual geraria uma “mistura de filosofias, em detrimento do 

racionalismo europeu” (SANTOS, 2010, p.21) - dinamizada pela aglomeração 

de pessoas e suscitando a possível substituição da tendência ao pensamento 

único pela consciência universal. 

 Na parte introdutória do livro Identidade: entrevista a Vecchi (2005), o 

entrevistador afirma que Bauman 

 

[...] vê a globalização como ‘uma grande transformação’ que afetou 
as estruturas estatais, as condições de trabalho, as relações entre os 
Estados, a subjetividade coletiva, a produção cultural, a vida 
quotidiana e as relações entre o eu e o outro (p.11). 

 

 Bauman (2005) também sustenta que devemos pensar em “outra 

globalização”, quando afirma não ser possível ficar contra esse processo, mas 

que o “problema, e o próprio tema do movimento, não é como ‘desfazer’ a 

unificação do planeta, mas como domar e controlar os processos, até agora 

selvagens, da globalização – e como transformá-los de ameaça em 

oportunidade para a humanidade” (p.94). 

 Santos (2010) busca explicar a perversidade da globalização nos termos 

em que aparece configurada nos dias atuais, apontando questões como o fato 

de ela estar “fundada na tirania da informação e do dinheiro, na 

competitividade, na confusão dos espíritos e na violência estrutural” (p.15), 

fruto do desmantelamento das políticas estatais e da imposição de políticas de 

interesse das empresas privadas. 

 Bauman (2005) também trata dessa questão do desmantelamento do 

Estado - ou do que ele chama de recuo do Estado Social, ao recordar 

 

[...] a famosa tríade de direitos de Thomas Marshall: os direitos 
econômicos agora estão fora das mãos do Estado, os direitos 
políticos que ele pode oferecer são estritamente limitados e 
circunscritos àquilo que Pierre Bourdieu batizou de pensée unique do 
livre mercado neoliberal plenamente desregulado, enquanto os 
direitos sociais são substituídos um a um pelo dever individual do 
cuidado consigo mesmo e de garantir a si mesmo vantagem sobre os 
demais (p.34-35). 

 

 A substituição dos direitos sociais pelo dever individual - do cuidado 

consigo mesmo e da busca pela garantia de vantagens sobre os demais, 
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citados acima - insere-se no contexto de consumismo e competitividade 

exacerbada do mundo globalizado, os quais, segundo Santos (2010), “levam 

ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e 

da visão do mundo, convidando, também, a esquecer a oposição fundamental 

entre a figura do consumidor e a figura do cidadão” (p.49). Ainda sobre essa 

questão, o autor sustenta que na busca pelo consumo, o que se persegue é a 

“reconstrução das condições materiais e jurídicas que permitem fortalecer o 

bem-estar individual, [enquanto] a busca da cidadania apontará para a reforma 

das práticas e das instituições políticas” (SANTOS, 2010, p.166). 

 Assim como na sociedade em geral, no contexto do futebol a 

necessidade de produção e consumo das identidades de negócio também faz 

esquecer a oposição entre a figura do consumidor e a do cidadão, também leva 

à proliferação de “ilegais”, “irregulares” e “informais”, produzidos, como diria 

Santos (2010), pela incapacidade de “obedecer a leis, normas, regras, 

mandamentos, costumes derivados dessa racionalidade hegemônica” (p.120). 

Exemplos seriam os chamados “gatos” do futebol, aqueles que adulteram a 

idade para poder participar de processos seletivos para a divisão de base dos 

clubes ou mesmo ser contratados para a equipe profissional. São também 

assim considerados os “empresários” que compactuam com tais desmandos, 

muitos dos quais até fundam empresas para produzir e comercializar atletas, 

esquecendo-se do cidadão. Tudo isso, reflexo da perversidade da globalização 

atual, que deve ser entendida ao longo de seu processo de constituição. 

 Acompanhando Ortiz, Santos (2010) também argumenta que para 

entender a globalização como “ápice do processo de internacionalização do 

mundo capitalista [...], há dois elementos fundamentais a levar em conta: o 

estado das técnicas e o estado da política (p.23). Quanto às técnicas, ele 

afirma haver uma relação entre o desenvolvimento delas e o da história e que 

os avanços da ciência alavancou o desenvolvimento de” um sistema de 

técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um 

papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema 

técnico uma presença planetária. (SANTOS, 2010, p.23). Santos sintetiza os 

aspectos que ajudam a explicar a estrutura da globalização atual, dentre os 

quais: “a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a 
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cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, 

representado pela mais-valia globalizada” (2010, p.24). 

 O que me interessa mais nessa discussão é perceber o quanto esse 

processo de mundialização da sociedade, da criação dessa ordem planetária, 

possibilitada pelo desenvolvimento das técnicas, especialmente de informação, 

que podem estar encaminhando o mundo “para algo como uma 

homogeneização, uma vocação a um padrão único” (SANTOS, 2010, p.30) - 

também podem estar levando à homogeneização cultural da formação 

esportiva dos jovens futebolistas brasileiros. 

 Interessa-me, sobretudo, analisar se está em curso uma hegemonização 

da lógica do futebol espetacularizado sobre as demais matrizes futebolísticas 

brasileiras, ainda não hegemonizadas, principalmente a comunitária e a 

escolar, nos termos de Damo (2005), já que Santos (2010) sugere que 

 

[...] os processos não hegemônicos tendem seja a desaparecer 
fisicamente, seja a permanecer, mas de forma subordinada, exceto 
em algumas áreas da vida social e em certas frações do território 
onde podem manter-se relativamente autônomos, isto é, capazes de 
uma reprodução própria (p.35). 

 

 Dessa forma, há uma preocupação imediata com o que poderíamos 

chamar de ampliação dos espaços de produção em série das identidades de 

negócio, quando percebemos a inserção dessa lógica em escolinhas de futebol 

e projetos sociais que utilizam o futebol como meio, transformado ao longo 

desses últimos anos, por sua aproximação com os atores do negócio futebol, 

sejam eles clubes profissionais, empresários, ou ex-atletas. 

Porém, antes de discutir os processos de mercantilização do esporte, 

em especial do futebol, para entender a demanda por essas identidades de 

negócio, quero pontuar dois aspectos importantes para a compreensão da 

discussão que se segue neste trabalho: o entendimento sobre hegemonia e 

identidade.  

Em relação ao primeiro, hegemonia, acompanho o entendimento de Hall 

(2009) sobre o conceito construído por Gramsci, quando o primeiro destaca 

que é preciso ter a compreensão de que a hegemonia, 
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[...] transcende o limite corporativo da solidariedade econômica pura, 
engloba os interesses de outros grupos subordinados, e começa a ‘se 
propagar pela sociedade’, promovendo a unidade intelectual, moral, 
econômica e política e ‘propondo também as questões em torno das 
quais as lutas acontecem...criando, dessa forma, a hegemonia de um 
grupo social principal sobre uma série de grupos subordinados’ 
(HALL, 2009, p.292;293) 

 

Além disso, Hall ainda destaca três pontos que devem ser observados 

nesta formulação, que também são importantes para a compreensão das 

discussões que farei em torno dos possíveis processos hegemônicos do futebol 

profissional sobre as demais matrizes futebolísticas. Estes pontos estão 

relacionados, primeiramente, à compreensão da hegemonia como momento 

“historicamente muito específico e temporário da vida da sociedade [...]. Em 

segundo lugar, devemos observar o caráter multidimensional que envolve 

diversas arenas da hegemonia” (HALL, 2009, 293). E, por fim, que a 

hegemonia não é algo “simplesmente imposto, nem possui um caráter 

dominador”, [mas] resulta da conquista de um grau substancial de 

consentimento popular” (HALL, 2009, p.293) 

 Em relação ao segundo ponto, destaco algumas questões levantadas 

por Bauman (2005), Silva, Woodward e Hall (In: SILVA, 2009) sobre a própria 

produção dessas identidades na modernidade: sua relação com os processos 

da globalização; as tensões entre as percepções essencialistas e não 

essencialistas sobre a identidade; a interdependência entre identidade e 

diferença; as relações de poder envolvidas na definição das identidades; a 

discussão sobre a identidade como fator de estratificação social; a 

ambivalência da identidade; os refúgios privados de construção de identidades 

e pertencimentos; a tarefa dos construtores de identidades nesse contexto 

social e cultural; e a percepção sobre a possibilidade de entendimento da 

identidade como fixação ou movimento. 

 Bauman, em uma de suas mais célebres obras, A Modernidade Líquida, 

põe em evidência as transformações sociais típicas da sociedade 

contemporânea em relação ao 

 

[...] esgarçamento do tecido social e de suas conseqüências para o 
âmbito dos relacionamentos humanos através da metáfora da 
liquefação [onde] a solidez das instituições sociais, (do estado de 
bem-estar, da família, das relações de trabalho, entre outras) perde 
espaço, de maneira cada vez mais acelerada, para o fenômeno de 
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liquefação. De acordo com essa metáfora, a concretude dos sólidos, 
firmes e inabaláveis, derrete-se irreversivelmente, tomando, 
paradoxalmente, a amorfabilidade do estado líquido (PICCHIONI, 
2007, p.181). 
 

 A amorfabilidade do estado líquido citada acima também se refletiria na 

definição da identidade, pois as âncoras sociais que lhe davam sustentação 

(raça, gênero, país ou local de nascimento, família e classe social), já não têm 

a mesma solidez de antes, portanto, “fluidez, maleabilidade, flexibilidade e a 

capacidade de moldar-se em relação a infinitas estruturas, são algumas das 

características que o estado liquefeito conferirá às tantas esferas dos 

relacionamentos humanos [...]” (PICCHIONI, 2007, p.182). 

 Bauman (2005) ainda destaca a ambivalência da identidade, expressa 

quando se tenta construir ou reconstruir a identidade amparada na “nostalgia 

do passado conjugada à total concordância com a ‘modernidade líquida’” 

(p.13). No futebol isso está refletido, por exemplo, nos caminhos possíveis 

entre o resgate da identidade do futebol-arte, nostálgica, considerada por 

muitos o “estilo brasileiro de jogo”, e a demanda por identidades mais 

compatíveis com o futebol contemporâneo, com traços de racionalidade, 

padronização e objetividade. 

 Paoli et al. (2010) também destacam que em relação à discussão sobre 

os processos de construção de identidades, existem estudos, principalmente 

no campo das Ciências Sociais, que caminham sob duas perspectivas de 

análise: uma que busca identificar a “afirmação de diferenciações e de 

identificações a partir da comparação entre as grandes unidades (estados 

nacionais)” e outra, que procura analisar a “afirmação das diferenças, 

semelhanças e hibridação a partir do tenso e complexo processo relacional de 

identificações e pluri-identificações presentes na pós-modernidade ou na 

modernidade tardia” (PAOLI et al. 2010, p.136). 

 Essas controvérsias supõem a tomada de consciência, como afirma 

Bauman (2005), sobre o fato do pertencimento e da identidade não serem 

sólidos como uma rocha, não estarem garantidos para sempre, mas, ao 

contrário, haver sempre a possibilidade de negociá-los e revogá-los, 

dependendo das decisões e ações do indivíduo, dos caminhos que percorre, 

das escolhas que faz. Mais adiante veremos, a partir dos argumentos de Silva 

e Woodward (In: SILVA, 2009), que essas “escolhas” estão inseridas numa 
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relação de poder, ou seja, há os que podem escolher e os que têm que se 

submeter a escolhas alheias, levando em conta o poder de representação 

sobre a identidade. 

 No momento, é interessante para a discussão sobre a tentativa de 

hegemonização das identidades de negócio no futebol, compreendê-las como 

parte constitutiva das “comunidades guarda-roupa”, nos termos de Bauman 

(2005), como comunidades de aparência, pois, assim como “os freqüentadores 

de teatros, as comunidades guarda-roupa são reunidas enquanto dura o 

espetáculo e prontamente desfeitas quando os espectadores apanham os seus 

casacos no cabide” (p.37). A submissão a elas, portanto, deve ser entendida 

como parte do processo de desmantelamento do Estado, de recuo do Estado 

Social, do comprometimento da relação da identidade com os lugares onde “o 

sentimento de pertencimento era tradicionalmente investido (trabalho, família, 

vizinhança)” (BAUMAN, 2005, p.37). 

 Muitos dos jovens brasileiros que se submetem aos processos de 

formação esportiva no futebol, por falta de opção por outra identidade, buscam 

adequar-se às características da identidade de negócio, que supõe 

padronização e especialização técnica, disciplina tática, preparação para o 

mercado, postura profissional em relação aos compromissos de trabalho, 

comprometimento de sua escolarização etc., o que termina por determinar um 

dos fatores de estratificação social atrelada à identidade. Isto é, nas palavras 

de Bauman (2005, p.44), em um 

 

[...] dos pólos da hierarquia global emergente estão aqueles que 
constituem e desarticulam as suas identidades mais ou menos à 
própria vontade, escolhendo-as no leque de ofertas 
extraordinariamente amplo, de abrangência planetária. No outro pólo 
se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha da 
identidade, que não têm direito de manifestar as suas preferências e 
que no final se vêem oprimidos por identidades aplicadas e impostas 
por outros – identidades de que eles próprios se ressentem, mas não 
têm permissão de abandonar nem das quais conseguem se livrar. 
Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, 
estigmatizam. 

  

 Para conseguirem a formação das identidades de negócio, muitos 

desses jovens abrem mão de sua própria cidadania, já que o significado desse 

conceito “tem sido esvaziado de grande parte de seus antigos conteúdos, [...] 

enquanto as instituições dirigidas ou endossadas pelo Estado que sustentavam 
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a credibilidade desse significado têm sido progressivamente desmanteladas” 

(BAUMAN, 2005, p.51). Nesse contexto, os indivíduos “ficarão propensos a 

construir e cercar os pequenos refúgios [privados] onde podem ancorar e 

depositar as suas destituídas e frágeis identidades” (BAUMAN, 2005, p.53), ou 

seja, na falta de uma formação mais ampla, cidadã, centenas de milhares de 

jovens brasileiros apostam tudo na carreira de jogador de futebol profissional, 

mesmo sabendo que só uma pequena parte deles conseguirá êxito, e ainda, 

dos que conseguem, poucos são os que ascendem socialmente devido à 

carreira. 

 Essa aposta na carreira de jogador de futebol, ou seja, na produção 

dessa “nova identidade”, portanto, reflete, em parte, a difícil situação social em 

que se encontra a maioria das famílias desses jovens, que acabam sendo 

submetidos por elas (as famílias) aos desmandos de um mercado não 

adequadamente regulamentado pelos poderes públicos e explorado pela 

iniciativa privada, como destacam vários autores (SOUZA, VAZ e BARTHOLO, 

2008; PAOLI et al., 2010; ROCHA et al., 2011; BARTHOLO et al., 2011), e 

sobre o qual discutirei mais adiante.  

 A tarefa de produzir essa identidade de negócio, como de resto na 

construção de qualquer outra identidade nesse mundo moderno/líquido é, 

como diria Lévi-Strauss, citado por Bauman (2005), a de um “bricoleur, que 

constrói todo tipo de coisas com o material que tem à mão [...]” (p.55), e 

complementa o autor, a 

 

[...] formação/produção das identidades é a tentativa de descobrir 
como montar uma “imagem final” agradável, agrupando-se ou 
reagrupando-se as “peças” já obtidas ao longo da jornada da vida. 
Seu problema não é o que você precisa para “chegar lá”, ao ponto 
que pretende alcançar, mas quais são os pontos que podem ser 
alcançados com os recursos que você já possui, e quais deles 
merecem os esforços para serem alcançados (p.55). 
 

 

 Podemos deduzir, portanto, que a “imagem final” para os jovens 

futebolistas brasileiros estaria representada por um jogador profissional de 

destaque, com contrato milionário com algum clube da primeira divisão dos 

principais países, sobretudo os da comunidade europeia, o que lhe daria muita 

projeção na mídia e, como consequência, contratos adicionais de publicidade, 
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aumentando ainda mais seu poder econômico e seu status social, enfim, sua 

nova identidade. 

 Entretanto, acompanhando os argumentos da última citação de Bauman, 

devemos nos questionar: para formar essa “imagem final agradável”, os jovens 

contam com que “peças” obtidas ao longo da jornada de suas vidas? Quais os 

pontos que podem ser alcançados com os recursos que eles já possuem e 

quais deles merecem os esforços para serem alcançados? No tópico 

“Identidades culturais e de negócio: dilemas do futebol contemporâneo”, que 

apresento adiante, trato de alguns aspectos relacionados à “imagem final” 

veiculada pela mídia sobre o jogador profissional de futebol, números que 

ajudam a explicar porque os jovens submetem-se ao inglório percurso que os 

torna atleta do futebol profissional. 

 Em sua tese de doutorado, Damo (2005) destaca que a diferença entre 

as estratégias de seleção de atletas dos clubes franceses de futebol e os 

brasileiros, por exemplo, está justamente no investimento na formação escolar. 

No caso da França, essa formação é uma exigência da legislação, “atenta, 

desde os anos 70, ao fato de que os investimentos futebolísticos não têm 

reconversão imediata e o mercado profissional comporta um número reduzido 

dentre aqueles investidos durante os longos anos de formação” (DAMO, 2005, 

p.19). Essa preocupação certamente representa uma ampliação dos recursos 

que permitem aos jovens franceses alcançarem outros pontos para além do 

futebol profissional. 

 Ao discutir sobre essas estratégias de seleção de atletas nos dois 

países, Damo (2005) destaca que a legislação francesa reflete a percepção 

diferenciada entre formação e produção, e que, em certa medida, isso pode 

representar a minimização do problema da dificuldade de reconversão do 

capital futebolístico dos atletas que não conseguem êxito na carreira de jogador 

profissional. Como diz o autor: 

 

Existe uma diferença sutil, porém importante, em termos etimológicos 
desses termos aparentados. ‘Formação’ vem do latim, formatione, e 
conforme o dicionário Aurélio, diz respeito ao ‘ato ou efeito de formar’, 
expressando, sobretudo, a ideia de ‘constituição, caráter’ ou ainda, 
‘maneira por que se constitui uma mentalidade, um conhecimento 
profissional’. ‘Produção’ também é um termo latino, productione, 
declinado do verbo produzir, producere, e segundo o mesmo 
dicionário, diz respeito ‘ao ato ou efeito de criar, elaborar, realizar’, e 
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ainda ‘aquilo que é produzido ou fabricado’. [...] A diferença é que o 
termo ‘formação’ sugere algo próximo ao mundo das ideias, às 
abstrações, na medida em que enfatiza o caráter, as mentalidades e 
o aprendizado de uma profissão, como domínio de uma competência 
ou conhecimento. O termo ‘produção’ sugere algo mais concreto, 
voltado à produção de utensílios e mercadorias. ‘Produção’ também 
remete, quase sempre, à ideia de fábrica, de mercado, de 
capitalismo, de larga escala e de coisas descartáveis. Enfim, 
‘formação’ sugere a incorporação de algo pelo sujeito, sendo este 
senhor daquilo que lhe foi ensinado. ‘Produção’ incita a 
transitoriedade. (DAMO, 2005, p.189) 

 

 Essa diferença sutil de percepção entre os dois termos, termina por 

definir outro tipo de organização para a formação dos atletas de futebol, 

relacionada à idade dos sujeitos em cada fase dessa formação, assim como 

aos métodos de trabalho, à carga horária de treinamento, aos objetivos do 

trabalho e à formação dos responsáveis pela orientação do trabalho. Segundo 

esclarece Damo (2005, p.189; 190): 

 

 [...] na França, por exemplo, existe uma diferenciação precisa entre 
‘formação’ e ‘pré-formação’. Elas variam em muitos aspectos, a 
começar pela idade dos recrutados. Defini-se a ‘formação’ como os 
procedimentos direcionados a adolescentes entre 15 e 20 anos, 
vinculados a espaços regulamentados legalmente e denominados de 
‘centres de formation des clubs professionnels’. A ‘pré-formação’ 
corresponde ao aprendizado que vai dos 7 aos 14 anos e acontece 
em clubes, muitos deles distritais ou departamentais, ou em 
associações localizadas próximas à residência das crianças. Também 
os métodos de trabalho, a carga horária, os objetivos e os diplomas 
exigidos dos formadores são diferentes. A ‘pré-formação’ equivale, 
em linhas gerais, ao que no Brasil denomina-se ‘escolinhas’, e a 
‘formação’ às ‘categorias de base’.  

 

 Mais adiante voltarei a discutir sobre as diferentes percepções entre 

formação e produção de atletas de futebol. Por enquanto, ainda quero dedicar-

me à tarefa de compreender aspectos relacionados ao que Woodward, Silva e 

Hall (In: SILVA, 2009) discutem sobre identidade e diferença, para situar o 

entendimento do tipo de identidade que adoto como ponto de partida. 

 Tanto Woodward quanto Silva (In: SILVA, 2009) destacam que há uma 

tendência à naturalização, cristalização e essencialização da identidade e da 

diferença, apesar de haver perspectivas essencialistas e não essencialistas 

sobre identidade. Woodward aponta duas versões do essencialismo identitário: 

 

A primeira fundamenta a identidade na ‘verdade’ da tradição e nas 
raízes da história, fazendo um apelo à ‘realidade’ de um passado 
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possivelmente reprimido e obscurecido, no qual a identidade 
proclamada no presente é revelada como um produto da história. A 
segunda está relacionada a uma categoria ‘natural’, fixa, na qual a 
‘verdade’ está enraizada na biologia. Cada uma dessas versões 
envolve uma crença na existência e na busca de uma identidade 
verdadeira. O essencialismo pode, assim, ser biológico e natural, ou 
histórico e cultural. De qualquer modo, o que eles têm em comum é 
uma concepção unificada de identidade (In: SILVA, 2009, p.37). 

 

 Várias são as análises que apostam no pressuposto essencialista da 

identidade, seja em relação ao aspecto biológico ou cultural. Mais adiante no 

texto, comento algumas dessas análises relativas ao campo do futebol, as 

quais, apesar de em alguns casos terem sido feitas por antropólogos, parecem 

ter desconsiderado a construção da identidade como discursiva, como criatura 

da linguagem, portanto pressupondo a relação entre cultura e significado para 

examinar os sistemas de representação da identidade e da diferença, como 

alerta Woodward e Silva (In: SILVA, 2009). Woodward, por exemplo, afirma 

que ao 

 

[...] examinar sistemas de representação, é necessário analisar a 
relação entre cultura e significado (HALL, 1997). Só podemos 
compreender os significados envolvidos nesses sistemas se tivermos 
alguma ideia sobre quais posições-de-sujeito eles produzem e como 
nós, como sujeitos, podemos ser posicionados em seu interior. [...] A 
representação inclui as práticas de significação e os sistemas 
simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 
posicionando-os como sujeito. É por meio dos significados produzidos 
pelas representações que damos sentido à nossa experiência e 
àquilo que somos (In: SILVA, 2009, p.17). 

 

 Já Silva (In: SILVA, 2009), defende que Identidade e diferença, além de 

serem interdependentes, são criaturas da linguagem, ou seja, precisam ser 

produzidas, “não são criaturas do mundo natural ou de um mundo 

transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos, 

no contexto de relações culturais e sociais” (p.76). 

 Outras questões importantes na discussão que levanta Silva (In: SILVA, 

2009), sobre as implicações de uma possível hegemonização das identidades 

de negócio do futebol profissional para as demais identidades futebolísticas, 

dizem respeito às relações de poder inerentes à definição da identidade; ao 

campo de hierarquias dessas relações, na percepção da definição da 

identidade como fator de disputa de recursos simbólicos e materiais da 
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sociedade; e à “normalização” da identidade como forma privilegiada de 

hierarquização social. 

 No que concerne às relações de poder na definição da identidade, Silva 

(2009, p.81) argumenta que 

 

Já sabemos que a identidade e a diferença são o resultado de um 
processo de produção simbólica e discursiva. O processo de 
adiamento e diferenciação lingüísticos por meio do qual elas são 
produzidas está longe, entretanto, de ser simétrico. A identidade, tal 
como a diferença, é uma relação social, Isso significa que sua 
definição – discursiva e lingüística – está sujeita a vetores de força, a 
relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são 
impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um 
campo sem hierarquias; elas são disputadas.  

 

 Quanto à identidade, como fator de disputa de recursos simbólicos e 

materiais da sociedade, o autor sustenta que “a afirmação da identidade e a 

enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 

assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais” 

(SILVA, In: SILVA, 2009, p.81). No caso do futebol, o acesso aos espaços de 

formação das identidades de negócio traduziria o desejo de acesso a bens 

materiais e sociais para centenas de milhares de jovens que acreditam não ser 

possível alcançar de outra forma. 

 Ao tornar-se hegemônica no futebol profissional, a identidade de negócio 

constitui-se numa espécie de norma identitária do futebol, fazendo parecer 

estar em curso uma normalização dessa identidade também em outros 

espaços de formação esportiva da modalidade, como escolinhas não 

vinculadas a clubes profissionais, sejam elas públicas ou privadas, que 

atendem crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, os quais não 

precisariam, nem deveriam, ter tal identidade como parâmetro. Mas, como 

afirma Silva (In: SILVA, 2009), a normalização da identidade representa uma 

forma privilegiada de hierarquização social, ou seja, 

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 
privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 
normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 
manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar 
significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como 
parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 
hierarquizadas. [...] A força da identidade normal é tal que ela nem 
sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente como a 
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identidade. [...] A força homogeneizadora da identidade normal é 
diretamente proporcional à sua invisibilidade (p.83) 

 

 A postura de técnicos/professores das escolinhas de futebol vinculadas 

a esse esporte - muitos dos quais ex-atletas profissionais -, assim como dos 

próprios pais ou responsáveis por essas crianças e jovens, parece reforçar 

essa ideia, já que, em sua maioria, tendem a cobrar uma aproximação cada 

vez maior do trato pedagógico do futebol àquele característico das equipes de 

divisão de base dos clubes profissionais, como se partindo do pressuposto de 

que as divisões de base são o ápice da coluna hierárquica do nível de 

formação inicial das identidades no futebol, e como tal, seu modelo deve ser 

seguido. 

 Silva (In: SILVA, 2009) apresenta alguns elementos que podem 

conspirar para complicar e subverter essas identidades e que tendem a se 

hegemonizar - na análise da sociedade, em geral, seriam o hibridismo e a 

diáspora, assim como a percepção da identidade e da diferença como 

performatividade. No caso do futebol, sobretudo brasileiro, também podemos 

supor que o hibridismo sempre esteve presente em sua formação, pois ele faz 

parte da própria constituição do país. Em relação à diáspora, poderíamos 

sugerir que ela acontece, na medida em que há uma dispersão de jogadores 

entre os mais diferentes estados brasileiros, favorecendo trocas culturais que 

colocam em movimento processos de hibridização que afetam as identidades. 

 Nas palavras de Silva (In: SILVA, 2009, p.87) 

 

Na perspectiva da teoria cultural contemporânea, o hibridismo – a 
mistura, a conjunção, o intercurso entre diferentes nacionalidades, 
entre diferentes etnias, entre diferentes raças – coloca em xeque 
aqueles processos que tendem a conceber as identidades como 
fundamentalmente separadas, divididas, segregadas. [...] A 
identidade que se forma por meio do hibridismo não é mais 
integralmente nenhuma das identidades originais, embora guarde 
traços delas. [...] Não se pode esquecer, entretanto, que a 
hibridização se dá entre identidades situadas assimetricamente em 
relação ao poder. 

 

 E complementa o autor, as diásporas, “como a dos negros africanos 

escravizados, [...] ou os movimentos migratórios [que] deslocaram grandes 

contingentes populacionais das antigas colônias para as antigas metrópoles [...] 

(SILVA, In: SILVA, 2009, p.88), colocaram diferentes culturas em contato e 
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favoreceram “processos que afetam tanto as identidades subordinadas quanto 

as hegemônicas” (SILVA, In: SILVA, p.88). Quem sabe a manutenção do 

hibridismo identitário nos espaços de formação esportiva do futebol brasileiro 

não possa contribuir para a interrupção da hegemonização das identidades de 

negócio, entendendo a identidade e a diferença a partir do conceito de 

“performatividade” que trata Silva? Esse conceito pressupõe o deslocamento 

da “ênfase na identidade como descrição, como aquilo que é, [...] para a idéia 

de ‘tornar-se’, para uma concepção da identidade como movimento e 

transformação” (SILVA, In: SILVA, p.92). 

 Portanto, Silva (In: SILVA, 2009) estabelece como síntese para todos 

que desejam estudar questões relativas à identidade, que ela 

 

[...] não é uma essência; não é um dado ou fato – seja da natureza, 
seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 
permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, 
acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que 
a identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, 
uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, 
contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade 
está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A identidade está 
ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas 
conexões com relações de poder. (p.96; 97) 
 

Consoante com essa perspectiva de análise, isto é, a identidade como 

movimento, como produção social atrelada aos diferentes momentos históricos, 

Hall (2006) traz o exemplo de três concepções de identidade: identidade do 

sujeito do Iluminismo, baseada “numa concepção da pessoa humana como um 

indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação” (p.11), e indivíduo que se mantinha idêntico ao longo de 

sua existência; a Identidade do sujeito sociológico, formada na interação entre 

o sujeito e a sociedade, tendo em vista a “crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com ‘outras pessoas 

importantes para ele’, que mediavam para os sujeitos os valores, sentidos e 

símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava” (p.12); e a identidade 

do sujeito pós-moderno, 

 
[...] conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial 
ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”, 
formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 
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quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 
que nos rodeiam. (HALL, 1987 apud HALL, 2006, p.13) 

 

 Esse entendimento pressupõe que 
 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, [...] o próprio processo de identificação, 
através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, 
tornou-se mais provisório, variável e problemático. (HALL, 2006, p.12) 

 
 

Nesse sentido, Hall (2006, p.75; 76) também argumenta que: 
 

[...] no interior do discurso do consumismo global, as diferenças e as 
distinções culturais, que até então definiam a identidade, ficam 
reduzidas a uma espécie de língua franca internacional ou moeda 
global, em termos das quais todas as tradições específicas e todas as 
diferentes identidades podem ser traduzidas. Esse fenômeno é 
conhecido como ‘homogeneização cultural’. 

 
 

O mesmo autor, porém, ainda refletindo sobre as contradições do 

processo de globalização e de suas implicações para a produção de 

identidades nacionais, chama a atenção para contratendências, como a 

apontada por Robin, em relação à observação de que 

 
[...] ao lado da tendência em direção à homogeneização global, há 
também uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da 
etnia e da ‘alteridade’. Há, juntamente com o impacto do ‘global’, um 
novo interesse pelo ‘local’ [...], assim, ao invés de pensar no global 
como ‘substituindo’ o local seria mais acurado pensar numa nova 
articulação entre ‘o global’ e ‘o local’. (HALL, 2006, p.77) 

 

 Portanto, de acordo com o autor acima citado, “parece improvável que a 

globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais 

provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas identificações ‘globais’ e 

novas identificações ‘locais’” (HALL, 2006, p. 78). Nesse sentido, ele comenta 

que  

 
[...] algumas pessoas argumentam que o ‘hibridismo’ e o sincretismo 
– a fusão entre diferentes tradições culturais – são uma poderosa 
fonte criativa, produzindo novas formas de cultura, mais apropriadas 
à modernidade tardia que às velhas e contestadas identidades do 
passado. Outras, entretanto, argumentam que o hibridismo, com sua 
indeterminação, a ‘dupla consciência’ e o relativismo que implica, 
também tem seus custos e perigos. (HALL, 2006, p. 91) 

 

O que está “deslocando” as identidades culturais nacionais no fim do 

século XX é 
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[...] um complexo de processos e forças de mudança, que, por 
conveniência, pode ser sintetizado sob o termo ‘globalização’ [que] se 
refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que 
atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de espaço-
tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 
interconectado (MCGREW, 1992 apud HALL, 2006, p. 67). 
 

Porém, Hall ressalta que esse processo também encerra contradições, 

ou seja, suas consequências apontam, ao mesmo tempo, que as identidades 

culturais nacionais estão “se desintegrando, como resultado do crescimento da 

homogeneização cultural e do ‘pós-moderno global’”, mas também tais 

identidades “e outras identidades ‘locais’ ou particularistas estão sendo 

reforçadas pela resistência à globalização”, e se as “identidades nacionais 

estão em declínio, [...] novas identidades – híbridas – estão tomando seu lugar” 

(HALL, 2006, p. 69). 

O autor supracitado alerta ainda que a interdependência global afeta as 

identidades culturais nacionais, produzindo a “fragmentação de códigos 

culturais, aquela multiplicidade de estilos, aquela ênfase no efêmero, no 

flutuante, no impermanente e na diferença e no pluralismo cultural” (HALL, 

2006, p.74) e no pós-moderno global, ou seja, 

 

[...] os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam 
possibilidades de ‘identidades compartilhadas’ – como ‘consumidores’ 
para os mesmos bens, ‘clientes’ para os mesmos serviços, ‘públicos’ 
para as mesmas mensagens e imagens – entre pessoas que estão 
bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo (HALL, 
2006, p. 74). 

 

 Assim, portanto, em relação à identidade, levo em conta aqui não o 

conceito de uma identidade cultural “unificada e estável” dos sujeitos, típica das 

sociedades tradicionais do passado, mas um “[...] processo de identificação, 

através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, [...] mais 

provisório, variável e problemático” (HALL, 2006, p.12), típico das sociedades 

da “modernidade tardia [...], atravessadas por diferentes divisões e 

antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes ‘posições de 

sujeito’ – isto é, identidades – para os indivíduos” (HALL, 2006, p 17). Também 

levo em conta o conceito de “deslocamento” de Laclau (1990 apud HALL, 2006, 

p.16; 17), que “desarticula as identidades estáveis do passado, mas também 
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abre a possibilidade de novas articulações: a criação de novas identidades 

[...]”. Levo em conta ainda o conceito de “tradução cultural” de Hall (2006, p. 88; 

89), que remete à ideia de “negociação” com as “novas culturas”, para não ser 

assimilada por elas e não perder completamente suas identidades, na medida 

em que penso ser impossível voltar à “pureza cultural”, de antes da 

modernidade e da pós-modernidade. Seria, portanto, a tentativa de análise dos 

elementos de construção de uma “cultura híbrida”, a qual “traduz” as duas 

culturas, a antiga e a nova, ou seja, transporta-se entre fronteiras, o que, no 

caso do futebol representou, até hoje, para a maioria de seus estudiosos, por 

exemplo, a fronteira entre o futebol arte e o futebol força; o futebol de rua e o 

das escolinhas; o futebol da várzea e o profissional; o futebol racional, objetivo, 

coletivo, organizado e polido das elites que o instituíram, e o místico, 

improvisado, individualizado, diversificado, cômico e estético, que se 

popularizou (SOARES; LOVISOLO, 2003). 

Para que se compreenda melhor a discussão sobre identidade ao longo 

do processo de globalização, é preciso entender também um conceito ao qual 

está estreitamente vinculada nesse processo de modernidade. Para tanto, 

trago aqui as ideias de Giddens (1991), que pressupõem a modernidade como 

“estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a 

partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais 

em sua influência” (p.11), alertando para as suas descontinuidades em relação 

ao ritmo e ao escopo das mudanças ocorridas no período, à natureza 

diferenciada das instituições modernas e à desconexão entre espaço e tempo. 

Quando analisamos o “percurso constitutivo” do futebol no Brasil, desde sua 

gênese até os dias atuais, constatamos tais “descontinuidades” e as 

implicações da desconexão entre espaço e tempo, ou seja, a rapidez extrema 

do ritmo das mudanças ocorridas e as transformações sociais dessa prática 

sociocultural por todo o planeta, fruto da interconexão entre “locais” e 

“ausentes”, com os primeiros sendo influenciados e “moldados” pelos últimos 

(GIDDENS, 1991). Confirmando tal tendência, Giddens argumenta que esse 

fenômeno é importante para o dinamismo da modernidade, pois 

 
[...] serve para abrir múltiplas possibilidades de mudança dos hábitos 
e práticas locais [...] e também possibilita o “desencaixe” dos 
sistemas sociais, ou seja, “o deslocamento das relações sociais de 
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contextos locais de interação e sua reestruturação através de 
extensões indefinidas de tempo-espaço”. (1991, p.28; 29) 

 

 No futebol tais descontinuidades estão representadas pela rapidez com 

que o esporte passou de prática das elites, em meados do século XIX, assim 

como todos os esportes modernos, à popularização no início do século XX. 

Como se transformou, deixando de ser uma prática esportiva amadora - jogada 

nas ruas, parques, terrenos baldios, campinhos de “pelada”, ou mesmo sendo 

organizada e desenvolvida em clubes das colônias (dos ingleses, Italianos, 

alemães), ou ainda em clubes de fábrica, de bairros, da cidade - para se tornar 

uma prática profissional, executada em clubes nacionais e internacionais. 

Como foram criados novos espaços de apropriação desse bem cultural de 

nossa sociedade - quadras e praças esportivas, campos de futebol society 

(campo reduzido, com grama sintética, utilizando-se de regras adaptadas do 

futebol), futebol de praia e ainda os espaços de formação de jogadores para as 

equipes profissionais (categorias de base, por exemplo), escolinhas de futebol 

que atendem às necessidades de desencaixe dos sistemas sociais e ao 

deslocamento das relações sociais dos contextos locais, citados acima por 

Giddens. 

 Assim, essas descontinuidades e desencaixes do universo futebolístico 

brasileiro representam, em certa medida, a diversidade de práticas de 

“futebóis”, às quais Damo (2005) refere-se, ao estabelecer quatro categorias de 

futebol: o “bricolado”, que seria o futebol de improviso ou informal, conhecido 

entre nós como “pelada”, que “joga-se com o que se dispõe, adequando-se as 

regras e os recursos materiais [sendo este praticado no] tempo social do não-

trabalho – do lazer, da recreação, do ócio, etc.” (DAMO, 2005, p. 37); o 

espetacularizado, caracterizado por uma “organização de forma monopolista, 

globalizado e centralizado através da FIFA-IB [e também pela] intensa divisão 

do trabalho, dentro e fora de campo” (DAMO, 2005, p. 39); o futebol 

comunitário, que estaria entre as matrizes bricolada e espetacularizada, 

atividade “vinculada ao tempo de lazer dos seus praticantes, realizada em 

espaços mais padronizados do que a bricolagem, mas sem a ortodoxia dos 

campos oficiais [prevalecendo] sobretudo, a organização de competições em 

circuitos locais – bairros, cidades”. (DAMO, 2005, p. 42); e o futebol escolar, 

praticado como conteúdo das aulas de Educação Física - não o praticado no 
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horário do recreio e antes das aulas, que teria mais as características do 

bricolado. 

 Apresentarei, a seguir, os elementos que serviram de base para os 

processos de mercantilização do esporte em geral e do futebol, os quais 

influenciaram e transformaram o esporte no Brasil. 
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3. A MERCANTILIZAÇÃO DO ESPORTE NA 
MODERNIDADE 
 

 Antes de compreendermos a inserção do esporte no processo de 

mercantilização típico da modernidade, é interessante que entendamos o 

próprio processo civilizador, termo de inspiração Elisiana que representa as 

transformações pelas quais passaram as organizações sociais desde a Idade 

Média: sua estruturação sob a forma de Estados, a monopolização e 

centralização de impostos, além da imposição da força física (ELIAS, 1994, 

vol.2). Tal processo também representou o 

 

[...] aumento da centralização política e administrativa e da pacificação sob 
o seu controle, e com o aumento das cadeias de interdependência (ou um 
processo de democratização funcional); a elaboração e o refinamento das 
condutas e dos padrões sociais; um aumento concomitante da pressão 
social sobre as pessoas para exercerem o autocontrole e um aumento da 
consciência reguladora do comportamento. (LUCENA, 2007, p.2) 

 

Ainda segundo Elias (1994, vol.2, p. 193; 194) esse processo civilizador 

 

[...] constitui uma mudança na conduta e sentimentos humanos rumo a uma 
direção muito específica [...] sem planejamento algum, mas nem por isso 
sem um tipo de ordem [...], o controle efetuado através de terceiras pessoas 
é convertido, de vários aspectos, em autocontrole, que as atividades 
humanas mais animalescas são progressivamente excluídas do palco da 
vida comunal e investidas de sentimentos de vergonha, que a regulação de 
toda a vida instintiva e afetiva por um firme autocontrole se torna cada vez 
mais estável, uniforme e generalizada. 

 

Nesse sentido, como parte do processo de mudança nos hábitos e 

valores sociais, na perspectiva da civilização, as competições físicas, até então 

violentas e pouco regradas, foram esportivizadas, passando a exercer controle 

maior sobre tais atividades. 

Assim, para Elias, o esporte moderno já nasceu sob um processo mais 

amplo de mudanças “na estrutura da personalidade dos indivíduos, nos estilos 

de vida e nas relações sociais tecidas no âmbito do trabalho, do lazer, dos 

negócios, da política etc.[...]” (PRONI, 1998, p. 40), nas sociedades europeias e 

representou o caminho para a civilização das competições físicas, como 

também a possibilidade de proporcionar a compensação das tensões 

acumuladas pelo processo de autocontrole exigido dos sujeitos. Ou seja, o 
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esporte passou a significar uma “couraça psicológica segura”, uma forma 

bastante interessante de impedir as “manifestações espontâneas de desejos e 

sentimentos, e ao mesmo tempo [proporcionar a] possibilidade que o indivíduo 

tem de encontrar espaços e oportunidades socialmente adequados para liberar 

as tensões provocadas por esse esforço de autocontenção” (PRONI, 1998, p. 

37). 

Há, portanto, uma relação estreita entre as características do esporte e 

da sociedade moderna, sendo o primeiro marcado pelo secularismo 

(afastamento do universo sagrado/religioso); pela equidade (igualdade de 

oportunidades na competição); pela especialização (aperfeiçoamento em uma 

única modalidade esportiva); pelo racionalismo (normatização e padronização 

das regras e aperfeiçoamento tático); pela organização burocrática; pela 

quantificação (mensuração padronizada do desempenho atlético); e pela busca 

por recordes, à exceção desta última característica, todas as demais são traços 

das organizações sociais, desde o século XVII (PRONI, 1998)  

 Assim, o futebol, como fenômeno cultural esportivo de grande alcance 

popular no mundo, desde sua gênese reflete as mudanças típicas do contexto 

da modernidade em que foi gestado, principalmente quando considerado como 

uma prática social que se constituiu historicamente a partir de pressupostos 

capitalistas do modo de produção da sociedade burguesa industrial da 

Inglaterra de meados do século XIX. 

 Esses pressupostos foram os precursores da mercantilização das 

práticas corporais. Segundo Giovanni (2005), essas práticas foram inseridas no 

cenário de expansão do consumo, nas sociedades contemporâneas, cujo 

suporte está na constituição de um tecido social caracterizado pelo que o autor 

chama de individualização, mercantilização e personalização. Estes seriam os 

traços dos novos valores sociais necessários a essa sociedade que, segundo o 

autor, individualiza os agentes sociais e consolida um tipo de sociabilidade 

impessoal, representada por relações sociais pautadas nos papéis sociais 

exercidos por cada um de seus agentes, não na relação pessoa a pessoa. Nas 

palavras de Giovanni (2005, p.171; 172): 

 

Individualismo e personalização são faces de uma mesma moeda. 
[...] O individualismo tem sua medida social na ideia da performance, 
do desempenho, que não é apenas exigido de todos, mas também é 
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almejado por todos. É através do desempenho, real ou ostentado, 
que se realiza a personalização, o reconhecimento social. O 
individualismo se reflete nos comportamentos, a personalização se 
materializa nos símbolos. [...] Seja um símbolo gráfico, sonoro, uma 
forma de conduta, um carro, um gesto, uma roupa, um objeto usado 
de modo determinado, qualquer coisa pode se tornar uma expressão 
de valores sociais. Portanto, a profusão de mercadorias advinda do 
caráter produtivista das economias capitalistas contemporâneas 
ganha um sentido próprio e uma nova função na sociedade impessoal 
(despersonalizada), individualista e competitiva: os objetos servem de 
meios de sinalização social, atuam como uma outra linguagem em 
que os objetos e comportamentos ‘falam’ sobre seus portadores: são 
pobres ou ricos, marginais ou integrados, jovens ou velhos, da elite 
ou da massa. A partir dos objetos materiais ou culturais de que são 
portadores ou usuários, os homens se localizam reciprocamente nas 
hierarquias sociais e se auto-descrevem para os demais: o carro, a 
casa, a roupa, a caneta, o espetáculo teatral, o corpo, são muito mais 
que objetos de consumo. São o testemunho do sucesso ou do 
fracasso de seus portadores, são símbolos materializados dos 
valores que a sociedade de consumo instaura, reinstaura, cria e 
recria. 
 
 

 O esporte moderno, portanto, vem se constituindo na expressão mais 

evidente da mercantilização das práticas corporais, mencionada acima, 

principalmente a partir do final do século XIX, quando houve a transformação e 

institucionalização em escala nacional e internacional dos antigos esportes, 

antes restritos à aristocracia e à burguesia, num movimento de 

homogeneização da prática e do consumo esportivos para sua massificação e 

democratização (GEBARA In: PRONI e LUCENA, 2002). 

 Proni (In: PRONI e LUCENA, 2002) discute sobre as razões da 

transformação do esporte moderno em mercadoria, a partir da análise da teoria 

de Brohm, que procura compreender “a ambientação do esporte a um mundo 

organizado em torno do capitalismo industrial (que se expressa na ênfase no 

máximo rendimento, na especialização do trabalho, no movimento corporal 

robotizado)” (BROHM apud PRONI, In: PRONI e LUCENA, 2002, p.31; 32). 

Esta teoria tem como propósito, “explicitar a lógica de funcionamento do 

sistema esportivo, as funções que a instituição esportiva cumpre na reprodução 

da ordem social e política, assim como a reciprocidade entre a ideologia 

esportiva e os valores éticos e morais do capitalismo” (PRONI, In: PRONI e 

LUCENA, 2002, p.57). 

 Assim, levando-se em conta esses pressupostos de que o esporte é 

determinado pelos princípios da sociedade capitalista mercantil, suas 

categorias encontram correspondência nas categorias socioeconômicas:  
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[...] a especialização esportiva é produto da divisão social do trabalho 
(técnica do corpo); a busca do máximo rendimento torna o recorde 
similar a uma medida da capacidade produtiva almejada; o esporte é 
uma corrida contra o relógio (o tempo capitalista); o espetáculo 
esportivo torna-se uma mercadoria; os esportistas perdem sua 
individualidade (despersonalização e massificação). A produtividade 
do sistema esportivo é medida pelo número de atletas internacionais 
produzidos e/ou pelo número de medalhas obtidas. (PRONI In: 
PRONI e LUCENA, 2002, p.43) 

 

 Ainda em Proni podemos encontrar uma definição de esporte de Brohm 

que “explicita as relações sociais implicadas nesse campo e engloba quatro 

dimensões”: 

 

1) Sistema institucionalizado de práticas competitivas (com 
predomínio do aspecto físico) delimitadas, reguladas, codificadas e 
regulamentadas convencionalmente, cujo objetivo é designar o 
melhor concorrente ou registrar o melhor desempenho; 2) Sistema de 
competições físicas universalizadas aberto a todos, que se estende 
no espaço e no tempo sociais, cujo objetivo é medir e comparar o 
rendimento corporal humano; 3) Sistema cultural dedicado a registrar 
o progresso corporal humano (o positivismo institucionalizado do 
corpo), a instituição devotada à progressão física continuada e à 
ininterrupta busca de superação das façanhas; 4) E campo de 
relações sociais no qual impera o espírito novo, industrial, a 
mentalidade do rendimento e do êxito. (BROHM, citado por PRONI In: 
PRONI e LUCENA, 2002, p.41) 

 

 Nessa mesma obra, Proni também esclarece que dessa concepção 

sistêmica “emergem as principais características do esporte moderno: [...] a) 

Princípio do rendimento, b) Sistema de hierarquização, c) Princípio de 

organização burocrática, e d) Princípio de publicidade e transparência” (PRONI 

In: PRONI e LUCENA, 2002, p.41) - e apresenta a identificação de quatro 

fatores que influenciaram o desenvolvimento do esporte moderno, segundo 

Brohm: 

 

(a) O aumento do tempo livre e o desenvolvimento do ócio (que 
ocupa um lugar de destaque na civilização do lazer); (b) a 
universalização dos intercâmbios mediante os transportes e os meios 
de comunicação de massa (o esporte converte-se em ‘mercadoria 
cultural’ graças à sua natureza cosmopolita); (c) a revolução técnico-
científica (que reflete-se na busca da eficiência corporal, nos novos 
materiais e equipamentos, inclusive no surgimento de novas 
modalidades esportivas); (d) e a revolução democrático-burguesa e o 
enfrentamento das nações no plano internacional (isto é, a dinâmica 
político-ideológica) (BRUHM apud PRONI, In: PRONI e LUCENA, 
2002, p.39)  
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 Por fim, Proni destaca também as limitações do modelo analítico de 

Brohm para dar conta da compreensão do esporte contemporâneo, cuja 

riqueza e complexidade escapam à rigidez daquele modelo geral, não sendo 

possível pensar que “o significado do esporte na cultura chinesa, japonesa ou 

iraniana seja o mesmo que na cultura britânica, australiana ou argentina” 

(PRONI In: PRONI e LUCENA, 2002, p.57) - ou ainda que tal modelo, no caso 

do desenvolvimento do esporte no Brasil, “seja capaz de oferecer um quadro 

teórico satisfatório para estudar a trajetória de muitas modalidades esportivas 

praticadas no país” (PRONI In: PRONI e LUCENA, 2002, p.57), como é o caso 

do futebol e da capoeira ou de outras práticas esportivas que não estariam 

baseadas nos mesmos princípios e não seguiriam o mesmo tipo de 

organização destacado por Brohm, como salienta Proni a seguir: 

  

É o caso, por exemplo, de práticas esportivas de lazer que enfatizam 
a relação com o meio ambiente ou que contestam o estilo de vida 
imperante, como o Surfe e o Skate. Ou das artes marciais orientais, 
como o judô, que mesmo esportivizadas, procuram conservar a 
filosofia e os rituais tradicionais que lhes conferem uma identidade 
singular. (PRONI In: PRONI e LUCENA, 2002, p.58) 

 

 Bracht (In: PRONI e LUCENA, 2002) também traz reflexões sobre o que 

chama de mercadorização do esporte e chama a atenção para a necessidade 

de se compreender que, apesar dessa mercadorização acontecer de forma 

mais evidente no plano do esporte profissional, ela não se restringe a ele, mas 

se estende à prática esportiva no âmbito do lazer. O autor destaca que houve 

certo retardo ou descompasso entre as possibilidades de mercadorização de 

tais práticas, abertas pelo desenvolvimento das novas tecnologias de 

comunicação, e sua efetiva mercadorização, o que explica em função de dois 

fatores: 

 

a) O movimento olímpico agiu como um elemento frenador na medida 
em que estava aferrado a um conceito de amador que lhe fornecia 
suporte ideológico e legitimidade social, além do discurso da 
educação e da saúde. [...] O movimento olímpico foi o principal 
responsável pela aderência da categoria da nação ao esporte, o que 
permitiu, com sua vinculação com a Guerra Fria, que o amadorismo 
tivesse uma sobrevida no esporte de alto rendimento ou espetáculo; 
b) A prática do associacionismo foi outro elemento cultural de 
resistência à mercadorização. O esporte como um assunto privado, 
mas de associações civis livres, sem fins lucrativos, baseados no 
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trabalho voluntário, que supriam interesses específicos (esportivos) 
de grupos, que cultivavam valores como o amadorismo, o fair play e 
também permitiam a atualização e a prática de valores masculinos ou 
o exercício simbólico da virilidade, colocava essa atividade como algo 
do plano do trabalho voluntário, sem fins lucrativos, próximos à 
filantropia. (BRACHT In: PRONI e LUCENA, 2002, p.197; 198) 

 

 É Bracht mesmo que sustenta que esses dois obstáculos são superados 

após o fim da Guerra Fria, como também em função da crise do Welfare State, 

(que o autor relaciona às questões de saúde atrelada à prática esportiva, 

também entendido como o estado de bem-estar promovido por tais práticas) e 

da onda neoliberal que “permite e fomenta um aprofundamento da 

mercadorização (privatização) dos espaços tradicionalmente públicos, [que 

redunda na mudança de um modelo de] esporte como direito do cidadão, para 

a idéia do esporte como direito do consumidor” (BRACHT, In PRONI e 

LUCENA, 2002, p.198). Nesse sentido, diz o autor, “oferecer equipamentos, 

programas de esporte deixa de ser tarefa do Estado para ser oportunidade de 

negócios para a iniciativa privada” (BRACHT In: PRONI e LUCENA, 2002, 

p.198). 

 Na mesma obra (PRONI e LUCENA, 2002), Gebara afirma que os 

diversos autores que discutem o processo de constituição do esporte moderno 

se inspiram em dois modelos de análise que se presta a tal tarefa: um que 

estaria relacionado a um suposto imperialismo cultural, que pressupõe que “a 

expansão do capitalismo e sua imposição aos países economicamente 

dependentes criam um processo de supremacia cultural, redundando na 

absorção de valores e práticas sociais pelos países subordinados”; e outro que 

sugere “que uma economia política do esporte pode ser mais bem abordada 

com base em conceitos como ‘pós-fordismo’, ‘globalização do consumo’ e 

‘lógica capitalista’, conceitos que transcendem os espaços nacionais” 

(GEBARA In: PRONI e LUCENA, 2002, p.11). 

 O próprio Gebara alerta para a conveniência de agregar às teses 

apresentadas acima, a análise sobre o papel da indústria do entretenimento no 

processo de mercantilização do esporte, como parte da nova configuração de 

consumo atrelado ao tempo livre do mercado capitalista, que se aproveita 

desse tempo disponível para suscitar mais consumo entre os integrantes do 
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grande contingente de praticantes amadores que se estabelece a partir da 

massificação dos esportes.  

 Giovanni (2005) apresenta argumentos que reforçam a tese apontada 

por Gebara ao discorrer sobre a participação da mídia nas transformações 

sofridas pelo esporte moderno, as quais constituíram o esporte 

contemporâneo. Diz o autor: 

 

Seja na forma de espetáculo esportivo, seja como práticas corporais 
individualizadas, é inegável o fato de que, nas últimas duas décadas, 
o esporte (e a atividade física, de um modo geral) tem se constituído 
num vasto e sempre crescente campo de investimento econômico. 
Tal crescimento está, como não poderia deixar de ser, associado aos 
mass media e ao surgimento de uma imensa rede de produção 
industrial de equipamentos, artefatos, academias, eventos e 
megaeventos, que dão a medida da importância destes fenômenos, 
quando comparados com períodos anteriores. Dentro das 
considerações expostas anteriormente, podemos afirmar que estas 
transformações são derivadas de uma nova forma de valorização 
social do esporte e das atividades corporais, que se associa à 
constituição de um novo mercado. Não que este mercado deixasse 
de existir anteriormente. Entretanto, tudo indica que estamos numa 
etapa qualitativa e quantitativamente diferenciada das anteriores: 
trata-se de uma etapa onde se instaura um novo tipo – dentre outros 
– de utilização do tempo livre, mediatizada pelo mercado capitalista. 
Poderíamos dizer, com Baudrillard, que a relação dos homens com o 
tempo livre [destaque do autor] se fez no passado basicamente 
através de seu valor de uso [destaque do autor], enquanto na 
sociedade capitalista contemporânea enfatiza-se o valor de troca 
[destaque do autor] deste mesmo tempo livre, agora mercantilizável. 
(GIOVANNI, 2005, p.174) 

 

 Em artigo que discute a expansão do consumo dos espetáculos 

esportivos nas sociedades contemporâneas e que também procura refletir 

sobre a influência da mídia e da indústria do entretenimento no processo de 

mercantilização das práticas esportivas, Pilatti (2006, p.1) afirma que “[...] o 

esporte moderno é orientado pela lógica da sociedade de consumo de 

massas”, e apresenta estatísticas que indicam o crescente aporte econômico 

investido no esporte: 

 

[...] os esportes vivem um boom, figuram entre os seguimentos de 
crescimento mais rápido na área da mídia e do entretenimento. Em 
todo o mundo, o setor do esporte gerou uma receita superior a U$$ 
54 bilhões em 2001. Tal valor deve crescer mais 7% ao ano no 
próximo quadriênio, e a receita direta deve chegar a U$$ 73 bilhões 
em 2005. O maior mercado está nos Estados Unidos, embora a 
América Latina e o bloco Europa, Oriente Médio e África registrem 
maiores crescimentos. Além disso, o esporte beneficia segmentos 
afins – de turismo e publicidade até equipamentos, roupas, games e 
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alimentação -, movimentando indiretamente em 2001 U$$ 370 bilhões 
em todo o mundo, dos quais U$$ 155,7 bilhões só na América do 
Norte” (KEARNEY, 2003, p.37 apud PILATTI, 2006, p.4) 

 

 Giovanni (2005) amplia a análise sobre tal questão, argumentando que 

na sociedade moderna há uma relação intensa entre o esporte e a atividade 

econômica, não apenas em se tratando do “aporte de um crescente volume de 

investimentos na atividade esportiva, tal como a constituição de clubes-

empresas, patrocínios milionários para algumas modalidades esportivas, 

programação de espetáculos esportivos e outras atividades similares” 

(GIOVANNI, 2005, p.168), mas também da constituição de práticas de 

atividades físicas que invadem 

 
[...] a vida do homem comum, proporcionando-lhe novas pautas de 
conduta nas quais o corpo tem um lugar central, na medida em que 
está associado a valores emergentes tais como ‘o natural’, a saúde, a 
beleza física, o desempenho e, fundamentalmente, um certo tipo de 
competição que não é tipicamente ‘esportiva’, mas que se infiltra em 
praticamente todos os campos da atividade coletiva. (GIOVANNI, 
2005, p.168) 
 

 Pilatti reforça essa linha de análise ao comentar que o esporte passou 

de um jogo local na Inglaterra do século XIX a uma prática de dimensão 

planetária a partir do século XX. Do amadorismo aristocrático da origem inglesa 

a um negócio que gera receitas bilionárias e se consolida como “um valioso 

nicho da programação de lazer, disputado pela mídia eletrônica em batalhas 

cada vez mais complexas diante da proliferação de plataformas e canais de 

TV” (KEARNEY, 2003 apud PILATTI, 2006, p.3; 4). Dos pátios das escolas 

públicas inglesas, o esporte passou a se organizar em centros esportivos e 

recentemente vem transformando-os em centros de entretenimento multimídia, 

como as arenas multiuso que têm também a função de redimensionar o perfil 

dos consumidores dos espetáculos esportivos para atender à lógica do 

consumo. Como afirma Pilatti (2006, p.7), “trata-se de um esforço de captação 

de consumidores para um esporte que se tornou global, (necessitando de) 

equipes transnacionais”. O autor cita os exemplos do aumento de estrangeiros 

na liga norte-americana de basquetebol ou a internacionalização das principais 

equipes do futebol profissional, como Real Madrid e Barcelona, para ilustrar tal 

situação. 
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 Dois outros exemplos ratificam a lógica da mercantilização do esporte: 

um relacionado às alternativas tecnológicas para burlar restrições a 

patrocinadores que não fazem parte do pool de empresas responsáveis por um 

determinado evento, quando um atleta que participou das Olimpíadas de 

Atlanta conseguiu veicular a marca que o patrocinava através de uma lente de 

contato com seu símbolo (PILATTI, 2006); e outro, por ocasião da transferência 

do jogador de futebol David Beckham para o Real Madrid, em 2003. Guerra 

(2005) afirma que para as vinte e oito horas de apresentação do jogador ao 

novo clube, houve disputa pelo direito de transmissão de seus exames clínicos, 

o que resultou numa audiência de 2 bilhões de espectadores - a famosa rede 

inglesa Sky News ofereceu uma fortuna por isso, mas não obteve êxito, visto 

que o próprio clube tinha sua rede de TV, e a clínica responsável pela 

realização dos exames pagou 414 mil dólares para ter o direito de realizá-los. 

Continua o autor: 

 

Já no aeroporto, o jogador recebeu dois celulares da Siemens. Cada 
aparição do atacante era cercada por um grupo de patrocinadores. A 
diária do hotel em que Beckham ficou hospedado custa 1.300 
dólares. Para ir ao carro, da marca Audi, que o levou até a sede do 
Real Madrid, ele ganhou mais alguns dólares. Já no clube, vestido 
com um uniforme da Adidas, posou para a primeira sessão de fotos. 
A empresa de material esportivo calcula em 20% o aumento de suas 
vendas naquela semana. [...] Enquanto Beckham era fotografado, o 
Real Madrid anunciava que já havia registrado a venda de cerca de 
oito mil camisas com o número 23, que é o que o jogador utiliza no 
novo clube. O que significa a entrada de 719 mil dólares para que o 
torcedor do clube esteja vestido (na moda) igual ao seu ídolo. 
(GUERRA, 2005, p.2; 3) 

 

 Proni (In: PRONI e LUCENA, 2002, p.47) afirma que: 

 

[...] constituiu-se uma grande indústria capitalista do espetáculo 
esportivo de massa: o caráter massivo do esporte converteu-o em 
polo atrativo para a publicidade; e a televisão tornou-se responsável 
por ampliar o mercado esportivo em escala mundial. Dessa forma, o 
esporte foi integrado ao circuito de acumulação de capital. 

 

 Nas considerações de Bracht (2002 In: PRONI e LUCENA, 2002), por 

trás da avaliação desse processo de mercadorização das práticas esportivas 

está a “tensão entre a homogeneização dos comportamentos e heteronomia 

versus a diferença e autonomia dos sujeitos no âmbito do esporte e da cultura 

na condição pós-moderna [...]” (p.204). 



52 
 

 Marques, Gutierrez e Almeida (2008), em um trabalho que procura 

delimitar e caracterizar o esporte contemporâneo, distinguindo-o do esporte 

moderno, apresentam a “heterogeneidade quanto a formas de manifestação e 

a mercantilização de seus símbolos e objetos” (p.2), como distinção entre os 

dois. Essa análise segue a lógica de discussão dos autores anteriores, 

supondo uma estreita relação entre essa mercantilização e os demais 

processos da sociedade capitalista. Ou como dizem os autores: 

 

O crescimento da globalização e hegemonia do mercado capitalista 
conduzem o esporte a um modelo atual mais unificado de 
organização, que se faz voltado prioritariamente à comercialização, 
disseminação e divulgação das práticas esportivas, através da 
heterogeneidade de práticas e aumento do contato dos indivíduos 
com o esporte devido às diversas formas de manifestação desse 
fenômeno. Sendo um fenômeno ligado a práticas de lazer tanto como 
forma de atividade amadora, quanto como espetáculo para ser 
consumido, o esporte se submeteu a um processo de 
comercialização. É nesse aspecto que mora a principal transformação 
do esporte moderno em contemporâneo, a mercantilização da prática. 
(MARQUES, GUTIERREZ e ALMEIDA, 2008, p.3; 4) 

 

 Os mesmos autores também observam que essa lógica de 

comercialização das práticas esportivas também está relacionada a algumas 

mudanças ocorridas ao longo da transformação do esporte moderno para o 

contemporâneo: a substituição do movimento associacionista, principal 

referência do esporte moderno, pelo de consumo, no qual as pessoas trocam a 

“ação coletiva de criação de ambientes esportivos, [pela possibilidade] da 

compra de espaços/oportunidades/condições para a atividade esportiva [...]” 

(p.4), delegando a outros a construção, organização e gerenciamento de 

espaços e condições para a realização da prática. Cada vez mais os espaços 

públicos e gratuitos para a prática da atividade esportiva são substituídos pelos 

privados e pagos - ou mesmo há a substituição do esportista praticante pelo 

esportista consumidor do espetáculo esportivo. 

 Ainda segundo Marques, Gutierrez e Almeida (2008), a mercantilização 

do esporte contemporâneo é expressa, sobretudo, no “comércio de 

possibilidades de práticas de lazer, mercado de artigos esportivos ou 

associados a este fenômeno, meios de informação ou através do esporte 

espetáculo” (p.5), sendo este último considerado difusor de uma cultura 

esportiva de consumo. Os autores também argumentam que, como a “[...] 
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estruturação das manifestações contemporâneas do esporte está pautada em 

princípios que regem a concepção de mercados de bens, serviços e 

entretenimento” (MARCHI JR, 2006 apud MARQUES, GUTIERREZ e 

ALMEIDA, 2008, p.6) é possível testemunhar ações mercadológicas que criam 

diversos personagens relacionados ao universo esportivo:  

 
- Atleta-astro: o esportista profissional que, além de atuar como atleta 
também tem sua imagem vinculada a outras formas de ganho de 
capital e, por que não, outras carreiras como modelo fotográfico e 
diplomacia internacional; 
- Atleta-produto: o esportista profissional que é negociado entre 
clubes ou organizações financeiras como uma peça que gera lucros; 
- Esportista-consumidor: o sujeito que paga tanto para ter acesso à 
prática esportiva quanto para acompanhar exibições profissionais e 
produtos vinculados ao esporte-espetáculo; 
- Esportista-praticante: o amador que pratica esporte efetivamente 
como forma de atividade física sistematizada, sem compromisso 
formal e econômico de alta performance; 
- Esportista-sedentário: o sujeito que se sente atraído pelo esporte, o 
consome de inúmeras formas, vive seus momentos de lazer em 
função de manifestações esportivas e de seus produtos, mas não 
pratica nenhuma modalidade esportiva. (MARQUES, GUTIERREZ e 
ALMEIDA, 2008, p.6) 

 

 No próximo tópico trarei elementos relativos ao processo de 

mercantilização do futebol no mundo, e do futebol brasileiro em particular, para 

analisar a repercussão da mercantilização do futebol profissional nas demais 

matrizes futebolísticas. Procurarei explicar como a lógica mercantil incide sobre 

as instituições relacionadas ao futebol, sobretudo os clubes profissionais, 

causando transformações profundas em sua estrutura organizacional e de 

gestão, assim como, e, principalmente, questões relativas à repercussão da 

possível hegemonização dessa lógica na formação/produção de jogadores de 

futebol em espaços como escolinhas de futebol públicas e privadas. 

 

3.1 A MERCANTILIZAÇÃO DO FUTEBOL MUNDIAL E DO 
FUTEBOL BRASILEIRO 

  

 Para entender o processo de mercantilização do futebol brasileiro, mais 

uma vez devo me reportar a análises que procuraram contextualizar a 

constituição e a transformação do próprio esporte moderno, o contexto social 

no qual foi gestado, seu processo de expansão para todo o mundo, a mudança 

de paradigma, do amadorismo para o profissionalismo, com sua lógica 
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mercantil e globalizadora, sua transformação em “mercadoria” e sua 

“espetacularização”.  

 Assim como vários outros esportes, o futebol moderno, como já dito 

antes, também tem sua origem na Inglaterra do século XIX - caracterizado 

inicialmente como uma prática restrita da aristocracia e da burguesia, aos 

poucos foi sendo popularizado. Na verdade, esse processo ocorreu, como em 

várias outras modalidades, iniciado pela esportivização dos jogos populares, 

seguido pela popularização dos esportes, conforme afirma Pociello (citado por 

PRONI, 1998, p.49) ao argumentar que a evolução do esporte ocorreu “em 

quatro fases sucessivas e logicamente articuladas”: 

 

1) Uma fase de encorajamento de práticas competitivas populares 
através do patrocínio e da organização de corridas ou de combates 
assistidos pelos nobres e gentlemen (a partir de 1760); 
2) Uma fase de apropriação de algumas dessas práticas pelos alunos 
internos, o que representou a ‘invenção’ de esportes individuais e 
coletivos específicos nas diferentes escolas secundárias inglesas 
(1820 a 1860); 
3) Uma fase de regulamentação dos esportes e de formação dos 
clubs, decorrência do crescimento dos confrontos entre 
estabelecimentos escolares, o que se tornou possível graças à rede 
ferroviária que instaurou novas proximidades geográficas (1850 a 
1870); 
4) Uma fase preliminar de divulgação restrita dos esportes coletivos 
para as classes populares, principalmente no norte industrial e no 
País de Gales (1880 a 1890). 
         

 Como reforça o próprio Proni (1998, p.1), “como prática social e 

historicamente constituída, o esporte deve ser entendido à luz das aspirações, 

valores, conflitos e condições materiais que impulsionaram a dinâmica sócio-

cultural de dada formação social”. Assim, o autor chama a atenção para as 

interferências que a prática impõe a qualquer elemento constituinte da esfera 

social, promovendo introjeções características da essência do modo de 

produção da sociedade. No caso do esporte moderno, surgido na sociedade 

burguesa industrial da Inglaterra de meados do século XIX, a lógica de 

mercado imperava a partir dos pressupostos capitalistas: a “livre concorrência, 

a igualdade formal de oportunidades, a ênfase no espaço do indivíduo e a 

busca do lucro como fundamento da racionalidade dos agentes” (PRONI, 1998, 

p. 2). O mesmo autor apresenta as marcas constitutivas do esporte moderno, 

que são o secularismo (um afastamento do universo sagrado/religioso), a 

equidade (postulado da igualdade de condições – não de habilidades – durante 
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a competição), a especialização (dedicação dos atletas a uma única 

modalidade esportiva para seu aperfeiçoamento técnico), o racionalismo 

(normatização e padronização das regras e aperfeiçoamento tático), a 

organização burocrática (controle centralizado do calendário e pela 

hierarquização administrativa), a quantificação (preocupação com a 

mensuração padronizada do desempenho atlético e com a análise estatística) e 

a busca de recordes (obsessão por superar marcas estabelecidas por outros 

competidores no passado) (PRONI, 1998, p.13; 14). 

A partir da expansão do Império Britânico no século XIX, com sua forte e 

reconhecida influência cultural, o esporte moderno foi se propagando, ainda 

com seu caráter elitista, ou seja, era privilégio da alta burguesia, mas, aos 

poucos, foi se popularizando e estendendo sua lógica às outras classes 

sociais, “criando” novos hábitos culturais, mais tarde apropriados pela indústria 

do entretenimento, numa lógica de consumo de massas (PRONI, 1998). 

A característica daquela sociedade capitalista burguesa determinou a 

estrutura que acabou sendo organizada para o esporte moderno com as 

“categorias socioeconômicas [encontrando] correspondência nas categorias 

esportivas”, ou seja, a especialização esportiva como “produto da divisão social 

do trabalho”, o recorde como “medida da capacidade produtiva almejada, o 

espetáculo esportivo tornando-se uma mercadoria e seus esportistas perdendo 

a individualidade” (PRONI, 1998, p.43), e, por que não dizer, suas identidades, 

ou tendo que reconstruir identidades mais adaptadas aos novos contextos do 

futebol. 

 Sob a ótica histórica, há consenso e controvérsia a respeito de sua 

chegada ao Brasil. A tese oficialmente aceita considera que foi Charles Miller 

seu precursor em 1894 (PRONI, 1998), mas, alerta o autor, “existem indícios 

de que o jogo foi introduzido já na década de 1870 por padres e alunos do 

Colégio São Luís em Itu, interior de São Paulo, por marinheiros britânicos em 

cidades portuárias brasileiras, em especial no Rio de Janeiro, e por 

funcionários de companhias inglesas, como a City e a São Paulo Railway” 

(PRONI, 1998, p.153). O geógrafo Gilmar de Jesus (2003) reforça esse 

entendimento ao argumentar que “no Brasil, não podemos localizar um único 

ponto no território a partir do qual o futebol, enquanto inovação, tenha se 

introduzido e se difundido espacialmente [...]” (p.1), tendo em vista “a existência 
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de vários portos distantes entre si e a dispersão espacial dos investimentos 

ingleses pelo território nacional [...]” (p.1).  

 De qualquer forma, há um consenso: ele nasceu elitizado, como 

qualquer outra prática esportiva, já que, segundo Elias e Dunning (apud 

PRONI, 1998, p.117), o surgimento do esporte moderno na Inglaterra está 

relacionado 

Ao avanço do ‘processo civilizador’ das práticas sociais na segunda 
metade do século XVIII e início do século XIX. Significa dizer que a 
prática ‘esportiva’ destinava-se a propiciar não só uma atividade que 
agradasse (e não ferisse) os jovens da elite inglesa, mas também a 
desenvolver mecanismos socializados de controle das emoções e de 
refinamento do comportamento individual. 

 

 Essa origem elitizada do futebol pode ser constatada, por exemplo, na 

relação de classe social dos jogadores das equipes da época. Dados 

apresentados por Debortoli, Martins e Martins (2008) indicam que “em 1918, 

dos 141 jogadores de destaque recenseados em São Paulo, 73 deles eram 

estudantes universitários” (p.142). Lucena (In: PRONI e LUCENA, 2002) 

reproduz a escalação, em um dos jornais da época, de uma equipe de futebol, 

o Payssandu C.C, para o primeiro jogo da Liga Metropolitana de Foot-ball, em 

maio de 1906: gool-keeper – J. Freeland; Fall-backs – J Robson e Murray; Hall-

backs – E Pullen, Wood e H. Freeland; Forwards – L. Robson, Alargreaves, 

Cruishank, Hampshire e G. Pullen” (p.116). Esse mesmo autor alerta que o 

acesso da população brasileira ao futebol profissional ainda demorou um pouco 

mais, o que pode ser notado na transcrição de um texto de Álvaro Moreira, 

intitulado Emoções de Campeonato, relativo ao jogo entre Fluminense e Vasco 

pelo campeonato carioca de 1930, quando nomes como J. Freeland ou Murray, 

eram substituídos por outros, como Jacaré, Preguinho, Russinho, Veloso, 

Pascoal, Fernando, Brilhante, Tinoco e tantos outros bem mais típicos de 

nosso povo, os quais futuramente seriam todos chamados de “joãos” por Mané 

Garrincha. 

A certa demora na popularização do futebol no Brasil pode ser explicada 

pela característica de território, fragmentado e com menos de um décimo da 

população vivendo nos centros urbanos (JESUS, 2003), onde foi introduzido 

inicialmente, e também pelas características elitistas de seu começo. Só na 

década de 1930, como assinalado anteriormente, foi que houve uma maior 
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popularização do futebol no país, fruto “dos esforços da política de 

integralização do território nacional e do advento de novas formas de 

comunicação (como a radiodifusão) e da expansão da malha viária” (JESUS, 

2003, p. 2). 

Ao longo de seu processo de constituição e consolidação no Brasil, o 

futebol construiu uma identificação do jeito brasileiro de jogar, inicialmente 

atrelado às características de nossos negros e índios, sobre as quais discutirei 

mais adiante. Por enquanto, quero reafirmar que ao discutir os processos de 

formação de identidades do futebol na modernidade, é preciso entender que 

tais características fazem parte de um contexto maior de identidades culturais 

nacionais, afetadas pelas descontinuidades e desencaixes já mencionados no 

segundo capítulo deste texto.  

É importante reconhecer e compreender que a homogeneização cultural 

serve a um propósito mercantil e consumista de um mundo que precisa 

transformar tudo em uma espécie de “mercadoria” que tenha “identificação” 

com o máximo de pessoas possível. O aumento dos processos de 

“naturalização” dos jogadores profissionais de futebol, que defendem as 

seleções nas copas do mundo, é mais um dado representativo desse processo, 

visto que a própria “identidade” dos sujeitos fica em segundo plano, quando se 

trata de constituir um “produto” que atraia mais a atenção do público 

“consumidor” e, portanto, de patrocinadores a ele atrelados. Para se ter uma 

ideia, houve um aumento de 100% no número de jogadores naturalizados que 

disputaram as copas de 2002 e 2006, de 34 para 67 (O GLOBO, 2006 apud 

OLIVEIRA et al., s.d), e em 2010 já foram 76 jogadores, distribuídos em 26 das 

32 seleções que disputaram essa última copa, ou seja, 75% das seleções 

contavam com jogadores naturalizados. O caso mais curioso foi o da seleção 

da Argélia - dos seus 23 jogadores, 17 haviam nascido na França -, mesmo 

considerando este um dos principais colonizadores daquele. 

Outro aspecto da mercadorização do futebol é a própria “mercantilização 

dos jogadores”, usados por grandes empresas internacionais como garotos 

propaganda de seus produtos. “Ronaldinho Gaúcho, eleito o melhor jogador do 

mundo na temporada 2005/2006 pela FIFA, conseguiu, graças a esse capital 

simbólico, 12 contratos publicitários [...] e outros jogadores brasileiros também 
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arrecadaram contratos com a Copa: Ronaldo (07), Kaká (05) e Robinho (05)” 

(OLIVEIRA et al, s.d., p.6). 

Nesse sentido, Pereira (2008, p.11; 12) aponta que 

 
Esse é um dos eixos centrais para a compreensão da cultura 
esportiva: tudo pode ser consumido. Se outrora o consumo era 
apenas de bens materiais com valor de troca, na atualidade tudo e 
todos são simultaneamente mercadorias e consumidores. Portanto, é 
necessário produzir os dois, demanda e objeto, na fluidez dos 
interesses, e essa produção é bem mais cara e ardilosa que somente 
a produção de mercadorias. O consumo de pessoas, produtos e 
serviços está pautado por sua circulação, estabelecida pela 
linguagem dada aos acontecimentos, como no exemplo de 
fenômenos que viram mercadorias, as quais, se forem humanas, 
passam a agregar, com sua imagem, valor a tudo em que tocam. 

 

Alcântara (2006) acrescenta que o próprio Brasil sai lucrando com o 

negócio do futebol, ressaltando a relevância desse negócio no volume de 

exportação do país, ao constatar que a venda de jogadores está “entre os 

serviços exportados pelo país que apresentou aumento de 34% em 2005 

(cerca de US$ 6 bilhões), (o que) representa 40% das exportações brasileiras 

(toda a exportação brasileira de serviços gerou US$ 16 bilhões em 2005)” 

(p.299). 

 Essa nova realidade do futebol é reflexo do que alguns autores chamam 

de espetacularização do esporte moderno e, portanto, do futebol moderno, 

outra das implicações da modernidade e eixo central de todas as outras 

mudanças. 

A espetacularização do esporte moderno decorre da própria 

espetacularização da sociedade moderna, como destaca Debord (1997) ao 

afirmar que a “raiz do espetacular está no terreno da economia que se tornou 

abundante, e daí vêm os frutos que tendem afinal a dominar o mercado 

espetacular” (p.11) - e complementa: “toda a vida das sociedades nas quais 

reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa 

acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma 

representação” (p.13).  

 O espetáculo, ainda segundo Debord (1997), constitui-se como a 

“principal produção da sociedade atual, [...] indispensável adorno dos objetos 

produzidos agora, como demonstração geral da racionalidade do sistema, e 
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como setor econômico avançado que molda diretamente uma multidão 

crescente de imagens-objetos” (p.17). Ele faz parte da fase atual da vida social,  

 

[...] totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia, 
[que] leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, 
[após a] primeira fase da dominação da economia sobre a vida social 
[ter acarretado], no modo de definir toda a realização humana, uma 
evidente degradação do ser para o ter” (DEBORD, 1997, p.18) 

  

 A espetacularização faz parte do contexto de midiatização da cultura, 

pois, como destaca Debord (1997, p.126), “a cultura tornada integralmente 

mercadoria deve também se tornar a mercadoria vedete da sociedade 

espetacular” (p.126) ou, como nos aponta Pereira (2008, p. 9), a cultura,  

 
[...] apresentada como uma segunda natureza, agora é definida pelo 
que pode ser veiculado por intermédio das mídias, instantaneamente, 
preenchendo os horários televisivos, motivando reclames, chegando 
a todos os cantos do planeta e estabelecendo os valores dos tempos 
atuais a partir dos produtos que carrega consigo. O ideal do projeto 
inicial de cultura (moderna e emancipadora) não existe mais. O que 
se chama de cultura, na contemporaneidade, como produto, e ao 
mesmo tempo como tecido do capitalismo, já nasce com sua 
obsolescência programada.  

 

Assim, a autora supracitada esclarece, baseada em Debord (1992, p. 
32), que:  
 

O espetáculo consiste na multiplicação dos ícones e imagens, 
principalmente através dos meios de comunicação de massa, mas 
também dos rituais políticos, religiosos e hábitos de consumo, de tudo 
aquilo que faltava na vida real do homem comum: celebridades, 
atores, políticos, personalidades, gurus, mensagens publicitárias – 
tudo transmite uma sensação permanente de aventura, felicidade, 
grandiosidade, ousadia. O espetáculo é aparência que confere 
integridade e sentido a uma sociedade esfacelada e dividida. É a 
forma mais elaborada de uma sociedade que desenvolveu ao 
extremo o ‘fetichismo da mercadoria’ (felicidade identifica-se com o 
consumo) (PEREIRA, 2008, p.13). 

 

 O futebol moderno, como parte constitutiva do esporte moderno, como 

dito, já foi gestado sob essa perspectiva, já veio preparado para servir de 

produto do espetáculo para consumo. O espetáculo deve ser organizado para 

expandir o mercado consumidor, tendo a televisão um papel central nessa 

relação. Alguns números podem demonstrar a importância e o alcance da 

mídia televisiva na constituição e na consolidação do negócio futebol. A 

audiência estimada para as copas do mundo é significativa e atrai milhares de 

patrocinadores. Foram cerca de 26 bilhões de telespectadores (somando-se 
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todas as partidas) na Copa de 1990, na Itália; 31 bilhões na Copa de 1994, nos 

Estados Unidos; 37 bilhões na Copa de 1998, na França; 28 bilhões na Copa 

de 2002, no Japão-Coreia, e 30 bilhões na Copa da Alemanha, em 2006. 

Mesmo países sem tradição no futebol se beneficiam deste fenômeno, como a 

Índia, onde um canal de televisão faturou mais de 13 milhões de dólares em 

anúncios para a Copa de 2006 (PRONI, 1998). 

Tais números ajudam a entender porque há tanto interesse no futebol, 

seu poder de “venda” é muito significativo, já que se tornou o esporte mais 

popular do mundo. Todos que “circulam” no meio futebolístico acabam por ser 

impactados por essa lógica. As equipes mobilizam-se para participar dos 

grandes torneios nacionais e internacionais, os quais aumentam suas receitas 

e atraem bons patrocinadores, o que gera mais capital financeiro para a 

contratação dos melhores “produtos” (jogadores), que atraem um público maior 

e, portanto, interesse de canais de televisão de maior audiência, possibilitando 

um maior direito de arena (quantia paga aos clubes para a transmissão de 

jogos).  

 Segundo Oliveira et al. (s.d., p.2),  

 
Os eventos esportivos, como as Copas do Mundo, tornaram-se locais 
de negócios e de movimentação financeira antes inimaginável, aliam-
se produtos e marcas a atletas e a competição. Nesse sentido, o 
futebol passa a ser um local de afirmação de identidades de 
negócios. Os interesses individuais, institucionais e empresariais 

estariam acima do pertencimento identitário. 
 
 

 Porém, em diversas realidades econômicas e sociais, como, por 

exemplo, a brasileira, dados demonstram a ilusão do mercado futebolístico, 

tanto para os clubes quanto para os atletas. Damo (2005, p.16) destaca que: 

 
Os dados sobre o mercado de pés-de-obra no Brasil são 
desencontrados, mas estima-se que existam entre 10 e 15 mil postos 
de trabalho, alguns deles sazonais e bastante precarizados. Existem 
no Brasil, em torno de 500 clubes de futebol credenciados às 
subsidiárias da FIFA (agência internacional que detém o monopólio 
do futebol de espetáculo), mas apenas um número reduzido, em 
torno de 20 (4% a 5%), detém 90% da predileção dos torcedores [...]. 
Como esse sistema, a que denomino clubismo, está estabilizado, 
também não há expansão de oferta de trabalho, mas apenas uma 
rotatividade intensa, com a competição direta entre os pés-de-obra 
[...]. 
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 Helal, Soares e Salles (2005) comprovam o contraste entre o sonho de 

ascensão social dos jovens e as “estatísticas de distribuição salarial de 

jogadores profissionais no Brasil. Em 2003, 82,41% receberam entre 1 e 2 

salários mínimos, 2,05% entre 10 e 20 e apenas 3,57% acima de 20 (salários 

mínimos)” (apud OLIVEIRA et al., s.d., p. 6). No tópico a seguir, discuto os 

dilemas que o contexto mercantilizado do futebol representa para a formação 

cultural esportiva dos jovens brasileiros. 

 

3.2 IDENTIDADES CULTURAIS E DE “NEGÓCIO”: DILEMAS DO 
FUTEBOL CONTEMPORÂNEO  
 

 Segundo Leoncini e Silva (2005), a popularização da prática esportiva 

suscita a possibilidade do surgimento do mercado consumidor de espetáculos 

esportivos, pois ela “cria as bases para a consolidação da indústria do 

espetáculo de futebol, ou seja, cria a demanda ou o gosto de assistir aos jogos 

de futebol” (p.16) e, portanto, impulsiona a transformação do futebol em 

negócio. 

 Os autores supracitados citam o relatório final do Plano de 

Modernização do Futebol Brasileiro, elaborado no ano 2000 pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), para apresentar dados que demonstravam, já naquela 

época, a relevância econômica do futebol para o mundo, afirmando que ele 

movimenta, em média, cerca de 250 bilhões de dólares anuais, e para o Brasil, 

onde: 

 
[...] dados desse mesmo relatório mostram que o futebol é uma 
atividade econômica com grande capacidade de gerar empregos, e 
tem efeito multiplicador maior que vários setores tradicionais, 
contabilizando: 
- trezentos (300) mil empregos diretos; 
- trinta (30) milhões de praticantes (formais e não formais); 
- quinhentos e oitenta (580) mil participantes em treze (13) mil times 
que participam de jogos organizados (esporte formal); 
- quinhentos e oitenta (580) estádios com capacidade para abrigar 
mais de cinco e meio (5,5) milhões de torcedores; 
- cerca de quinhentos (500) clubes profissionais disputando uma 
média de noventa (90) partidas por ano; e 
- em termos de fornecimento anual de materiais e equipamentos 
esportivos, são cerca de nove (9) milhões de chuteiras para futebol e 
futsal, seis (6) milhões de bolas e trinta e dois (32) milhões de 
camisas. Mesmo assim, o Brasil está longe de aproveitar todo seu 
potencial. Comparado ao valor mundial citado acima, o futebol 
brasileiro representa menos de 1% dos duzentos e cinquenta (250) 
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bilhões de dólares movimentados anualmente. (LEONCINI e SILVA, 
2005, p.11) 

 

 Portanto, faz-se necessário compreender que o futebol, inserido nesse 

contexto, vem apresentando transformações que o ajustam às novas 

necessidades mercantis, o que implica não só mudanças nos rumos do futebol 

espetacularizado, mas também nas outras matrizes futebolísticas.  

 No contexto do espetáculo, há um exponencial aumento do aporte 

financeiro investido, o que gera a cobrança de alterações nas instituições que o 

administram e na própria forma de gestão dessas instituições, como também 

na postura profissional dos demais sujeitos envolvidos no contexto. Porém, ao 

mesmo tempo que se inicia um movimento de questionamento sobre a gestão 

amadora dos clubes profissionais, responsabilizada pelos fracassos dos 

mesmos, enfatiza-se os modelos empresariais de gestão, caracterizados pelo 

cálculo utilitário das consequências das ações mercadológicas planejadas. 

 Como indicam Gonçalves e Carvalho (2006, p.1): 

 

[...] submetidos à lógica de mercado, os jogadores transformam-se 
em mercadorias; os torcedores, em consumidores; o jogo, em um 
ativo financeiro, e o futebol é visto como um grande negócio. As 
relações centram-se na impessoalidade, são criadas e desenvolvidas 
estratégias de controle que asseguram o alcance dos objetivos e 
ações mercantis modernizantes; e a gestão legítima é a que se dá 
sob os moldes empresariais, e não mais na forma amadora.  

 

 Na percepção de Alabarces (2012), essa lógica mercantil do futebol, 

como esporte típico da modernidade, está inserida na “mesma lógica das 

demais instituições modernas: a circulação e a comparação”. (p.197) 

 Sob essa perspectiva de análise, é interessante constatar que, à medida 

que o futebol ganha importância econômica, sua mercadoria principal, o 

jogador, passa a servir de referência para mensurar a relevância da equipe ou 

do país que ele representa. 

O jogador profissional brasileiro é considerado um dos mais valorizados 

produtos de exportação: cinco de seus maiores expoentes dos últimos tempos 

(Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Rivaldo e Kaká), venceram 

oito das 18 edições do prêmio FIFA de Melhor Jogador do Ano, no masculino, e 

por cinco vezes consecutivas (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010), na categoria 

feminina, a jogadora Marta foi premiada. O Brasil é o único país que disputou 
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todas as 18 edições da Copa do Mundo, vencendo cinco vezes, sendo vice-

campeão em duas e ficando entre os quatro primeiros colocados em dez 

desses torneios. Jogadores nascidos no Brasil já vestiram camisas de 31 

seleções de outros países (COUTO, 2009). Na última Eurocopa, em 2008, o 

segundo maior evento futebolístico do mundo, só perdendo em importância 

para a Copa do Mundo, jogaram seis brasileiros naturalizados: Deco e Pepe 

por Portugal, Roger Guerreiro pela Polônia, Marcos Senna pela Espanha, 

Marco Mehmet Aurélio pela Turquia e Kevin Kuranyi pela Alemanha5. Na última 

Copa, a da África do Sul, em 2010, também participaram por outras seleções 

seis brasileiros naturalizados: Deco, Pepe e Liédson por Portugal, Cacau pela 

Alemanha, Marcus Túlio Tanaka pelo Japão e Benny Feilhaber pelos Estados 

Unidos da América (LUDWIG, 2010). 

 Mais recentemente, o Leste Europeu vem se constituindo num dos 

destinos de nossos profissionais da bola, tendo oito brasileiros no Shaktar 

Donetsk, quatro no Dínamo de Kiev e quatro no Metalist - todas essas equipes 

da Ucrânia. O CSKA contou nos últimos anos com quatro brasileiros, o Spartak 

de Moscou tem seis e o Anzhi contratou, em 2011, mais quatro jogadores 

brasileiros (MONTEIRO, 2011). Estima-se mais de 5 mil jogadores brasileiros 

atuando fora do país, o que representa um quinto dos 21.558 jogadores 

profissionais registrados na CBF em agosto de 2009 (COUTO, 2009). 

 Damo (2005) também apresenta alguns dados que expressam o 
destaque do Brasil no cenário mundial do futebol: 
 

Dos 2747 profissionais que atuavam nos 58 clubes de primeira 
divisão dos cinco principais mercados futebolísticos mundiais – 
Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha – na primeira metade 
da temporada 2004/05, o Brasil constituía-se no principal fornecedor 
de pés-de-obra: 108 atletas, aproximadamente 4% do total da força 
de trabalho empregada nesses clubes; 10% do total de estrangeiros e 
20% entre os estrangeiros fora da União Européia (EU). (p.186; 187) 

 

 Hoje, os jogadores profissionais federados passam dos 20 mil no país, e 

são estimados 30 milhões de praticantes amadores do esporte, além de 14 mil 

times amadores (os clubes com departamento de futebol profissional, ou 

semiprofissional, são cerca de 800). Os clubes europeus ainda mantêm 

                                                             

5  Disponível em: <www.parana_online.com.br/editoria>. Acesso em: 4 fev. 2011. 
 

http://www.clicrbs.com.br/esportes
http://www.esporte.ig.com.br/
http://www.parana_online.com.br/editoria
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“observadores e caçadores de talentos – os chamados ‘olheiros’ – em ação 

pelo país afora. Alguns não se limitam a isso. Associam-se a agentes e 

empresários brasileiros na criação de escolinhas, centros de treinamento e 

triagem de craques mirins” (COUTO, 2009, p. 18). 

 Os números acima refletem a popularidade que o esporte bretão ganhou 

em nosso país. Aqui o futebol dos clubes ingleses ganhou as ruas, praças, 

terrenos baldios, quadras, pátio das escolas, praias e outros espaços mais 

acessíveis ao público em geral e consolidou-se como o esporte mais popular 

do país. Hoje ele é a “pelada”, o “racha”, o “baba” mais tantas outras 

denominações, de acordo com as diferentes regiões do país, e constitui-se 

como atividade de lazer e profissional - todas essas dimensões foram 

construindo uma identificação do “estilo brasileiro” de jogar futebol, inicialmente 

atrelado às características de nossos negros e índios (FREYRE apud 

RIBEIRO, 2003); do malandro “[...], com ‘jogo de cintura’, por ‘dobrar sem 

quebrar’, dissimular, improvisar [...]” (DAMATTA apud PRONI; LUCENA, 2002, 

p. 148); ou ainda da “similaridade e combinação” entre as características do 

futebol e de outras práticas culturais como o samba e a capoeira, por exemplo. 

(DAOLIO, 2003, p.160; 161). Essas análises, embora relativas às perspectivas 

essencialistas sobre identidade, como já apontado no capítulo anterior, são 

importantes para o entendimento do próprio processo de produção das 

identidades do futebol brasileiro. 

A “identidade” tem suscitado debates internos em torno do “estilo 

nacional” de jogar futebol, atrelados à discussão sobre o futebol-arte, aquele 

que “seria a essência do estilo brasileiro de jogar futebol, fundamentado no 

drible, na ginga, na individualidade e na malandragem” (DaMATTA, 1982 apud 

BACH, 2007, p.6); e o futebol-força, “de intenso vigor físico, marcado pelo 

incremento da preparação física, forte marcação e aplicação tática” (BACH, 

2007, p.6), como se tais questões representassem “a expressão de um povo, 

de nossa cultura, do ser brasileiro, de um povo aglutinado em torno de si, de 

uma comunidade simbólica capaz de gerar um sentimento de pertencimento” 

(BACH, 2007, p. 6). Há criticas a essa percepção sobre a relação naturalizada 

entre as “qualidades estilísticas de jogo [...] associadas à raça e à nação” 

(RIAL, 2009, p.14), também destacadas pelos autores que discuto no segundo 

capítulo (BAUMAN, 2005; SILVA, 2009), mas o fato é que tal associação, ou 
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identidade, foi construída em relação ao jogador brasileiro, na verdade, em 

relação ao jogador sul-americano, e isso tem impulsionado, principalmente nas 

últimas décadas do século XX e início do século XXI, a demanda por esses 

jogadores no mercado internacional. 

Os dados das duas tabelas abaixo demonstram a evolução de tal 

demanda em relação aos jogadores brasileiros, sugerindo o destaque desse 

futebol em todo o mundo, assim como seu potencial mercantil - e, portanto, o 

potencial de formação dessas identidades -, mas também levantam questões 

importantes a serem discutidas, que dizem respeito à reflexão sobre as 

características desse mercado internacional para os futuros jogadores e a 

estrutura de formação de jovens jogadores no Brasil. 

 

Tabela 1: transferências de jogadores de futebol do Brasil para o exterior6 

 

ANO TOTAL DE ATLETAS 

2003 858 

2004 857 

2005 804 

2006 851 

2007 1085 

2008 1176 

2009 1017 

2010 1029 

 Fonte: site da Confederação Brasileira de Futebol (disponível em: 
http://www2.cbf.com.br/bid/ti2010.htm). Acesso em: 02 set. 2011. Tabela do autor. 

 

Os números acima representam a consolidação e ampliação de uma 

realidade que sempre existiu, o êxodo do jogador brasileiro, iniciado há tempos 

com números bem menos expressivos, como por exemplo, a transferência do 

primeiro jogador brasileiro para o futebol Italiano, Arnaldo Porta, do Araraquara 

para o Verona, em 1914; do atacante Zezé, do Madureira para o Colônia da 

Alemanha, em 1964; ou ainda, na mesma época, de Raul Tagliari, do Cruzeiro, 

também para o futebol alemão (COELHO, 2009, p.11). Porém, ainda segundo 

                                                             

6 Trata-se de dados levantados para a presente pesquisa, bem como para o trabalho 
compartilhado (SOUZA, C.L.; LEIRO, A.C.R.), apresentado como comunicação oral no 
CONBRACE 2011. 

 

http://www2.cbf.com.br/bid/ti2010.htm
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Coelho (2009), esse era um tempo em que o êxodo decorria de outras razões, 

como na década de 30, quando “muitos iam viver na terra de seus pais [...], ou 

jogar em lugares onde o profissionalismo já existia, enquanto o Brasil ainda 

discutia se era ético ou não jogar por dinheiro” (p. 12) 

Agora tais números ajudam a consolidar o processo de mercantilização 

do futebol brasileiro, sugerindo seu êxito e, como consequência, o aumento da 

demanda pela formação de identidades de negócio. Tomando o ano de 2010 

como referência, é possível destacar que, conforme a tabela a seguir, em 

relação aos cinco maiores importadores de jogadores brasileiros, à exceção de 

Portugal, e em certa medida o Japão, a maioria dos jogadores é transferida 

para clubes de terceira ou quarta divisão. Em alguns casos, isso representa um 

status socioeconômico bem abaixo daquele esperado por quem se submeteu 

ao sofrido caminho da formação profissional. 

 

Tabela 2: os cinco maiores importadores de jogadores brasileiros em 20107 
 
País Clubes 

da 1ª 
divisão 

Clubes 
da 2ª 

divisão 

Clubes de 
divisões 
inferiores 

Total de 
jogadores 
em 2010 

Total de 
transferências 

entre 2003 e 2010 
Portugal 70 39 103 212 1109 
Itália 07 02 27 36 254 
Japão 09 15 09 33 252 
Alemanha 01 01 44 46 248 
Espanha 05 04 18 27 197 
Fonte: site da Confederação Brasileira de Futebol (disponível em: 
http://www2.cbf.com.br/bid/ti2010.htm. Acesso em: 02 set. 2011. Tabela do autor. 
 
 

É interessante também notar que a maioria dos jogadores transferidos 

saiu de clubes de menor expressão no cenário brasileiro. De todos os quarenta 

e seis atletas transferidos para a Alemanha em 2010, por exemplo, apenas 

doze saíram de clubes com alguma projeção no futebol brasileiro, assim como, 

dos vinte e sete transferidos para a Espanha, somente dez vieram de clubes 

mais conhecidos; dos trinta e seis transferidos para a Itália, foram só treze. Só 

Portugal e Japão apresentam números menos preocupantes, pois para o 

primeiro, dos duzentos e doze jogadores transferidos em 2010, cento e catorze 

                                                             

7 Também são dados levantados para esta pesquisa e publicados no trabalho compartilhado 
citado na última nota de rodapé, apresentado como comunicação oral no CONBRACE 2011. 
 

http://www2.cbf.com.br/bid/ti2010.htm
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saíram de clubes de maior expressão nacional, e para o segundo, dos trinta e 

três atletas transferidos, vinte e cinco eram de clubes com alguma projeção no 

Brasil. A grande maioria, portanto, vem de clubes como o Clube Atlético 

Assisense/SP; Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi/RS; Tombense 

Futebol Clube/MG; Grêmio Esportivo Mauaense/SP; Centenário Futebol 

Clube/PR; Pitanga Esporte Clube/PR; Guaíba Futebol Clube/RS; Ponta Porã 

Sociedade Esportiva/MS; Villa Rio Esporte Clube/RJ; Sport Club Genus de 

Porto Velho/RO; Monte Cristo Esporte Clube/GO; Venda Nova Futebol 

Clube/MG;  Videira Esporte Clube /SC; Joaçaba Atlético Clube/SC; Rio das 

Ostras Futebol Clube/RJ; Sociedade Sportiva Sete de Setembro/AL; Desportivo 

Brasil Participações Ltda/SP (este uma criação da empresa de marketing 

esportivo Traffic) (fonte: http://www2.cbf.com.br/bid/ti2010.htm. Acesso em: 02 

set. 2011).  

Pesquisando o clube de destino desses jogadores também é possível 

constatar a ilusão de que tais oportunidades são oferecidas aos que 

“constroem” as identidades de negócio. A esse respeito, Curi8 afirma que a 

maioria dos jogadores transferidos para a Alemanha vai para clubes da terceira 

divisão ou abaixo dela, o que significa que recebem baixos salários, ou mesmo 

não recebem, já que a legislação daquele país proíbe que os clubes entre a 

sexta e a décima divisão paguem salário a seus atletas, pois são clubes 

amadores. 

Outro dado que sugere a característica mercantil da formação de 

identidades de negócio no futebol brasileiro é o aumento significativo do 

número de países interessados no jogador brasileiro, mas há menor relevância 

desses países em relação ao mundo do futebol. Além dos cinco maiores 

importadores citados na tabela acima, vale ressaltar a abertura de mercados 

menos tradicionais para nossos jogadores, a partir do ano 2003, como por 

exemplo: Albânia; Antigua e Barbuda; Armênia; Azerbaijão; Bahrain; 

Bangladesh; Belarus; Brunei; Cazaquistão; Haiti; Hong Kong; Ilhas Bahrein; 

Ilhas Faroe; Índia; Indonésia; Liechtenstein; Luxemburgo; Malásia; Moldova; 

                                                             

8 Depoimento do antropólogo alemão e professor da Universidade Federal Fluminense, Martin 
Curi, sobre a temática do êxodo de jogadores para o exterior, colhido em Salvador, Bahia, 
2012. 

 

http://www2.cbf.com.br/bid/ti2010.htm
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Namíbia; Nepal; Omam; Tajiquistão; Trinidad e Tobago; Uzbequistão; e Vietnã 

(oitavo maior importador de jogadores brasileiros na história, com 129 atletas). 

(fonte: http://www2.cbf.com.br/bid/ti2010.htm). Acesso em: 02 set. 2011). 

Para ilustrar o contexto que possibilita o aumento dessas transferências, 

valho-me do que apontam Soares e Bartholo (2009, p.3), quando argumentam 

que: 

 

A crescente demanda de transferências de jogadores brasileiros para 
o exterior é produto de vários fatores, a saber: baixo potencial de 
empregabilidade do mercado interno; interesses competitivos e 
financeiros dos clubes estrangeiros; cálculos de custo e benefício na 
importação desses serviços especializados; a formação de um corpo 
de empresários ávidos a realizar negócios nos diferentes países, 
credenciados ou não pela FIFA; e o mecanismo de solidariedade 
criado pela FIFA, no ano de 2001.  
 

O mecanismo de solidariedade citado acima é um mecanismo de 

estímulo à criação de empresas como, por exemplo, a Traffic, voltadas quase 

que exclusivamente à formação de mão de obra para o mercado profissional, 

pois essa é uma legislação que “recompensa financeiramente todos os clubes 

formadores por onde o atleta passou dos 12 aos 23 anos com 5% do valor 

bruto das transações (0,25% da transferência por cada ano de formação entre 

os 12 e os 15 anos; 0,5% por cada ano dos 16 aos 23)” (SOARES E 

BARTHOLO, p.3).  

Damo (2005) também apresenta argumentos que ajudam a entender o 

aumento significativo da transferência de jogadores brasileiros para o mercado 

externo e a situação de exploração a que são submetidos esses jogadores em 

seu processo de formação. O autor destaca que a boa reputação técnica de 

nossos jogadores explica em parte esse aumento, mas, na verdade, o que 

conta mesmo é o baixo custo dos “pés de obra” brasileiros, o que ele explica 

não somente pelas diferenças econômicas relacionadas ao 

 

[...] maior poder aquisitivo dos consumidores europeus e, por 
extensão, da capacidade de remuneração dos clubes do velho 
continente. Trata-se da liberdade ou mesmo do descaso das 
agências nacionais – desde os clubes às federações, passando pelo 
próprio Estado – em relação à produção/formação, permitindo a 
ampla liberdade de ação de instituições a agentes interessados no 
lucro imediato. Há uma extensa quantidade de jovens sendo 
investidos para uma profissão que não se expande e tampouco prevê 
reconversão, sem que paralelamente se dê a eles uma formação 
complementar, como exige, por exemplo, a legislação francesa. 

http://www2.cbf.com.br/bid/ti2010.htm
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Assim sendo, os jovens brasileiros podem ser desterritorializados 
segundo as estratégias de clubes e agentes/empresários; submetidos 
a treinamentos extenuantes que os inviabilizam para outras 
atividades [...]; recrutados e dispensados dos centros de 
formação/produção de acordo com a conveniência destes e a tantos 
outros procedimentos, mais ou menos naturalizados como próprios 
ao ‘mundo da bola’ (DAMO, 2005, p.170) 

 

Esses dados e argumentos também ajudam a explicar a demanda 

crescente por participação dos jovens brasileiros em centros de treinamento de 

futebol, mesmos os que não são ligados a clubes profissionais, pois eles são 

considerados espaços de formação dessas identidades requeridas pelos 

clubes. 

Soares e Bartholo também chamam a atenção para o tempo de 

formação de um jogador de futebol, por volta de 5.000 horas de trabalhos ao 

longo de 10 anos, além de outros suportes necessários como o de moradia, em 

que os  

 

[...] jovens começam o albergamento nos CTs, (e) dependendo da 
situação do momento em que foram revelados como talento, a partir 
dos 11 ou 12 anos de idade (...) passam a residirem separados de 
suas famílias e, se forem sendo aproveitados nas categorias 
subseqüentes, podem viver nessa condição até a profissionalização. 
[...] Os jogadores da categoria sub-15 treinam uma vez por dia, num 
dos turnos, e estudam no outro; a partir da sub-16 treinam de manhã 
e à tarde e estudam no ensino noturno. O regime de treinamento 
desses jovens aspirantes a profissionais de futebol em pouco difere 
da carga de treinamentos das equipes da primeira divisão. (2009, p.9) 
 

Destacam-se nesse contexto outros dados sobre as condições a que 

são submetidos milhares de jovens brasileiros que buscam sua formação no 

futebol, “contratados” por clubes cujo único objetivo é formá-los e revelá-los 

para exportar, como é o caso do Desportivo Brasil, de Porto Feliz, em São 

Paulo, criado pela empresa de marketing esportivo, Traffic, e já citado neste 

texto - “é uma espécie de incubadora, em que 120 atletas com idades entre 13 

e 20 anos submetem-se a uma rotina estrita de treinamentos [...], moram em 

alojamentos no próprio clube e treinam de segunda a sábado, em troca de uma 

ajuda de custo que geralmente não chega a R$200,00 mensais” (COUTO, 

2009, p.19). É para espaços como esse que se destinam outros tantos milhares 

de jovens que se submetem às escolinhas de futebol espalhadas país afora, 

também apostando no sonho de ascensão social pela via do futebol, apesar da 

realidade ser bem diferente da que imaginam e restrita, como já apontado aqui. 
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As estatísticas apontam para um aproveitamento muito pequeno dos 

jovens que se submetem as já famosas “peneiradas”, que são os testes de 

seleção de atletas para os clubes profissionais de futebol. Menos de 1% dos 

que tentam as divisões de base desses clubes são aproveitados, segundo 

Toledo (2002 apud SOARES E BARTHOLO, 2009) - os autores confirmam 

isso, citando que entre os 10.000 mil candidatos/ano ao Centro de Treinamento 

do Projeto Sendas de Futebol, somente 120 são aproveitados.  

No programa de televisão Profissão Repórter do dia 06/09/2011, que 

tratou da temática “Tudo pelo Futebol”, também foi possível constatar a 

precária e degradante realidade dos jovens que, sem o suporte adequado, 

submetem-se à formação de jogador de futebol no país. A situação foi 

representada por uma equipe de futebol da terceira divisão do Rio de Janeiro, 

cujos jogadores estavam sem receber salário há seis meses e buscavam o 

acesso à segunda divisão do campeonato daquele Estado. Os jogadores 

estavam sem alojamento apropriado e nem todos tinham chuteiras próprias.  

Também faltava acompanhamento médico, psicológico, fisioterápico e 

nutricional comum aos de clubes profissionais de primeira linha. No mesmo 

programa foi apresentada ainda a situação de jovens maranhenses que haviam 

se arriscado em uma viagem de vários dias do Maranhão a São Paulo, num 

ônibus clandestino, para tentar participar de algumas “peneiras” de clubes da 

segunda e terceira divisão do futebol daquele Estado. Além dessa situação, 

foram apresentadas denúncias de falsificação de documentos dos jovens 

atletas, o que levou o poder público a indiciar o técnico da equipe e cancelar a 

“excursão” dos jovens, enviando-os de volta à cidade natal – deduz-se daí a 

precariedade social que os leva a se submeterem a tais desmandos.  

 Esse tipo de situação é reflexo da necessidade de formação desse outro 

tipo de identidade, a identidade de negócio, que é determinada pelo futebol 

profissional, mas ultrapassa seus limites e vem impactando a formação de 

crianças e jovens que, “não tendo acesso a mecanismos de formação pessoal 

e profissional, se entregam a uma rotina de treinamentos, de controle de seus 

corpos, mentes e interesses em busca de ascensão social, poder de compra, 

auto-realização e diminuição das desigualdades das quais são vítimas” 

(PEREIRA, 2008, p.18); e perdem parte de sua infância e juventude atrás de 

um sonho de ascensão social cruelmente fadado a morrer nas estatísticas de 
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um mercado extremamente competitivo e seletivo, no qual só uma minoria é 

aproveitada e segue em frente, conforme já dito. 

Apesar dessa realidade, todo ano inúmeras crianças e jovens são 

expostos às mais adversas situações para alcançar o objetivo de se tornar 

jogador de futebol. Soares e Bartholo (2009) argumentam que devido à origem 

social dos sujeitos, baixa e fraca escolarização de seus pais, e à tendência a 

terem um destino semelhante fora do mundo do futebol, eles apostam nesse 

espaço como uma oportunidade ímpar de ascender socialmente.  

Encontrei também em Elias parte da compreensão para essa situação: 

 
A pressão exercida no indivíduo pela rede humana, as restrições que 
sua estrutura lhe impõe e as tensões e cisões que tudo isso produz 
nele são tão grandes que um emaranhado de inclinações irrealizáveis 
e não resolvidas se acumula no indivíduo: essas inclinações 
raramente se revelam aos olhos de outrem, ou sequer à consciência 
do próprio indivíduo (1994, p. 33; 34). 
 

 A discussão dos últimos parágrafos diz respeito à reflexão sobre o que 

Damo (2005) chama de difícil “reconversão dos capitais futebolísticos [...] visto 

que os investimentos são demasiadamente especializados para servirem ao 

que quer que seja para além do futebol” (p.176). O autor destaca que essa não 

é uma situação exclusiva do futebol, embora nele seja mais comprometedor, 

quando considerada a curta duração da carreira e seu auge prematuro. 

 Souza, Vaz e Bartholo (2008) reforçam esse entendimento, 

argumentando que os jovens que se submetem a esse processo de formação 

profissional no futebol, comprometem seu futuro, “visto que os saberes e 

experiências no futebol pouca valia têm para uma posterior entrada no 

mercado de trabalho após o insucesso no esporte ou o término da carreira” 

(p.89). 

A essa questão, ou seja, à difícil reconversão do capital futebolístico, 

quando o jogador não consegue êxito na carreira profissional, o que acontece 

com a maioria, pode-se acrescentar o comprometimento da formação escolar 

devido à rotina de treinamentos das categorias de base dos clubes 

profissionais. Vários estudos indicam esse comprometimento, mas ressaltam 

que a prevalência do treino sobre a escola tem o aval dos familiares, que 

entendem esse investimento no futebol como um projeto de ascensão social de 
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todos os seus membros, caso aquele que apresenta destaque de capital 

futebolístico, o “talento”, consiga obter êxito na carreira. 

 Em artigo que discute a relação entre a formação escolar de jovens 

brasileiros e a profissionalização no futebol, Rocha et al.(2011) afirmam que: 

 

Na visão dos jogadores das categorias de base e de seus familiares, 
o investimento precoce na profissionalização no futebol se faz 
necessário. Este esporte aparece como um modo de ascensão social 
e econômica, fomentando um planejamento familiar intencional 
(p.253). 

 

 Esse projeto familiar de ascensão social e econômica, que leva ao 

investimento precoce na profissionalização no futebol, acaba por distanciar os 

jovens dos processos de escolarização mais adequados, submetendo-os a 

precárias condições, repetência e/ou ao abandono dos estudos em um nível 

que, como consequência, ameaça a possibilidade de ocupação de melhores 

postos de trabalho no futuro. 

 Souza, Vaz e Bartholo (2008) consideram, inclusive, que o “[...] 

investimento no futebol pode configurar-se, em última análise, como trabalho 

precoce e infantil, ainda que, sem dúvida, em doses muito mais lúdicas do que 

a rotina do labor no campo ou no mundo informal da cidade” (p.88). 

 Melo (2010, citado por BARTHOLO et al., 2011, 2011, p.914) indica que: 

 

[...] a carga horária que esses atletas em formação dedicam ao 
futebol em pouco difere do tempo dedicado para frequentar a escola 
(o autor demonstra que o tempo de treinamento exigido para as 
categorias de base, desde o sub-13 ao sub-20, pouco difere. O tempo 
semanal dedicado à escola (frequência às aulas e deslocamento) 
está em torno de 25 horas e para o futebol (treinamento, 
deslocamento e jogos) o tempo também está na casa das 25 horas 
semanais para todas as categorias). O mesmo estudo indica que o 
tempo de treinamento nas categorias de base é semelhante ao das 
equipes profissionais, portanto, em termos práticos a carga horária de 
dedicação de adultos e aspirantes a atletas é a mesma.  

 

 Reforçando os argumentos sobre o possível comprometimento da 

formação escolar dos jovens, Bartholo et al. (2011), também ressaltam que a 

semelhança entre o tempo dedicado à escola e à formação no futebol, 

normalmente conduz o atleta ao ensino noturno. Citam como constatação 

dessa realidade um estudo de Melo (2010) que “indica que boa parte dos 

atletas que atua na categoria sub-17 permanece na escola frequentando o 
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ensino noturno (em torno dos 50%), enquanto na categoria sub-20 esse 

número salta para 85% dos atletas” (BARTHOLO et al, 2011, p.914) e trazem 

argumentos que me fazem desconfiar de um comprometimento ainda maior da 

formação dos jovens atletas que têm que estudar nesse turno: 

 

O deslocamento dos atletas para o ensino noturno em si já indica que 
a dedicação à escolarização passa a secundária na vida desses 
jovens. [...] Se o estudante trabalhador que estuda à noite enfrenta 
problemas de concentração e dedicação aos estudos em função do 
cansaço físico, o atleta, que é também um trabalhador, enfrenta os 
mesmos problemas de cansaço físico pela carga de treinamento, 
além da dificuldade de frequentar com regularidade as aulas em 
função das constantes viagens para competições. (BARTHOLO et al., 

2011, p.915) 
 

Essa possível “secundarização” da importância da escolarização por 

parte dos candidatos a atleta profissional de futebol e seus familiares, reflete-se 

na percepção do futebol como oportunidade, quase única, de mudar o destino 

social e econômico de todos os envolvidos, sobretudo, tendo em vista a baixa 

qualidade da escola pública brasileira, que não é vislumbrada como o caminho 

que dará suporte à sonhada ascensão social e econômica desses sujeitos.  

Além disso, Bartholo et al. (2011), baseados em Bourdieu (1998) e 

Schwartzman (2004 e 2006) acrescentam que há uma grande probabilidade de 

a origem familiar e a escolarização dos pais dos atletas determinarem um 

destino parecido para esses jovens, em relação à sua posição na estratificação 

social, caso sejam malsucedidos na carreira de jogador profissional de futebol. 

Isso leva à percepção de que há pouca ou nenhuma perda quanto ao tempo 

investido na formação para o futebol. 

Rocha et al. (2011) apresentam dados sobre a precariedade do ensino 

público brasileiro, que explicam, em parte, a dificuldade em perceber os 

supostos danos à formação escolar dos jovens e a opção por investir mais na 

formação para o futebol. Eles chamam a atenção para os altos índices de 

repetência, a insuficiente formação dos professores, no que diz respeito ao 

grau de formação e habilitação, assim como o cada vez mais baixo índice de 

sujeitos que continuam a formação escolar ao longo dos três ciclos da 

Educação Básica. Nas palavras dos autores:  
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O grande interesse dos jovens, com baixo capital cultural 
incorporado, fornece a ‘matéria-prima’ para a montagem de uma 
‘linha de produção’ no Brasil. De fato, as poucas oportunidades de 
ascensão social, somadas à precariedade da nossa escola pública 
brasileira, e do mercado de trabalho para as novas gerações, 
transformam o futebol profissional em projeto familiar para aqueles 
que possuem um varão com habilidade com os pés. (ROCHA et al., 
2011, p.254) 
 
 

Outra questão relacionada à aposta dos jovens na formação profissional 

precoce no futebol é a possibilidade de encurtar o caminho da mobilidade 

social e econômica através desse esporte, assim como da realização de 

experiências culturais não oportunizadas em seu meio social. Bartholo et al. 

(2011) citam um estudo de Melo (2010) que constata que os atletas de 15 anos 

ou menos podem receber salários semelhantes ou até superiores aos de seus 

pais ou responsáveis, o que representa “certa mobilidade econômica e 

prestígio social para o jovem se comparado às ocupações mal remuneradas e 

pouco valorizadas dos seus responsáveis” (p.913). Além disso, os autores 

argumentam que esse processo de formação proporciona experiências antes 

“irrealizáveis do ponto de vista econômico para aqueles pertencentes às 

camadas populares no Brasil” (BARTHOLO et al., 2011, p.917), o que foi 

constatado por eles, durante o trabalho de campo de uma pesquisa que 

apresenta “relatos emocionados das viagens de avião, pagamentos em dólar, 

restaurantes sofisticados, contato com outras culturas, relacionamentos com 

muitas mulheres etc.” (BARTHOLO et al., 2011, p.917). 

 A discussão sobre a situação em que se encontram os jovens 

brasileiros, principalmente aqueles das camadas populares, remete à análise 

sobre a responsabilidade dos órgãos públicos em relação à falta de políticas de 

Estado que regulamentem a ação dos agentes, públicos ou privados, que 

tratam da formação para o futebol. 

 Damo (2005) discorre sobre essa temática e compara as atribuições de 

dois órgãos gestores do futebol mundial, a Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF) e a Federação Francesa de Futebol (FFF). Diz o autor: 

 
  

A CBF dispõe de um departamento de ‘divisões de base’, imbuído tão 
somente do recrutamento de atletas visando a participação em 
competições internacionais. Se a CBF limita-se a isso é também 
porque o Estado brasileiro, que lhe outorga a prerrogativa de 
organizar o futebol de espetáculo, não entende como ou por que a 
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CBF deveria intervir no processo de formação/produção de 
futebolistas. O fato é que a FFF (Federação Francesa de Futebol) é 
responsável indireta pela gestão dos campeonatos da primeira e da 
segunda divisões profissionais centros de formação a eles 
vinculados, impondo normas de funcionamento que incluem, 
inclusive, uma classificação dos centros, acessível a quem quer que 
seja. De mais a mais, a FFF governa indiretamente as 31 ligas 
regionais e 102 distritais, tendo quase 20.000 clubes amadores 
credenciados e mais de 2.000.000 de futebolistas licenciados [...]. A 
capilaridade da CBF limita-se, em contrapartida, aos 
aproximadamente 500 clubes ditos profissionais, sendo que ela 
própria governa os campeonatos nacionais de 1ª, 2ª e 3ª divisão, 
aqueles que possuem valor de mercado. A mesma lógica que preside 
a gestão da atuação profissional pode ser aplicada, mutatis mutandis, 
à gestão da formação/produção. Como esta não interessa ao público, 
nem aos mídias e, como tal, tem escassa possibilidade de dar lucro, 
exceto para os clubes e agentes/empresários que, por conta própria, 
ordenam o mercado de recrutamento, investimento, seleção e 
comercialização de dons/talentos, a CBF simplesmente retira-se de 
cena. (DAMO, 2005, p.210) 

 

Nesse cenário, suspeita-se que a lógica mercantil possa estar também 

prevalecendo em outros espaços de formação de jogadores de futebol, como 

as escolinhas e os projetos sociais que têm o futebol como foco. 

Em uma pesquisa com treinadores, coordenadores e observadores 

técnicos das categorias sub-15, sub-17 e sub-20 de sete clubes da primeira 

divisão do futebol brasileiro, procurando identificar em que medida o estilo de 

jogo brasileiro, o chamado futebol-arte, produz critérios ou indicadores 

partilhados por esses profissionais para a detecção e seleção de talentos, Paoli 

et al. (2010, p.146) constataram que esse estilo 

 

[...] não é o marco orientador das ações dos atores sociais que estão 
envolvidos no processo de seleção de talentos. Esse processo está 
estruturado a partir de um ‘projeto pedagógico’ calculado, controlado 
e administrado em função dos objetivos mercadológicos que 
envolvem a formação de jogadores de futebol como um produto para 
ser absorvido pelo mercado. Todavia, o discurso do futebol-arte pode 
apresentar eficácia simbólica no processo de comercialização de 
jogadores ou nos jogos de identidade.  

 

 Em outra obra que também trata dos problemas da difícil reconversão 

dos capitais futebolísticos e do destino dos meninos que são malsucedidos na 

carreira, Souza, Vaz e Bartholo (2008), trazem um exemplo de como a lógica 

mercantil do futebol profissional e a falta de controle de órgãos oficiais (governo 

brasileiro e CBF) pode representar um risco aos jovens que participam de 

outros espaços de formação de futebol para jovens no país. Os autores citam o 
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caso de um centro de formação de jogadores, uma escolinha de futebol 

instalada no Rio de Janeiro, um dos centros urbanos mais importantes do país, 

onde empresários holandeses valiam-se da omissão oficial para facilitar os 

trâmites de transferências de jovens futebolistas brasileiros. Diz o texto: 

 

A escola do Aterro, segundo o relato de Seu Cacá, também se 
enquadrava no perfil que o coordenador do Feyenoord procurava, 
pois lá se trabalhava com meninos que não possuíam vínculos com 
clubes registrados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso 
simplificava uma possível transferência para o futebol europeu ao 
diminuir os custos e entraves administrativos com a CBF e com os 
clubes profissionais” (SOUZA, VAZ e BARTHOLO, 2008, p.93) 

 

Ainda no mesmo texto, os autores destacam que esse tipo de situação 

só é possível em países que não dispõem de políticas de regulação e 

supervisão das agências de formação profissional de jovens aprendizes do 

futebol, e – principalmente - não preveem a conciliação dessa formação com a 

escola básica. Assim, sentenciam os autores: 

 

[...] se as histórias dos poucos bem-sucedidos continuarão a aparecer 
na mídia para alimentar o sonho dos jovens talentosos das camadas 
populares, as dos mal-sucedidos seguirão se multiplicando e ficando 
apenas guardadas nas memórias daqueles que apostaram o melhor 
de suas vidas e vivem apenas da lembrança de que a sorte um dia se 
lhes escapou aos seus pés. (SOUZA, VAZ e BARTHOLO, 2008, 
p.109) 

 

Faz-se necessário, portanto, refletir sobre o quase determinismo dessa 

lógica cultural homogeneizante e mercantil do futebol profissional sobre a 

formação dos jovens, principalmente considerando a realização da Copa do 

Mundo de 2014 no Brasil e os conflitos de interesses entre o negócio futebol e 

os espaços educativos que não têm vinculação com clubes profissionais de 

futebol, que deveriam garantir uma formação cultural esportiva mais ampla e 

cidadã para seus participantes. Tal reflexão será detalhada no quinto capítulo, 

quando discutirei os dados empíricos coletados em campo, à luz dos 

referenciais teóricos apresentados nos capítulos anteriores.  

Antes, porém, quero apontar o caminho metodológico que percorri em 

busca do conjunto das informações necessárias para responder à 

questão/problema e objetivos de minha pesquisa.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  Minayo (2007) apresenta um conceito de metodologia que serviu de 

parâmetro para minha investigação, pois supõe não tratar separadamente 

questões epistemológicas e instrumentos operacionais, já que considera: 

 

[...] O conceito de Metodologia de forma abrangente e concomitante: 
(a) como a discussão epistemológica sobre o ‘caminho do 
pensamento’ que o tema ou o objeto de investigação requer; (b) como 
a apresentação adequada e justificada dos métodos, das técnicas e 
dos instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas 
relativas às indagações da investigação (p.44). 

 

 O caminho do pensamento requerido por meu objeto de estudo, precisou 

levar em conta sua relação com questões das ciências humanas e sociais, 

portanto configura-se como um objeto histórico, caracterizado 

fundamentalmente pela provisoriedade, dinamismo e especificidade, conforme 

Minayo (2002). A reflexão sobre a identidade, como já disse, está atrelada à 

sua percepção como construção discursiva, criatura da linguagem, sendo 

assim, pressupõe a relação entre cultura e significado, a percepção de 

sistemas simbólicos de representação que se estabelecem em contextos 

sociais e culturais específicos e complexos. É, assim, a análise sobre a 

identidade inserida num contexto cultural constituído de teias de significados 

forjados a partir de uma “multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, 

muitas delas sobrepostas ou amarradas umas as outras, que são 

simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas” (GEERTZ, 1989, p.7). 

 Além disso, conforme também já destaquei, a pesquisa está debruçada 

sobre a análise da identidade ao longo de um período histórico, a modernidade, 

pleno de transformações sociais que incidiram sobre o próprio conceito de 

identidade, então compreendida não mais como uma característica unificada, 

estável, fixa, típica das sociedades tradicionais do passado, mas algo em 

constante movimento, transformação, reconstrução.  

 Para tratar de forma adequada da complexidade e do dinamismo desse 

objeto de estudo, foi necessário pensar numa abordagem metodológica que 
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possibilitasse a captação dos significados e intencionalidades sempre 

presentes nas relações culturais, sociais e históricas dos fenômenos humanos. 

 Dessa forma, partindo da necessidade de uma visão mais completa do 

fenômeno a ser estudado, e considerando que essa visão só é possível quando 

ele é apreendido em seu ambiente natural, na presença de todos os seus 

componentes e das relações entre os mesmos, foi que optei por utilizar 

procedimentos metodológicos caracterizados como naturalistas ou qualitativos, 

e dentre eles, os considerados dialéticos. 

Essa abordagem de pesquisa é chamada de naturalista “porque não 

envolve manipulação de variáveis, nem tratamento experimental; é o estudo do 

fenômeno em seu acontecer natural”, e qualitativa porque, diferente do 

esquema quantitativo, “não divide a realidade em unidades passíveis de 

mensuração, estudando-as isoladamente”, mas defende a visão holística citada 

acima, que pressupõe levar em conta “todos os componentes de uma situação 

em suas interações e influências recíprocas” (ANDRÈ, 2004, p.17) 

Ratificando tal entendimento, Minayo (2007) argumenta que as 

metodologias de pesquisa qualitativa são “aquelas capazes de incorporar a 

questão do SIGNIFICADO e da INTENCIONALIDADE como inerentes aos 

atos, às relações e às estruturas sociais” (p.22), e considera que o método 

qualitativo 

 

[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 
produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 
como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 
pensam (p.57). 

 

 Outra característica importante dos métodos naturalistas ou qualitativos 

para a realização de nossa pesquisa, diz respeito 

 

[...] ao reconhecimento da subjetividade e do simbólico como partes 
integrantes da realidade social, [e por todas trazerem] para o interior 
das análises o indissociável imbricamento entre subjetivo e objetivo, 
entre atores sociais e investigadores, entre fatos e significados, entre 
estruturas e representações (MINAYO, 2007, p.60). 
 

Esse reconhecimento supõe a compreensão de que a pesquisa 

qualitativa ocupa-se da investigação de parte da realidade que não pode ser 

quantificada, ou melhor, não consegue ser apreendida de forma plena, em toda 
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a sua complexidade, através da quantificação dos fenômenos - reduzindo-os “à 

operacionalização de variáveis, [pois] ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos” (MINAYO, 2002, p.21-22). 

Aqui abro um parêntese para esclarecer que a compreensão 

apresentada no parágrafo anterior não significa demarcar o terreno 

metodológico de meu estudo, baseando-me na discussão dicotômica entre 

“quantitativo/qualitativo, macro/micro, interioridade/exterioridade com que se 

debatem as diversas correntes sociológicas” (MINAYO, 2007, p.25), que 

considera como pressuposto para a análise de qualquer aspecto das relações 

sociais “a interdependência e inseparabilidade entre os aspectos quantificáveis 

e a vivência significativa da realidade objetiva no cotidiano” (MINAYO, 2007, 

p.24). 

A despeito disso, diferentemente de outras áreas de conhecimento nas 

quais já não se faz mais necessária tal distinção metodológica de ciência, na 

Educação Física brasileira, onde ainda predominam as pesquisas de 

perspectiva positivista, é interessante deixar claro o paradigma metodológico 

sobre o qual se assenta determinado estudo - mesmo concordando com André 

(2004), quando afirma que associar quantificação e positivismo é desconhecer 

a íntima relação entre quantidade e qualidade, e que na análise que fazemos 

dos dados coletados já está presente o nosso quadro de referência e nossos 

valores, portanto, a dimensão qualitativa do trabalho.  

Minayo também destaca aspectos das pesquisas sociais 

contemporâneas que devem ser levados em conta por quem, como eu, elegeu 

estudar um objeto que sofre influência, como já disse, das transformações 

instituídas pela modernidade, relacionadas ao processo de globalização, que 

intensificou e acelerou as relações sociais em escala mundial. Diz a autora: 

 

As pesquisas sociais contemporâneas precisam também 
compreender a simultaneidade das diferentes culturas e dos 
diferentes tempos num mesmo espaço, como algo real e que 
enriquece a humanidade. Isso significa compreender o global e o 
local, convivendo e sendo, ao mesmo tempo, mutáveis e 
permanentes. Pois o ser humano é autor das instituições, das leis, 
das visões de mundo que, em ritmos diferentes, são todas 
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provisórias, passageiras, trazendo em si mesmas as sementes de 
transformação (MINAYO, 2007, p.40). 

 

Portanto, entre as abordagens metodológicas naturalistas e qualitativas, 

a dialética mostrou-se como a que melhor atendia aos propósitos de minha 

investigação, já que se constitui como uma “estratégia de apreensão e de 

compreensão da prática social empírica dos indivíduos em sociedade (nos 

grupos, classes e segmentos sociais), de realização da crítica das ideologias e 

das tentativas de articulação entre sujeito e objeto, ambos históricos” 

(MINAYO, 2007, p.108).  

 Ainda segundo Minayo (2007), a dialética “é a ciência e a arte do 

diálogo, da pergunta e da controvérsia [...], ela busca nos fatos, na linguagem, 

nos símbolos e na cultura, os núcleos obscuros e contraditórios para realizar 

uma crítica informada sobre eles” (p.167). É preciso, portanto, criar espaços de 

diálogo entre pesquisador e pesquisado que privilegiem a possibilidade de 

expressão dos núcleos obscuros e contraditórios do objeto estudado. Ou, dito 

de outra forma pela autora supracitada,  

 

Do ponto de vista metodológico, a abordagem dialética precisa criar 
instrumentos de crítica e de apreensão das contradições na 
linguagem; compreender a análise dos significados a partir do chão 
das práticas sociais; valorizar os processos e as dinâmicas de criação 
de consensos e contradições no interior dos quais a própria oposição 
entre o pesquisador e seus interlocutores se colocam, e ressaltar o 
condicionamento histórico das falas, relações e ações (p.167; 168). 

 

 A apropriação dos significados das falas, ações e relações dos sujeitos 

pesquisados foi possibilitada pelas técnicas de levantamento de informações 

apresentadas no tópico a seguir. 

 

4.1 TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES  

 

 Para o estudo aqui referido, as técnicas de crítica e de apreensão das 

contradições na linguagem, precisavam dar conta das possíveis contradições 

da forma como se expressam as identidades de negócio do futebol profissional 

nos espaços educativos de divisões de base dos clubes profissionais, 

escolinhas privadas de futebol sem vínculo com clubes profissionais e 

escolinhas públicas de futebol, sobretudo as que se caracterizam como 
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projetos sociais. Tais técnicas foram as de levantamento e análise de 

informações, com seus respectivos procedimentos metodológicos, cujo produto 

haveria de ser confrontado e interpretado à luz do referencial teórico utilizado.  

 Conforme já exposto, o problema de minha pesquisa orientou-me a duas 

frentes de investigação: 1) Quais as implicações do processo de racionalização 

e mercantilização do futebol contemporâneo para a formação cultural de jovens 

que participam de escolas públicas e privadas de futebol em Salvador-BA?; e 

2) Como essas escolas poderiam se constituir em espaços de formação de 

identidades culturais do futebol como prática social, e não apenas como 

espaço de prática esportiva para atender às demandas da formação de 

identidades de negócio típicas do futebol profissional? 

 Os objetivos traçados também foram organizados em duas ações: 

analisar os nexos entre os processos de mundialização e mercantilização 

social e a formação identitária do futebol brasileiro e analisar a interferência do 

futebol profissional na formação das identidades futebolísticas de jovens que 

participam de escolinhas públicas e privadas de futebol em Salvador-BA. 

Assim, adotei as seguintes técnicas de levantamento de informações: pesquisa 

documental, observação e entrevista.  

 Através da primeira técnica levantei e analisei os documentos que 

servem de suporte à estrutura organizacional dos espaços de formação 

estudados, como também aqueles que apresentam seus objetivos, princípios 

pedagógicos de ensino/aprendizagem do futebol e seus respectivos 

procedimentos metodológicos. A pesquisa documental, segundo Gil (1991), 

assemelha-se à bibliográfica, porém diferindo desta quanto à natureza das 

fontes (mais diversificadas, dispersas, não necessariamente codificadas, 

organizadas e elaboradas para os estudos científicos), localizadas em arquivos 

de órgãos públicos e instituições privadas, e podendo ainda se constituir em 

outros tipos de documentos, como: cartas pessoais, diários, fotografias, 

gravações, memorandos, etc. (fontes primárias ou secundárias, 

contemporâneas ou retrospectivas). 

 A segunda técnica, observação, proporcionou-me mais aproximação 

com a realidade social onde está inserido meu objeto de estudo, estreitando o 

contato pesquisador e fenômeno pesquisado e trazendo a vantagem de 

estabelecer uma ligação direta, sem nenhum tipo de intermediação. Ludke e 
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André (1986) complementam, afirmando que “a observação direta permite 

também que o observador chegue mais perto da ‘perspectiva dos sujeitos’ [...], 

pode apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à 

realidade que os cerca e às suas próprias ações” (p.26). Além disso, essa 

técnica também se destaca no processo de triangulação dos dados coletados 

das outras duas técnicas: a análise documental e a entrevista. Em relação à 

técnica de triangulação, considero, como Minayo (2007, p.378), que representa 

“um recurso fundamental para garantir maior fidedignidade e até mais 

universalidade ao conhecimento (e) consiste na combinação e cruzamento de 

métodos, de múltiplas técnicas de abordagem, de coleta de dados [...]”. 

 Triviños e Molina Neto (1999) afirmam que a observação constitui-se 

num “instrumento valioso na pesquisa qualitativa [...], se aplica a um objeto 

externo [e que] o fundamento básico para definir o tipo e observação a ser 

utilizada no processo investigatório vai depender, fundamentalmente, da 

problemática, dos objetivos do estudo” (p.65). Ludke e André (1986) 

corroboram esta afirmação, sustentando que “os focos de observação nas 

abordagens qualitativas de pesquisa são determinados basicamente pelos 

propósitos específicos do estudo, que por sua vez derivam de um quadro 

teórico geral, traçado pelo pesquisador” (p.30). 

 A problemática e os objetivos de minha pesquisa sugeriam a 

necessidade de reconhecer o tipo de identidade que está sendo formada nos 

jovens que participam dos espaços educativos investigados e se há nexos 

entre esta e as identidades de negócio do futebol profissional. Para tanto, 

procurei observar o contexto das aulas/treinos de futebol oferecidos a esses 

jovens, registrando os princípios pedagógicos que dão sustentação às práticas, 

as atividades propostas e seus respectivos procedimentos metodológicos, a 

postura dos profissionais, dos pais e dos próprios jovens. 

 Triviños e Molina Neto (1999) chamam a atenção para os limites das 

diversas formas de observação, ou seja, como argumentam os autores, 

“podemos olhar algo sem extrair informações ou sem perceber aspectos 

relevantes” (p.67) e complementam, lembrando que a objetividade científica 

dessa técnica requer que ela seja “intencionada: com objetivos determinados; 

[e] sustentada: guiada por um corpo de conhecimentos” (TRIVIÑOS e MOLINA 

NETO, 1999, p.67). 
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 Quanto às modalidades de observação, Triviños e Molina Neto (1999) 

destacam que variam conforme as estratégias utilizadas, o papel do 

observador, o número de observadores e o lugar onde há de ser realizada. Em 

relação às estratégias, utilizando-se de uma terminologia mais comum à 

caracterização de entrevistas, os autores apresentam a possibilidade de a 

observação ser estruturada, semiestruturada ou não estruturada. Tendo em 

vista o papel desempenhado pelo observador, eles categorizam-na como 

participante ou ativa, e não participante ou passiva. Segundo o número de 

observadores, ela pode ser individual ou em equipe. Por fim, quanto ao lugar 

onde se realiza a observação, eles apresentam a possibilidade de ela ser de 

situações concretas ou de laboratório. 

 Das estratégias apontadas acima, a que me pareceu mais pertinente 

para a pesquisa aqui em questão foi a observação participante, acrescentada 

às terminologias semiestruturada (delimitada por algumas pautas sobre o que 

deve ser observado, ainda que sem se fechar a outras ocorrências), individual 

e em situação concreta. Essa modalidade pressupõe maior envolvimento do 

pesquisador com o contexto estudado, imprescindível para a análise do objeto 

de estudo. 

 É interessante destacar que, na técnica de observação participante, 

como alerta Triviños e Molina Neto (1999), o papel desempenhado pelo 

observador durante a coleta dos dados pode proporcionar diferentes 

percepções sobre os fenômenos. Pode-se ter o pesquisador como participante 

observador ou como observador participante. No primeiro caso, “o observador 

participa dos acontecimentos, é um dos atores, registrando as informações 

depois do acontecimento [e no segundo] o observador não participa dos 

acontecimentos. Ele observa e registra os acontecimentos no momento em que 

ocorrem” (p.68). Ludke e André (1986) esclarecem que no segundo caso, isto 

é, o pesquisador como observador participante, é revelada ao grupo 

pesquisado sua identidade e os objetivos do estudo, o que atende a questões 

éticas importantes na pesquisa e pode significar mais acesso às informações, 

fruto da confiança gerada pela transparência do processo, além de possibilitar 

maior controle e participação dos sujeitos pesquisados sobre a análise e 

interpretação dos dados coletados. 
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 Minayo (2007) define observação participante, utilizando-se de uma 

formulação de Schwartz & Schwartz, como 

  

[...] um processo pelo qual mantém-se a presença do observador 
numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação 
científica. O observador está em relação face a face com os 
observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, 
colhe dados [...] (SCHWARTZ E SCHWARTZ apud MINAYO, 2007, 
p.273-274). 

 

 A mesma Minayo ressalva que, apesar desta ser uma conceituação 

aparentemente completa, não goza de unanimidade entre os cientistas sociais, 

havendo controvérsias em relação a o quê e como observar. Mas ela também 

destaca que, a despeito dessas controvérsias, há um consenso entre os 

estudiosos: a “necessidade de o pesquisador relativizar o seu espaço social, 

aprendendo a se pôr no lugar do outro” (MINAYO, 2007, p.274), e entender que 

a proximidade dos interlocutores não é um inconveniente nas pesquisas 

qualitativas, mas uma virtude. 

 No decorrer de suas argumentações sobre a importância da observação 

participante, como processo essencial ao trabalho de campo para as pesquisas 

sociais, Minayo (2007) ainda apresenta um comentário crítico de Malinowski - 

sobre as limitações do estudo Survey para a apreensão da realidade - que me 

parece esclarecedor sobre a relevância e pertinência da escolha por um tipo de 

observação que aproxime o pesquisador do seu objeto de estudo e que sirva 

de complemento às demais técnicas utilizadas. Diz ele, citado por ela, “há uma 

série de fenômenos de grande importância que não podem ser registrados por 

meio de perguntas ou em documentos quantitativos, mas devem ser 

observados em sua realidade” (MALINOWSKI apud MINAYO, 2007, p.275; 

276). 

 Por fim, a última técnica proposta, entrevista, também foi privilegiada 

neste estudo por representar mais uma forma de aproximação entre 

pesquisador e pesquisado, menos hierárquica e mais interativa, apesar de que, 

como sabido, em suas versões mais tradicionais ela também possa representar 

uma visão neutra da coleta de informações e pressupor uma posição passiva 

do entrevistado, como mero informante, como nos diz Szymanski (2008). 
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 Há pontos em comum entre os conceitos dos mais variados autores 

sobre a entrevista. Triviños e Molina Neto (1999), por exemplo, apontam que é 

uma “estratégia utilizada para obter informações frente a frente com o 

entrevistado o que permite, ao entrevistador, o estabelecimento de um vínculo 

melhor com o indivíduo e maior profundidade nas perguntas que previamente 

elaborou como roteiro” (p.73). Minayo (2007) afirma ser ela “[...] acima de tudo 

uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do 

entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para um objeto de 

pesquisa [...]” (p. 261). Quanto aos seus conteúdos, de acordo com Lakatos e 

Marconi (2001, p.196) ela trata da “averiguação de fatos; determinação das 

opiniões sobre os fatos; determinação de sentimentos; descoberta de planos 

de ação; conduta atual ou do passado; motivos conscientes para opiniões, 

sentimentos, sistemas ou condutas”. 

 Como fonte de informação, no dizer de Minayo (2007), ela pode fornecer  

 

[...] dados secundários e primários de duas naturezas: (a) fatos que o 
pesquisador poderia conseguir por meio de outras fontes como 
censos, estatísticas, registros civis, atestados de óbito e outros, a que 
Lundberg (1946) chama ‘objetivos’ [...]; (b) e os que se referem 
diretamente ao indivíduo entrevistado. São informações que tratam 
da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia e a que 
os cientistas sociais costumam denominar ‘subjetivos” e só podem 
ser conseguidos com a contribuição da pessoa. Constituem uma 
representação da realidade: idéias, crenças, maneiras de pensar; 
opiniões, sentimentos, maneiras de sentir, maneiras de atuar; 
condutas; projeções para o futuro; razões conscientes ou 
inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos (p.262).  

 

 A maioria dos autores converge na opinião sobre a caracterização dos 

tipos de entrevista. Ela pode ser: estruturada, fechada ou padronizada, que 

pressupõe um roteiro de perguntas previamente formalizadas, fechadas; não 

estruturada, aberta ou não padronizada, quando o informante aborda 

livremente o tema proposto a partir de perguntas abertas; e semiestruturada ou 

mista, que estaria entre os dois extremos anteriores, ou seja, é uma articulação 

entre as duas anteriores; constituída de perguntas fechadas e abertas, ou, 

como diz Triviños e Molina Neto (1999, p.74) “quando o instrumento de coleta 

está pensado para obter informações de questões concretas, previamente 

definidas pelo pesquisador, e, ao mesmo tempo [...] oferecendo liberdade ao 



86 
 

entrevistado para dissertar sobre o tema ou abordar aspectos que sejam 

relevantes sobre o que pensa”. 

 Em meu estudo elegi esta última, ou seja, a entrevista semiestruturada, 

por suspeitar de certos limites, conforme apresenta Szymanski (2008) sobre os 

demais tipos, como a possibilidade de a entrevista aberta ou não estruturada 

poder mascarar “pressupostos, agendas e expectativas [e a estruturada ou 

fechada] tender a aproximar-se mais de questionários, dificultando a 

investigação de significados subjetivos e de temas muito complexos para a 

investigação quantitativa” (p. 19).  

 Entretanto, Szymanski destaca e discute aspectos relativos à entrevista 

que parecem pertinentes aos pesquisadores que se propõem a estudar objetos 

a partir do referencial qualitativo, sobretudo nas ciências sociais, e que trazem 

a técnica para a “arena de conflitos e contradições, considerando os ‘critérios 

de representatividade’ da fala e a questão da interação social que está em jogo 

na interação pesquisador-pesquisado” (2008, p.11).  

 Szymanski (2008) ao discutir a questão do caráter de interação social da 

entrevista, sustenta que ela está “submetida às condições comuns de toda 

interação face a face, na qual a natureza das relações entre 

entrevistador/entrevistado influencia tanto o seu curso como o tipo de 

informação que aparece” (p.11). A autora destaca a importância de 

 

[...] enfatizar o caráter de entrelaçamento das emoções em todas as 
atividades relacionais humanas [focalizando questões] como as 
condições psicossociais presentes numa situação de interação face a 
face, a relação de poder e desigualdade entre entrevistador e 
entrevistado, a construção do significado na narrativa e a presença de 
uma intencionalidade por parte tanto de quem é entrevistado como de 
quem entrevista, no jogo de emoções e sentimentos que 
permanecem como pano de fundo durante todo o processo 
(SZYMANSKI, 2008, p. 12). 

 

 Nesse sentido, apresenta uma proposta de entrevista, à qual chama 

“reflexiva”, por considerar “um encontro interpessoal no qual é incluída a 

subjetividade dos protagonistas, podendo se constituir um momento de 

construção de um novo conhecimento, nos limites da representatividade da fala 

e na busca de uma horizontalidade nas relações de poder [...]” (SZYMANSKI, 

2008, p.14). Tal proposta tem, portanto, “também o sentido de refletir a fala de 

quem foi entrevistado, expressando a compreensão da mesma pelo 
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entrevistador e submeter tal compreensão ao próprio entrevistado, que é uma 

forma de aprimorar a fidedignidade [...]” (SZYMANSKI, 2008, p.15). 

 A despeito do fato de não optar pela entrevista reflexiva em meu estudo, 

entendo como importantes as questões de representatividade da fala e 

horizontalidade nas relações de poder com meus interlocutores - mesmo não 

utilizando de um roteiro de perguntas abertas ou não estruturadas, como 

pressuposto para seu uso, nem da questão desencadeadora, a qual, baseada 

nos objetivos da pesquisa, deve servir de “ponto de partida para o início da fala 

do participante, focalizando o ponto que se quer estudar e, ao mesmo tempo, 

[ampliando] o suficiente para que ele escolha por onde quer começar” 

(SZYMANSKI, 2008, p.27).  

 Sendo assim, procurei ampliar as diretrizes da minha entrevista 

semiestruturada, considerando mais alguns procedimentos que permitiam 

minimizar as questões de representatividade da fala e horizontalidade da 

relação entre pesquisador e pesquisado, citados acima. 

 De maneira geral, para obter êxito nas entrevistas, é preciso, como 

afirma Lakatos e Marconi (2001), observar algumas normas: realização de um 

contato inicial para explicitar a finalidade da pesquisa, seu objeto e relevância, 

bem como ressaltar a importância e necessidade da colaboração do 

entrevistado; formulação de perguntas de acordo com o tipo de entrevista, de 

preferência uma por vez, permitindo ao informante restringir ou limitar suas 

informações; registro de respostas, que, se possível, devem ser anotadas no 

momento da entrevista, dando preferência ao uso de gravador, se for permitido; 

e término da entrevista, que deve ser realizado em ambiente de cordialidade, 

para que o pesquisador, se necessário, possa voltar e obter novos dados. 

 Uma ampliação foi proporcionada com a incorporação de momentos 

acrescentados por Szymanski à entrevista reflexiva, como, por exemplo: a 

expressão da compreensão, através do que “gradativamente, o entrevistador 

vai apresentando a sua compreensão do discurso do entrevistado, sem perder 

de vista os objetivos de seu estudo [e onde] a compreensão tem um caráter 

descritivo e de síntese da informação recebida [...]” (2008, p.35); a questão de 

esclarecimento, traduzida pela busca de elucidação de partes consideradas 

confusas ou pouco claras; e as questões de aprofundamento, que “são aquelas 

que podem ser feitas quando o discurso do entrevistado toca nos focos de 
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modo superficial, mas trazem a sugestão de que uma investigação mais 

aprofundada seria desejável” (SZYMANSKI, 2008, p.48-49). 

  

4.2 TÉCNICAS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES 

 

 Historicamente, costuma-se separar “análise” e “interpretação”. A 

primeira é considerada a tentativa de demonstrar a relação do fenômeno 

estudado com outros, entre os dados levantados e as hipóteses ou questões 

orientadoras; e a segunda, como aquilo que busca dar significado ao 

demonstrado na análise, com base na teoria que fundamenta o estudo. Ou, 

como diz Minayo (2002, p.68) “há autores que entendem a ‘análise’ como 

descrição dos dados e a ‘interpretação’ como articulação dessa descrição com 

conhecimentos mais amplos e que extrapolam os dados específicos da 

pesquisa”. A autora também indica que outros autores compreendem que 

“análise” e “interpretação” estão “contidas no mesmo movimento: o olhar 

atentamente para os dados da pesquisa” (MINAYO, 2002, p.68). Concordo com 

tais argumentos e, por isso, intitulei este tópico reunindo as duas técnicas.  

 Partindo do pressuposto acima, Minayo (2002) defende que podem ser 

apontadas três finalidades para a etapa de análise e interpretação dos dados: 

“estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 

pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e ampliar o 

conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural 

da qual faz parte” (p.69) 

 A análise do material levantado em campo ou através de documentos 

procura, segundo Bardin (1979 apud MINAYO, 2007, p.300) alcançar três 

objetivos: 

 

[...] ultrapassagem da incerteza: dando respostas às perguntas, 
hipóteses e pressupostos; enriquecimento da leitura: ultrapassando o 
olhar imediato e espontâneo em busca da compreensão de 
significações e estruturas de relevantes latentes; integração das 
descobertas, desvendando a lógica interna subjacente às falas, aos 
comportamentos e às relações. 

 

 A mesma Minayo (2007) apresenta as três modalidades de análise mais 

consagradas nas pesquisas sociais: análise de conteúdo, análise do discurso e 

a análise hermenêutico-dialética. Na mesma obra, a autora, após esclarecer 
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conceitos e pressupostos das duas primeiras técnicas de análise, apontando 

suas características e pertinência de utilização para determinados objetos de 

estudo, destaca alguns aspectos da terceira técnica que me pareceram 

importantes para sua escolha na pesquisa aqui referida. 

 De início, Minayo argumenta que a análise hermenêutico-dialética 

constitui-se numa “alternativa que superaria o formalismo das análises de 

conteúdo e de discurso, indicado ‘um caminho do pensamento’” (2007, p.301). 

Além disso, a autora aponta fundamentos básicos sobre os quais se move a 

hermenêutica e a dialética, e que se coadunam com os objetivos deste estudo. 

Para ela, “a hermenêutica funda-se na compreensão [que] contém a gênese da 

consciência histórica” (p.328) e sua discussão pressupõe os seguintes termos: 

 

[...] compreensão como a categoria metodológica mais potente no 
movimento e na atitude de investigação; os termos liberdade, 
necessidade, força, consciência histórica, todo e partes, como 
categorias filosóficas fundantes; e significado, símbolo, 
intencionalidade e empatia como balizas do pensamento (MINAYO, 
2007, p.328). 

 

 Assim como associa “termos que articulam as idéias de crítica, de 

negação, de oposição, de mudança, de processo, de contradição, de 

movimento e de transformação da natureza e da realidade social” (p.328), 

quando se refere à discussão sobre dialética. Mais adiante na mesma obra, 

Minayo traz mais alguns argumentos que demonstram como a dialética pode 

ser metodologicamente traduzida numa forma de abordagem que procura 

 

[...] desvendar as relações múltiplas e diversificadas das coisas entre 
si; explicar o desenvolvimento do fenômeno dentro de sua própria 
lógica; evidenciar a contradição interna no interior do fenômeno; 
compreender o movimento de unidade dos contrários; trabalhar com 
a unidade da análise e da síntese numa totalização das partes; co-
relacionar as atividades e as relações (2007, p.340). 

 

  Por fim, Minayo (2007) também destaca questões relativas à 

hermenêutica e à dialética, que me fizeram optar pela técnica por ela 

possibilitar a apreensão do meu objeto de estudo em sua complexidade. Diz 

ela: 

 

Uma análise compreensiva ancorada na hermenêutica-dialética 
busca apreender a prática social empírica dos indivíduos em 
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sociedade em seu movimento contraditório. Portanto, tendo em conta 
que os indivíduos vivendo determinada realidade pertencem a 
grupos, classes e segmentos diferentes, são condicionados por tal 
momento histórico e por isso, podem ter simultaneamente interesses 
coletivos que os unem e interesses específicos que os distinguem e 
os contrapõem (p.347). 

 

 Dados de um contexto social marcado pelos nexos entre os processos 

de mundialização e mercantilização do futebol contemporâneo e a formação 

identitária dos jovens de escolinhas públicas e privadas de futebol em 

Salvador/Bahia, podem revelar os interesses coletivos e individuais envolvidos 

e suscitar um debate importante sobre os desafios educativos estratégicos da 

educação esportiva brasileira.  

 

4.3 CAMPO, REGRAS, ÁREAS E SUJEITOS DA PESQUISA  
 
 

 Para refletir sobre o suposto condicionamento de uma lógica cultural 

homogeneizante e mercantil do futebol profissional sobre a formação cultural 

esportiva de jovens brasileiros, estabeleci, inicialmente, que o campo de estudo 

fosse constituído por três espaços: a divisão de base de um clube de futebol 

profissional, cujo objetivo estaria estreitamente vinculado à formação das 

identidades de negócio mencionadas neste texto; uma escolinha de futebol de 

caráter privado, sem ligação com clube de futebol profissional; e uma escolinha 

pública de futebol (associação comunitária/bairro) que, de maneira geral, 

utiliza-se do futebol como meio para uma formação cultural mais ampliada, 

preocupada com a inclusão social e com a cidadania. Os espaços educativos 

de escolinhas de futebol sem ligação com clubes de futebol profissional 

deveriam garantir uma formação cultural esportiva mais ampla e cidadã a seus 

participantes, sem precisar estar atrelada à lógica racional e mercantil citada 

acima. A ideia foi contrastar os dados obtidos nos três espaços, através da 

triangulação entre as técnicas análise documental, entrevista e observação, 

buscando identificar elementos que alimentassem as análises sobre meu 

objeto de estudo. 

 Como já disse, o problema e os objetivos de minha pesquisa sugeriam a 

necessidade de conhecer o tipo de identidade que estava sendo formada nos 

jovens que participavam dos espaços educativos investigados e se havia nexos 
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entre ela e as identidades de negócio do futebol profissional. Para tanto, 

procurei observar o contexto das aulas/treinos de futebol a que esses jovens 

são submetidos, registrando os princípios pedagógicos que dão sustentação às 

práticas, as atividades propostas e seus respectivos procedimentos 

metodológicos. Portanto, propus que os sujeitos de diálogo de meu estudo 

fossem os coordenadores, professores e/ou técnicos e os alunos/atletas que 

atuavam nesses espaços educativos de formação esportiva do futebol. 

Porém, foram necessários alguns rearranjos nos procedimentos 

metodológicos definidos, diante das características dos sujeitos pesquisados e 

dos desdobramentos das observações e contatos iniciais, visando perceber a 

necessidade de incluir mais dois campos empíricos e outras condutas para um 

acompanhamento mais amplo do contexto estudado, da forma de realização 

das entrevistas com alguns dos sujeitos, assim como um olhar mais atento 

sobre a ação de outros interlocutores que se mostraram presentes na rede de 

relações do contexto de formação de jogadores de futebol, e que pareceram 

também ter influência determinante sobre o tipo de formação de identidade que 

prevalece nesses espaços de formação, independentemente de suas 

diferenças.  

 Em relação às observações, percebi que teriam de ser mais prolongadas 

com relação às equipes da divisão de base e da associação comunitária, pois 

constatei que, apesar da diferença nos objetivos anunciados, havia uma íntima 

relação de existência entre elas, sobretudo da segunda para a primeira, através 

de uma rede de relações tecida (entre as duas) pelos diversos agentes do 

mundo do futebol amador e profissional (técnicos, olheiros, observadores 

técnicos, empresários, organizadores de eventos futebolísticos que servem de 

ponto de encontro e negociação para esses agentes), e que o aprofundamento 

do contato traria mais clareza sobre os reais interesses envolvidos nessa 

relação e sua repercussão para o tipo de formação identitária proposta nesses 

diferentes espaços. 

 Decidi que seria necessário não somente observar as atividades 

propostas para os treinos e entrevistar um técnico de qualquer uma das 

categorias da divisão de base e seus jogadores, mas também compreender 

como essa rede de relações que liga duas entidades aparentemente tão 

distintas funciona, e de que forma essa atuação pode representar o elo que 
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explica a possível tendência de prevalência da formação da identidade de 

negócio sobre as demais identidades dessa prática social, mesmo em espaços 

educativos sem vínculo com o futebol profissional. 

 Para isso, foquei a observação na equipe da categoria sub-15, que 

abriga jovens jogadores com certo tempo de participação no processo de 

formação e incorporação do capital futebolístico, mas ainda não são 

contratados pelo clube - ou são recém-contratados e estão experimentando as 

primeiras alterações inerentes aos atletas que começam a trilhar os caminhos 

da profissionalização (maior cobrança de dedicação aos treinos com mais 

frequência e carga de trabalho; flexibilização da educação escolar; menos 

tempo para o convívio familiar e social; aparecimento de intermediadores da 

carreira, os empresários, etc.), assim como a mudança de postura do clube em 

relação ao seu acompanhamento.  

 Para entender melhor a influência dessa rede de relações futebolísticas 

amadoras e profissionais sobre o tipo de formação identitária que prevalece 

numa escolinha pública de futebol, como a associação comunitária observada, 

decidi que seria importante acompanhar também sua rotina de participação em 

competições, sobretudo aquelas organizadas ou patrocinadas por órgãos 

públicos, para verificar as formas de regulação e controle de tais órgãos sobre 

os agentes dessa rede de relações do futebol. Essas competições tornaram-se 

verdadeira “vitrine” de apresentação/divulgação dos talentos futebolísticos dos 

jovens candidatos às equipes de base dos clubes profissionais, e foi 

interessante registrar e analisar a expectativa deles em relação à oportunidade, 

como se comportavam em função disso, assim como registrar e analisar as 

ações dos técnicos em função do interesse nas possíveis negociações de seus 

atletas, e, por fim, as formas de assédio dos agentes.  

 No contato inicial com a rotina da equipe da associação comunitária, 

também percebi a oportunidade de ampliar a compreensão sobre a relação 

entre os espaços de formação e as demandas do futebol profissional ao me 

deparar com outro técnico, que trabalhava naquele mesmo espaço nos dias 

que eu não acompanhava. Nos primeiros contatos com esse técnico, percebi 

que ele podia oferecer informações esclarecedoras sobre as formas de 

condução dos processos de negociação dos jovens atletas com os agentes do 

futebol, assim como acerca das formas pelas quais esses processos revelavam 
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a situação de exploração e vulnerabilidade social a que estão submetidos todos 

os envolvidos, especialmente os menores. Assim, resolvi incluí-lo no grupo de 

sujeitos a serem entrevistados. 

 Em relação às entrevistas com os jovens jogadores, pelas dificuldades 

observadas em conversas com esses sujeitos da pesquisa - com relação à 

capacidade de compreensão das perguntas, como também à clareza, precisão 

e aprofundamento das respostas - decidi incorporar mais ainda os momentos 

acrescentados por Szymanski (2008) e já citados neste capítulo metodológico, 

como parte da entrevista reflexiva. Portanto, utilizei mais a expressão de 

compreensão, que pressupõe o entrevistador apresentar gradativamente ao 

entrevistado sua compreensão do discurso para assegurar o sentido da fala do 

entrevistado; a questão de esclarecimento, quando o entrevistador busca maior 

entendimento sobre partes consideradas confusas; e as questões de 

aprofundamento, quando o discurso do entrevistado é muito superficial e 

precisa de sugestões que o aprofundem.  

 Em relação ao campo de pesquisa da escolinha privada sem vínculo 

com clube profissional, o acesso ao Projeto Pedagógico da instituição, as 

observações das aulas/treinos e os primeiros contatos que tive com seu 

coordenador, foram suficientes para constatar que naquele espaço educativo 

prevaleciam ações e princípios que não se coadunam com os interesses do 

futebol profissional de formação de identidades de negócio. Mas, pela 

constatação, em duas das aulas observadas, de reclamações e críticas sobre o 

tipo de trabalho que era realizado pelos professores efetivos da escolinha, por 

parte de alguns adultos acompanhantes das crianças e jovens, resolvi analisar 

a ocorrência de prenúncios da lógica racional e mercantil do futebol profissional 

também naquele espaço. Decidi ter como únicos interlocutores da entrevista os 

pais dos alunos/atletas, mas também acrescentei a observação de uma 

aula/treino teste de um “boleiro” (ex-jogador de futebol profissional) para 

admissão na instituição. 

 Houve também a decisão de ampliar o espaço de observação de 

escolinhas de futebol, acrescentando mais duas: uma escolinha privada 

semelhante à vinculada à escola formal, mas com caráter de projeto social, e 

outra, vinculada a um clube profissional de futebol. Contatei a primeira para 

verificar se ali também haveria a mesma tendência de encontrar indícios da 
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lógica de formação das identidades de negócio na condução do trabalho 

realizado. Tive acesso a seu Projeto Pedagógico e observei algumas poucas 

aulas/treinos, mas devido à dificuldade da escolinha em manter turmas 

regulares divididas por categorias, os problemas de algumas ausências de 

professores/treinadores e o improviso de responsáveis sem formação para 

substituí-los nessas ocasiões, ficaram comprometidas, em parte, as análises 

pretendidas para esse campo de observação da pesquisa.   

 A escolinha vinculada ao clube profissional foi acrescentada para 

possibilitar a análise sobre as possíveis aproximações e distanciamentos desse 

espaço de formação com seus pares, ou seja, as demais escolinhas, porém 

sem vínculo com clube, para verificar que diferenças há numa instituição 

licenciada por uma grande marca do futebol profissional, em relação às 

atividades propostas, tipo de profissional contratado e forma de condução do 

trabalho. A escolinha escolhida foi uma licenciada de um dos maiores clubes 

do Sudeste do país, de grande projeção nacional, sempre presente na grande 

mídia, e que, provavelmente, suscita nos jovens um enorme desejo de 

participação em seus quadros. 

Com relação às técnicas de análise e interpretação de informações, 

preciso esclarecer que a análise documental ficou restrita ao Projeto 

Pedagógico da escolinha privada sem vínculo com clube profissional e à 

planilha semanal de treinamento da equipe da divisão de base do clube 

profissional pesquisado, pois não me foi dado acesso a outros documentos 

desses campos empíricos e não havia documentos nos demais campos 

estudados. 

  

4.3.1 O campo de jogo da final 

 

 A preocupação com os critérios para a opção de campos empíricos 

distintos para analisar o suposto condicionamento da lógica racional e mercantil 

do futebol profissional sobre a formação cultural esportiva de jovens brasileiros, 

já comentado anteriormente, e as questões apresentadas no tópico anterior, 

levou-me às seguintes escolhas: uma equipe da divisão de base de um clube 

da primeira divisão da principal categoria do futebol brasileiro, a série A, onde a 
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“pressão” sobre a formação de identidades de negócio é mais evidente, pois há 

grande concorrência e necessidade de alto desempenho o tempo todo; uma 

escolinha privada de futebol de perfil diferenciado no mercado, por ter vínculo 

com uma escola formal, apresentar objetivos mais ampliados do que apenas a 

formação de atletas, considerando princípios educativos relacionados à 

formação cidadã de seus alunos, como também a contratação de profissionais 

qualificados para atuação com crianças e jovens, pois, seus frequentadores 

(técnicos, gestores, pais e alunos), supostamente, não precisariam se deixar 

influenciar pelos apelos mercantis e racionais do futebol profissional; uma 

escolinha pública de futebol, de uma associação comunitária, que, na fala de 

seus organizadores, caracteriza-se como um projeto social que se utiliza do 

futebol como meio para a minimização das vulnerabilidades sociais a que estão 

submetidos os jovens habitantes do bairro e das comunidades circunvizinhas; 

além de, como já disse, ampliar o campo de pesquisa com a escolinha privada 

semelhante à vinculada à escola formal, mas com caráter de projeto social, só 

que com perfil de público diferenciado, e outra escolinha de futebol licenciada 

por um clube profissional de futebol. 

 Em dois desses espaços - a divisão de base do clube profissional e a 

escolinha da associação comunitária - percebi que precisaria de mais tempo de 

inserção inicial com os sujeitos, pois neles prevalecia a desconfiança típica do 

mundo do futebol, sobretudo contra o mundo acadêmico, o que gerava, a 

princípio, certa sonegação de informações sobre o tema investigado, 

notadamente quanto ao acesso a documentos ou a sujeitos que pudessem 

esclarecer os objetivos do trabalho e a forma de relação dos atores sociais 

envolvidos. 

 Além disso, essa maior aproximação também proporcionou um canal de 

estreitamento das relações de confiança entre mim e os sujeitos da pesquisa, 

permitindo a adoção de condutas mais espontâneas desses sujeitos durante as 

observações e também nas entrevistas. Num dos espaços, a divisão de base 

do clube profissional, o contato prévio com um dos treinadores também facilitou 

o acesso às instalações do clube e aos demais membros da comissão técnica, 

comissões técnicas de outras equipes da base, dirigentes e outros atletas, o 

que permitiu maior compreensão do funcionamento da divisão de base no seu 

todo e não apenas da equipe que seria acompanhada mais de perto por mim. 
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 Com a equipe da associação comunitária, esse procedimento de 

imersão inicial mais prolongada foi ainda mais importante para o estreitamento 

da confiança, pois nele havia, claramente, o receio de eu representar órgãos de 

fiscalização das condições de trabalho com menores de idade, já que as 

condições físicas, de material ou mesmo de formação dos responsáveis pelo 

trabalho não eram as mais adequadas, ou ainda de eu ser algum “olheiro”, 

como são chamados os observadores informais de talentos futebolísticos para 

indicação aos empresários, agentes ou clubes profissionais, e que estava ali 

para “roubar” os destaques dessas equipes, já que não há vínculo contratual 

que garanta direitos dos “técnicos” sobre seus atletas. 

 No contato inicial também pude perceber que teria de ampliar as formas 

de acompanhamento e observação desse espaço de formação, pois ele não 

parecia se limitar aos propósitos previamente anunciados, relativos ao uso do 

futebol como elemento de socialização dos jovens, de construção de valores 

éticos e morais mais condizentes com os anseios da sociedade baiana, de 

oportunizar a formação de cidadãos e não só de atletas. A circulação frequente 

naquele espaço, dos mais diversos agentes da rede de relações do futebol, 

“olheiros”, observadores técnicos, pequenos “empresários”, fazia aumentar 

minhas suspeitas de que o trabalho poderia ter outros fins, mais próximos das 

demandas do futebol profissional. 

 Na escolinha privada vinculada à escola formal não foi preciso um tempo 

maior de imersão inicial, pois já conhecia previamente seu coordenador, o que 

permitiu uma relação de confiança mútua sobre as intenções da pesquisa. 

Essa escolinha foi escolhida propositadamente, pois, como já disse, conhecia 

seu Projeto Pedagógico, a formação de seus profissionais e os objetivos do 

trabalho realizado. O que queria era justamente verificar até que ponto a lógica 

mercantil e racional do futebol profissional, com suas demandas pela formação 

das identidades de negócio, também poderia estar presente num espaço 

educativo com características, pressupostos e objetivos tão distintos dos seus, 

e, se estivesse, de que forma isso acontecia.  

 

4.3.2 Os jogadores que ganharam a posição de titulares 
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 Como sujeitos de diálogo para meu estudo, além dos previamente 

escolhidos, ou seja, os coordenadores, professores e/ou técnicos que atuam 

nos espaços educativos de formação esportiva do futebol observados e seus 

alunos/atletas, resolvemos acrescentar os pais ou responsáveis destes 

alunos/atletas, mais um técnico de uma equipe que trabalhava no mesmo local 

de treino da equipe da associação comunitária, os professores/técnicos da 

outra escolinha privada, mas com caráter de projeto social, e o coordenador da 

escolinha vinculada ao clube profissional, além de um ex-atleta profissional. 

 Após esses ajustes, os sujeitos de diálogo constituíram-se em quatro 

grandes grupos: o composto por técnicos, sendo um da equipe de divisão de 

base do clube profissional (que chamei T1) e dois que trabalhavam em 

espaços públicos da cidade (que chamei T2 - o responsável pela equipe da 

associação comunitária - e T3 - o que trabalhava naquele mesmo espaço, só 

que em dias diferentes e sem vínculo com a referida associação); outro grupo 

era composto por atletas e um ex-atleta, sendo quatro atletas da equipe da 

associação comunitária que treinava no campo público (chamados A1, A2, A3 

e A4) e dois da equipe da divisão de base do clube profissional (A5 e A6), e o 

ex-atleta (A7)9 com experiência profissional em equipes nacionais e 

internacionais; outro grupo ainda formado por coordenadores, sendo um da 

escolinha vinculada ao clube profissional do Sudeste do país (C1) e o outro, da 

divisão de base do clube profissional (C2); e, por fim, o último grupo composto 

por dois pais de alunos/atletas da escolinha privada sem vínculo com clube 

profissional (P1 e P2). 

 

4.4 OBSERVAÇÕES E ENTREVISTAS PARA ALÉM DAS 
QUATRO LINHAS 

 

 As observações foram realizadas pelo próprio pesquisador em todos os 

espaços escolhidos como campo da pesquisa, através de anotações que foram 

registradas em um diário de campo e depois, digitalizadas e arquivadas em 

meu computador. Utilizei o critério de saturação dos dados, nos termos de 

                                                             

9 Ele interrompeu sua carreira aos 27 anos, devido à falta de garantias, proteção e 
perspectivas, comum à maioria dos sujeitos dessa profissão. 
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Minayo (2007), ou seja, quando começou a haver repetição constante das 

mesmas ocorrências para a finalização da observação. 

 As observações começaram em outubro de 2012 e se encerraram em 

maio de 2013, sendo ao todo trinta observações entre os espaços escolhidos, 

mas somente duas delas em 2012, com as equipes da divisão de base do 

clube profissional, e todas as demais em 2013. Isso ocorreu devido a 

problemas pessoais que me impediram de dar continuidade às observações 

em novembro de 2012, e quando retornei, no início de dezembro, o 

coordenador das divisões de base sugeriu continuar a pesquisa em 2013, pois 

as equipes iriam participar de competições, algumas em outras regiões do 

estado e a que eu iria acompanhar mais de perto, a sub-15, participaria de uma 

competição fora – e quando voltasse, seria o período de férias dos atletas e 

treinadores. 

 Em meados de janeiro daquele ano entrei em contato com as escolinhas 

privadas, mas seus gestores sugeriram voltar no mês seguinte, quando haveria 

mais alunos frequentando, então acatei a sugestão. Em meados de fevereiro 

iniciei as observações na escolinha privada com características de projeto 

social. Devido a diferentes problemas relacionados aos outros espaços, só 

consegui começar as observações com estes em março, quando também fiz os 

primeiros contatos com o responsável pela escolinha da associação 

comunitária, onde, logo em seguida iniciei o trabalho. 

 As observações foram agendadas de acordo com as características de 

cada espaço observado, quanto ao tipo de organização, frequência de 

realização do trabalho e tipo de atividades programadas - optei por alternar as 

datas das observações em cada espaço para manter contato constante e 

também para acompanhar por mais tempo todos eles. 

 Assim, para a equipe da divisão de base do clube profissional, que tinha 

uma rotina de treinos diários, mas alternando o tipo de trabalho a ser realizado, 

optei também por alternar os dias de observação, para poder acompanhar 

todas as atividades propostas para aquele grupo, inclusive alguns 

jogos/treinos. Quanto à equipe da escolinha da associação comunitária, que 

treinava duas vezes por semana, resolvi acompanhar um desses dias a cada 

semana, mas alternando o dia para também registrar possíveis diferenças nas 

atividades propostas, além de ter mais chance de presenciar o assédio de 
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agentes da rede de relações do futebol amador e profissional que circulam 

constantemente por aquele espaço. 

 Na escolinha privada sem vínculo com clube profissional, cuja rotina de 

aulas/treinos também era organizada duas vezes por semana, optei por 

observar um desses dias em cada semana, mas por menos tempo do que nos 

demais espaços, pois, como disse, já conhecia o Projeto e seus profissionais, e 

as observações serviriam apenas para que eu pudesse relacionar os dados 

observados com a análise documental e com as entrevistas aos dois pais de 

alunos/atletas da instituição. Já na escolinha privada com caráter de projeto 

social, que também mantinha uma rotina de aulas/treinos duas vezes por 

semana, observei algumas poucas delas devido às dificuldades já relatadas 

anteriormente, referentes à organização das turmas e ausências dos 

professores/técnicos. Por fim, na escolinha vinculada a um clube profissional 

do Sudeste do país, observei apenas duas vezes, pois a intenção não era 

acompanhar por longo tempo o trabalho realizado, mas saber, sobretudo de 

seu gestor, o que a distinguia das demais escolinhas, pela característica de 

“licenciada” de uma grande marca do futebol brasileiro. 

  Constituindo parte de um conjunto de técnicas que procuravam registrar 

as possíveis formas de expressão da presença da lógica racional e mercantil 

do negócio futebol, as observações foram iniciadas na instituição do campo de 

estudo mais representativo da lógica aqui investigada, a divisão de base do 

clube profissional. A ideia era justamente constatar de que forma os indícios 

dessa lógica estão presentes em várias questões inerentes ao contexto, como, 

por exemplo: a forma de seleção dos atletas; o tipo de organização das 

equipes, divididas em categorias por idade, e as diferenças de trabalho entre 

elas em relação à frequência e volume de treinos; a forma de relacionamento 

entre atletas e técnicos, entre os primeiros e o clube, e entre este último e os 

agentes da rede de relações para a captação de talentos no futebol; além do 

registro e análise sobre os tipos de atividades propostas. Esses aspectos, em 

certa medida, definem o tipo de estrutura de organização e de relações que o 

futebol profissional exige para atender aos seus interesses e necessidades, e 

poderia servir de parâmetro para as análises dos demais espaços sem vínculo 

com a matriz futebolística aqui em questão, para verificar as aproximações e 

distanciamentos entre eles. 
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 As entrevistas eram realizadas ao final do tempo de imersão em campo, 

em cada um dos espaços observados, para que eu tivesse maior intimidade 

com os sujeitos, o que proporcionaria mais confiança entre pesquisador e 

pesquisado, como também mais conhecimento do pesquisador acerca do 

contexto dos interlocutores, as relações entre eles e com outros sujeitos que 

circulavam pelos espaços observados, propiciando maior clareza sobre a 

necessidade de ajustes, seja em relação à inclusão ou exclusão de sujeitos ou 

mesmo sobre a forma de condução das entrevistas. Assim, por exemplo, 

percebi que para a entrevista com os jovens da equipe da escolinha da 

associação comunitária, seria mais adequado fazer a mesma primeira questão 

para todos, mas, dependendo da resposta a essa questão, explorar alguns 

pontos que surgiam a partir das diferentes experiências de cada um, mesmo 

estando atento à necessidade de garantir os questionamentos previstos no 

roteiro inicial. 

 Foram realizadas catorze entrevistas ao todo, sendo duas com os pais 

da escolinha privada sem vínculo com clube profissional (Apêndice I); duas 

com coordenadores, um deles da divisão de base do clube profissional 

(Apêndice G), e o outro, da escolinha privada “licenciada” de um clube 

profissional (Apêndice H); três com técnicos, sendo um da equipe da categoria 

sub-15 da divisão de base do clube profissional (Apêndice A), outro da equipe 

da escolinha da associação comunitária (Apêndice B), e um último que atuava 

no mesmo campo público onde treinava a referida associação, mas não estava 

vinculado a ela (Apêndice C); seis entrevistas com atletas, sendo duas com 

membros da equipe da categoria sub-15 da divisão de base do clube 

profissional (Apêndice E), e quatro com jovens atletas da equipe da escolinha 

da associação comunitária (Apêndice D); e, por fim, uma entrevista com um ex-

atleta (Apêndice F), que se profissionalizou e atuou em clubes nacionais e 

internacionais. 

 Todas as entrevistas foram realizadas por mim, no local de 

treino/trabalho dos interlocutores, e foram pré-agendadas com a anuência dos 

entrevistados. Todas foram precedidas pela apresentação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e realizadas a partir de um roteiro 

semiestruturado, já fundamentado nos procedimentos metodológicos deste 

texto. As entrevistas com os atletas menores de idade foram autorizadas por 
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seus respectivos técnicos. Em todas elas incorporei a utilização da expressão 

de compreensão, questão de esclarecimento e questão de aprofundamento 

inspiradas na técnica de entrevista reflexiva, nos termos de Szymanski (2008), 

também já mencionada neste relatório. Essa utilização foi útil, principalmente, 

com os atletas e, mais ainda, aqueles da equipe da escolinha da associação 

comunitária pelas razões já apresentadas anteriormente. 

 As entrevistas foram gravadas e depois transcritas para um caderno de 

anotações da pesquisa. Após revisão sobre a fidedignidade com o material 

gravado, foram digitalizadas e também arquivadas em meu computador. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
EMPÍRICOS 
 

 Para a análise dos dados empíricos, sua relação com o problema e 

objetivos da pesquisa, e a elaboração da tese sobre o objeto estudado, decidi 

apresentá-los em categorias, favorecendo a organização e discussão sob a 

tríade campo observacional, campo discursivo e comunidade argumentativa. 

 As categorias fariam emergir questões que, observadas e percebidas 

nas falas dos sujeitos, proporiam possíveis indícios da aproximação e do 

distanciamento com a lógica racional e mercantil do futebol profissional, assim 

como sobre a possível produção de sujeitos (in)visíveis a partir da suposição 

de que os indícios dessa lógica já se apresentam em espaços educativos com 

perfis de público e objetivos de trabalho bem distintos do contexto do negócio 

futebol profissional.  

 

5.1 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS DA LÓGICA 
RACIONAL E MERCANTIL DO NEGÓCIO FUTEBOL  

  

 Para a análise das aproximações e distanciamentos, elegi os seguintes 

aspectos: a reorganização da rede de relações do negócio futebol e a 

reconfiguração da legislação esportiva e de proteção ao menor em formação; a 

estrutura física, de materiais e de recursos humanos para a realização do 

trabalho; a rotina de trabalho (frequência e volume de treino, e as 

características das atividades propostas para os futuros atletas/alunos) e suas 

implicações na formação cultural do menor em formação no futebol, sobretudo 

os relativos à educação formal e ao convívio familiar e social desses sujeitos. 

  

5.1.1 A reorganização da rede de relações do negócio futebol e a 
reconfiguração da legislação esportiva  

 

 Inicio por estes aspectos por entender que a compreensão sobre o 

processo de transformação do futebol em negócio, notadamente nas últimas 

três décadas, em relação à estrutura da rede de relações que o envolve, como 

também ao conjunto de regulamentações legais que foi configurado para 
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atender a seus interesses, ajudará na análise dos demais aspectos 

destacados, pois estes foram impactados pela reorganização e reconfiguração 

mencionadas acima - ou seja, a reorganização da rede de relações do negócio 

futebol, relativas à redefinição dos papéis de alguns de seus agentes no 

cenário contemporâneo, como por exemplo, os antigos olheiros (agentes mais 

informais de captação de jogadores de futebol); ou ao surgimento de novos 

agentes para atender às novas demandas (agentes FIFA; empresários; 

observadores técnicos credenciados pelos clubes profissionais; escolinhas de 

futebol, sobretudo as que são franquias ou licenciadas de clubes profissionais; 

criação de clubes apenas formadores de jogadores, que não participam de 

competições nem tem torcedores; criação de escritórios de advocacia 

especializados no direito esportivo, para garantir o recebimento das benesses 

financeiras previstas para esses clubes; organização de eventos “vitrine” para a 

captação de atletas; etc.) teve o suporte da nova legislação esportiva, inserida 

num contexto de políticas liberalizantes de abertura ao mercado e, portanto, de 

diminuição gradativa da regulamentação e controle estatais, iniciada por volta 

da década de 80 (PAULA, 2013). 

Antes, porém, importa sublinhar a opção pelo enunciado “juventude” ao 

invés de “adolescente” para reconhecer os sujeitos/alunos, por entender, como 

Leiro (2007), que se trata de uma categoria sociológica mais ampla e que não 

se restringe a critérios etários que empobrecem sua compreensão como 

categoria social, visto que, como afirma o autor, “a juventude é reconhecida 

como um grupo de grande importância sócio-antropológica, mediado pela 

diversidade de interesses e definido hegemonicamente pela classe social à 

qual o jovem ou grupos de jovens pertence” (p.284). A exceção fica para 

quando me referir aos órgãos de proteção ao menor que utilizam o termo 

“adolescente” ou quando citar autores que também o façam. 

Sobre o novo conjunto de regulamentações legais de interesse do 

negócio futebol, em brilhante tese defendida ao final dos anos noventa, Proni 

(1998), já citado neste texto, preocupado em analisar a reconfiguração das 

competições de alto rendimento a partir do advento da veiculação dos 

espetáculos esportivos na mídia e da inerente necessidade do marketing 

esportivo nessa relação, procurou demonstrar como o futebol, que sempre 

esteve condicionado pelas conjunturas políticas e econômicas do país, tendo 
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sido “introduzido pela elite social da Primeira República, profissionalizado e 

disciplinado sob a tutela do populismo nos anos trinta e quarenta [...]”, e 

“integrado nacionalmente e militarizado durante os anos de ditadura militar [...]” 

((PRONI, 1998, p.191), continuava ligado a esses condicionantes, pois a 

explicação das novas mudanças que se anunciavam, ou seja, a adoção de 

métodos empresariais para a sua gestão, relacionava-se com a crise 

econômica daquela época e com as “mudanças jurídico-institucionais que 

vieram com a Nova Constituição” (PRONI, 1998, p.191). 

Na verdade, havia uma preocupação mais ampla de um reordenamento 

legal que desse suporte não só às mudanças pretendidas no futebol brasileiro, 

mas a todo o esporte profissional do país. Castellani Filho denunciou, por 

exemplo, a subordinação do sistema de ensino do país “aos fins últimos do 

Sistema Esportivo Nacional” (CASTELLANI FILHO, 1998, p.18), ao comentar 

como a Lei 8.946/9410 já previa a obrigatoriedade do Ministério da Educação 

em “incluir o Sistema Educacional Desportivo Brasileiro na elaboração do Plano 

Nacional do Desporto” (p.19), ou também ao ressaltar que a Lei 8.672/93, 

conhecida como Lei Zico, estabelecia a obrigatoriedade da realização anual de 

Olimpíadas Estudantis Nacionais, precedidas por competições municipais e 

estaduais seletivas para a formação das equipes que participariam deste 

evento, e do qual sairiam os representantes brasileiros nas olimpíadas 

estudantis internacionais. 

Mas, voltando o foco aos aspectos desse novo ordenamento legal que 

atende às demandas do negócio futebol, quero agora apenas acrescentar ao 

meu diálogo com os dados empíricos, a apresentação e alguns comentários 

sobre a nova legislação esportiva, reconfigurada a partir da década de noventa, 

o Projeto de Lei 8.672, que depois se tornou a Lei Zico, citada no parágrafo 

anterior, e sendo assim conhecida por ter sido proposta pelo então Secretário 

de Esportes do governo Collor de Mello, o ex-jogador Artur Antunes Coimbra, e 

a Lei 9.615/98, Lei Pelé11, conhecida assim por associação ao nome do então 

Ministro Extraordinário dos Esportes do governo Fernando Henrique Cardoso, 

                                                             

10 Que criou o Sistema Educacional Desportivo Brasileiro integrado ao Sistema Brasileiro de 
Desporto. 

11 De agora em diante utilizarei apenas a expressão “Lei Pelé” quando me referir à Lei 9.615, 
que instituiu as novas normas gerais para o esporte brasileiro. 
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Edson Arantes do Nascimento. Esta apresentação e comentários serão 

restritos às partes dessas regulações esportivas que têm relação direta com o 

meu objeto de estudo e com os dados empíricos coletados. 

O Projeto de Lei 8.672, a Lei Zico, tinha como objetivo: 
 

(i) regulamentar a presença de empresas e as formas de 
comercialização no futebol profissional, (ii) rever a partição dos 
recursos da Loteria Esportiva, (iii) extinguir a “lei do passe” e 
estabelecer uma nova norma para o contrato de trabalho do atleta 
profissional, (iv) redefinir os mecanismos de supervisão e assegurar a 
autonomia estatutária dos clubes, assim como (v) buscar mecanismos 
mais democráticos e transparentes de representação e administração 
das federações e da CBF. (PRONI, 1998, p.229; 230) 
 

Proni (1998, p.230) afirma que “uma das metas principais do projeto era 

induzir a tão propalada revolução do futebol brasileiro, obrigando os clubes e 

federações a adotarem métodos empresariais de gestão”, mas, ainda segundo 

ele, questões políticas e econômicas fizeram com que o projeto fosse 

significativamente modificado. As razões políticas estavam relacionadas ao 

receio da perda de poder da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), já que 

o referido projeto supunha a adoção de um novo sistema eleitoral nas 

entidades dirigentes, a liberdade de criação de ligas e organização de 

campeonatos pelos clubes. As razões econômicas eram relativas à perda de 

subsídios legais dos clubes - pela retirada da tutela do Estado sobre eles - e ao 

temor sobre as consequências do fim da lei do passe, o qual garantia poder 

sobre os atletas e lucro sobre sua negociação. Proni relata que 

 
A solução encontrada para viabilizar a aprovação da Lei 8.672, 
sancionada em julho de 1993, foi transfigurar completamente o 
projeto inicial, mantendo algumas idéias, mas sem mexer 
radicalmente com a estrutura administrativa do futebol brasileiro. O 
projeto recebeu várias emendas e alterações, que visavam relativizar 
as imposições e dar maior flexibilidade às normas legais, retirando 
pontos polêmicos, como o fim da “lei do passe”. (1998, p.231) 

 
  

Ao final da década de 90, após muitos embates entre forças contrárias, 

as conservadoras que dirigiam o esporte nacional e as que defendiam sua 

modernização - estas reforçadas pelos interesses das grandes corporações 

empresariais em explorar o potencial de lucro daquele filão econômico que se 

anunciava -, foi proposta nova configuração legislativa para o esporte com a Lei 

Pelé. A seguir, concentro-me na análise das contradições entre esta Lei e as 
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legislações Constitucional e Infraconstitucional que asseguram os direitos do 

menor, como também sobre as manobras jurídicas que permitem a exploração 

dos menores em formação no futebol pela omissão da Legislação Nacional. 

A Lei Pelé, em seu Art. 1º (Disposições Iniciais), estabelece que o 

“desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às 

normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado 

Democrático de Direito” (BRASIL, 1998), caracterizando a prática formal como 

aquela “regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de 

prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades 

nacionais de administração do desporto”, e a não formal “pela liberdade lúdica 

de seus praticantes”. 

Esse marco regulatório esportivo nacional, em seu capítulo III, que trata 

da natureza e das finalidades do desporto, estabelece ainda que este pode ser 

reconhecido em qualquer das manifestações a seguir: 

 

I - Desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em 
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de 
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação 
para o exercício da cidadania e a prática do lazer; 
II - Desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as 
modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir 
para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na 
promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente; 
III - Desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta 
Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a 
finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do 
País e estas com as de outras nações. 

 

Diante de tal caracterização, percebi que os espaços observados 

durante a pesquisa poderiam ser enquadrados da seguinte forma: no desporto 

educacional, as escolinhas privadas com e sem vínculo com clubes 

profissionais; no desporto de participação, a escolinha da associação 

comunitária; e no desporto de rendimento, a equipe da categoria de base do 

clube profissional. Entretanto, pelos dados apresentados na pesquisa, percebi 

que nem todos seguem os preceitos estabelecidos em cada um dos tipos de 

desporto elencados na Lei Pelé. 

Essa Lei também institui, no mesmo capítulo III, que o desporto de 

rendimento pode ser organizado e praticado sob três modalidades: profissional, 
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“caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho 

entre o atleta e a entidade de prática desportiva” e não profissional, que 

compreenderia o desporto semiprofissional, “expresso em contrato próprio e 

específico de estágio, com atletas entre quatorze e dezoito anos de idade e 

pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração 

derivada de contrato de trabalho” e o amador, “identificado pela liberdade de 

prática e pela inexistência de qualquer forma de remuneração ou de incentivos 

materiais para atletas de qualquer idade”. Porém, no ano 2000, essa 

organização foi alterada pela Lei 9.981, que propunha apenas duas 

modalidades: o desporto profissional, que mantinha a caracterização da lei 

original, e o não profissional, “identificado pela liberdade de prática e pela 

inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de 

incentivos materiais e de patrocínio”. 

Essa alteração, segundo o texto do Projeto Nacional “Atletas da Copa e 

das Olimpíadas”, elaborado pela Coordinfância12, deixou “todo o segmento da 

formação profissional no limbo jurídico” (MARQUES, 2013, p.10). p.10). Isso 

possibilitou aos clubes considerarem as categorias de base como “esporte 

amador, praticado de modo não-profissional”, o que lhes permitiria “se esquivar 

da incidência do direito do trabalho” e, obviamente, das obrigações trabalhistas 

e previdenciárias. Mas, como afirma o próprio Ministério Público do Trabalho 

(MPT), “é inegável a natureza híbrida desse modo de prática: possui aspectos 

profissionais e não-profissionais” (MARQUES, 2013, p.10). 

 Portanto, a Lei Pelé procurou regulamentar os direitos e deveres da 

relação entre os agentes que militam no desporto brasileiro formal e não 

formal, e no que concerne ao meu objeto de estudo, destaco que ela 

estabelece: as condições para a celebração dos contratos de trabalho entre as 

entidades desportivas e os menores em formação; a forma de relação entre 

clubes, atletas e terceiros (os novos agentes da rede de relações do negócio 

futebol, os empresários e procuradores dos jogadores); os critérios para as 

negociações e transferências de atletas e as responsabilidades de cada parte 

envolvida na transação; e os critérios para a caracterização de entidade 

                                                             

12 Órgão do Ministério Público do Trabalho que cuida da proteção dos direitos de crianças e 
adolescentes, em relação a questões de formação profissional e de trabalho. 
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desportiva formadora, dentre os quais, preocupações com aspectos 

educacionais, de saúde, de convivência familiar e social do atleta. Cruzei os 

dados entre o que preconiza a referida Lei e a realidade observada. 

Com relação ao contrato de trabalho, a Lei Pelé institui, em seu Art.29, que 

“a entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de assinar 

com ele, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro contrato especial 

de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5 (cinco) anos 

(Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011)”. Antes dessa idade, a Lei prevê 

que: 

§ 4o O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e 
menor de vinte anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da 
entidade de prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de 
aprendizagem livremente pactuada mediante contrato formal, sem 
que seja gerado vínculo empregatício entre as partes. (Incluído pela 
Lei nº 10.672, de 2003) 

 

Aqui já é possível ver configurar-se um dos principais problemas da 

relação regulatória da legislação esportiva do país: os conflitos entre o que 

preconiza esta legislação esportiva e o que preveem as legislações 

Constitucional e Infraconstitucional brasileiras. Segundo Azevedo (2011), o 

trabalho do menor de quatorze anos está regulado nacionalmente pela 

Constituição Federal, em seu Art. 7 XXXII, pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), em seu Art.428, e pelo Art.60 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) - que estabelecem sua proibição, a não ser na condição de 

aprendiz, e sendo-lhe assegurada uma bolsa aprendizagem, além de todos os 

direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes da relação. 

Esses conflitos e imprecisões legais trazem consequências danosas aos 

menores em formação no futebol. Em uma de minhas observações relativas à 

equipe da divisão de base do clube profissional, pude perceber a presença dos 

familiares de um dos jovens atletas, o que não era comum, pois o clube havia 

proibido a presença dos pais ou familiares nos treinos, depois que ocorreram 

problemas de tentativas de ingerência sobre o trabalho dos treinadores e 

também certa “pressão” sobre o desempenho dos jovens. Fiquei curioso para 

saber o motivo daquela permissão e me aproximei para conversar com o pai do 

jovem. Ele era da equipe da categoria sub-14 e já estava no clube há dez 

meses. A família é de Maceió, Alagoas, e por isso a coordenação das divisões 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art29§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art29§4
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de base estava abrindo essa exceção, pois a família estava visitando o filho, 

inclusive era a primeira vez naquele tempo que vinha a família toda (mãe e 

irmã do atleta) - nas visitas anteriores, em outras duas ocasiões, só o pai havia 

aparecido. Esse fato, por si só, já se configura como uma das implicações da 

rotina de trabalho sobre a formação cultural dos menores, relativa ao convívio 

familiar, mas essa questão será abordada mais adiante no texto, quando tratar 

desse ponto especificamente. 

O pai do menor ressaltou que havia recebido outras propostas para levar 

seu filho para clubes do Sudeste e Sul do país, como São Paulo e Rio Grande 

do Sul, mas, devido à distância que o filho ficaria da família, ao clima dessas 

regiões e à vontade do próprio jovem, recusou as propostas e resolveu trazê-lo 

para o clube profissional no qual treina atualmente. Além disso, ali lhe fora 

garantida uma boa escola particular com bolsa de estudo. A questão da 

distância e a possibilidade de estudar em uma escolar particular fizeram a 

diferença para a escolha dos pais, mas o pai ainda estava preocupado, pois o 

jovem tinha apenas 14 anos e, em sua visão, ainda não podia ter contrato, o 

que lhe deixava (na verdade, toda a família) numa situação vulnerável, sem 

garantias sobre a continuidade da formação no clube. Segundo o pai, só a 

partir dos 16 anos é que o jovem poderia ter um contrato – à época da 

entrevista prevalecia o que ele chamou de “contrato de cavalheiros” para 

estabelecer as responsabilidades do clube com o jovem. 

Nessa experiência pude perceber que três fatores possibilitavam a 

exploração do jovem: o descompromisso do clube para com a proteção do 

jovem atleta, sustentado pela imprecisão e omissão da legislação esportiva, 

que não o obrigava a assinar tal contrato; a ineficácia dos órgãos de controle e 

fiscalização das relações de trabalho ali instituídas; e o desconhecimento dos 

familiares sobre a salvaguarda da Legislação Esportiva em relação à previsão 

do contrato de aprendiz.  

Quanto ao segundo ponto destacado, sobre a questão contratual, ou 

seja, a forma de relação entre clube e terceiros, a Lei Pelé deixa clara a 

responsabilidade do clube ao instituir que “a contratação do atleta em formação 

será feita diretamente pela entidade de prática desportiva formadora, sendo 

vedada a sua realização por meio de terceiros (CAPÍTULO V, DA PRÁTICA 
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DESPORTIVA PROFISSIONAL, § 12) (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011)”, e 

complementa: 

Art. 27-B.  São nulas de pleno direito as cláusulas de contratos 
firmados entre as entidades de prática desportiva e terceiros, ou entre 
estes e atletas, que possam intervir ou influenciar nas transferências 
de atletas ou, ainda, que interfiram no desempenho do atleta ou da 
entidade de prática desportiva, exceto quando objeto de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 
2011). 
 

Além disso, previne a intermediação desses terceiros sem a anuência do 

clube ao regulamentar também a relação entre este e os atletas, quando 

dispõe que: 

Art. 27-C.  São nulos de pleno direito os contratos firmados pelo atleta 
ou por seu representante legal com agente desportivo, pessoa física 
ou jurídica, bem como as cláusulas contratuais ou de instrumentos 
procuratórios que: (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
 
I - resultem vínculo desportivo; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
II - impliquem vinculação ou exigência de receita total ou parcial 
exclusiva da entidade de prática desportiva, decorrente de 
transferência nacional ou internacional de atleta, em vista da 
exclusividade de que trata o inciso I do art. 28; (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011). 
III - restrinjam a liberdade de trabalho desportivo; (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011). 
IV- estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou 
desproporcionais; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
V - infrinjam os princípios da boa-fé objetiva ou do fim social do 
contrato; ou (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
VI - versem sobre o gerenciamento de carreira de atleta em formação 
com idade inferior a 18 (dezoito) anos. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 
2011). 

 

 Mais uma vez, meus dados empíricos revelaram que há formas de 

escamotear a regulação legal e garantir futuros lucros com transações de 

jogadores em formação. Um dos atletas da equipe da divisão de base do clube 

profissional, um jovem de quinze anos incompletos, confirmou a existência de 

um contrato assinado entre um empresário e sua mãe, e que, segundo o 

depoimento de seu técnico previa um salário que girava em torno de 

R$1.000,00 mais uma “ajuda de custo” para sua família.  

 Não tive acesso ao contrato e quando perguntei ao atleta, ele não soube 

detalhá-lo, apenas confirmou que havia o contrato e que era sua mãe que tinha 

conhecimento sobre o mesmo. Porém, desconfio que esse contrato seja 

possível por algumas razões. Primeiro, pela não obrigatoriedade legal da 

assinatura de um contrato profissional para menor em formação, entre quatorze 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
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e dezesseis anos, apenas o contrato de aprendiz, e mesmo assim, se o clube o 

desejar, o que faz com que a entidade desportiva só o celebre com o atleta que 

se destaca muito e desperta a cobiça dos concorrentes e de empresários 

especializados em “roubar” jovens promessas ainda não vinculadas 

contratualmente aos clubes. Depois, se o referido contrato for de natureza civil, 

desde que não contrarie o previsto no Art.27-C da Lei Pelé, citado acima, que 

trata das restrições a terceiros na relação contratual com atletas. Em qualquer 

dos dois casos, constata-se a vulnerabilidade a que está sujeito o jovem em 

formação no futebol e suas famílias. 

 A partir da reflexão acerca do ordenamento legal, trago a seguir o 

depoimento do coordenador da divisão de base do clube profissional 

observado, que revela as contradições e implicações que subjazem na relação 

entre os critérios estabelecidos pela Lei Pelé para as transações de 

transferências dos atletas e sua influência na formação identitária desse 

(in)visível sujeito que está sendo negociado. Disse ele, ao ser perguntado 

sobre a idade de assinatura do primeiro contrato e as condições contratuais 

estabelecidas: 

 

Aí é muito flexível, quem vai definir isso é o clube. Se o menino, às 
vezes, vem de seleção brasileira, tá num desempenho muito bom, 
chamando atenção, principalmente da concorrência, do mercado, 
você faz um contrato mais longo e melhor, em termos financeiros, até 
pra se proteger, porque a multa (destaque meu) pra tirar esse 
menino do clube é em cima desse contrato, o cálculo da multa, então 
é de acordo com cada um, não tem um critério fixo para todos, isso é 
muito flexível, o salário e o tempo de contrato, é uma avaliação 
técnica, se proteger e saber se esse menino vai ter um futuro mesmo 
no clube (C 2)  

 

Na verdade, é preciso esclarecer que a multa a que se refere o 

coordenador, está prevista também na Lei Pelé, quando institui os critérios para 

a caracterização da entidade desportiva formadora, e denota a preocupação 

dos legisladores em proteger tais entidades, o que não se verifica tão 

claramente em relação à proteção do jovem em formação no futebol, como se 

pode constatar na parte que trata da Prática Desportiva Profissional: 

 

§ 5º A entidade de prática desportiva formadora fará jus a valor 
indenizatório se ficar impossibilitada de assinar o primeiro contrato 
especial de trabalho desportivo por oposição do atleta, ou quando ele 
se vincular, sob qualquer forma, a outra entidade de prática 
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desportiva, sem autorização expressa da entidade de prática 
desportiva formadora, atendidas as seguintes condições: (Redação 
dada pela Lei nº 12.395, de 2011). 
I - o atleta deverá estar regularmente registrado e não pode ter sido 
desligado da entidade de prática desportiva formadora; (Incluído pela 
Lei nº 12.395, de 2011). 
II - a indenização será limitada ao montante correspondente a 200 
(duzentas) vezes os gastos comprovadamente efetuados com a 
formação do atleta, especificados no contrato de que trata o § 4o 
deste artigo; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). (BRASIL, 1998, 
LEI PELÉ, CAPÍTULO V) 

 

A percepção de que a Lei parece priorizar as garantias de proteção às 

entidades desportivas foi reforçada, quando acessei outros incisos do Art.29 do 

mesmo Capítulo V, pois observei que não só o clube formador tem a 

prerrogativa de assinar o primeiro contrato com o atleta, e faz jus a uma 

indenização caso isso não seja efetivado, como visto acima, mas essa entidade 

desportiva ainda tem direito de preferência para a renovação desse primeiro 

contrato, desde que cumpra com as condições abaixo: 

 

§ 7º A entidade de prática desportiva formadora e detentora do 
primeiro contrato especial de trabalho desportivo com o atleta por ela 
profissionalizado terá o direito de preferência (destaque meu) para 
a primeira renovação deste contrato, cujo prazo não poderá ser 
superior a 3 (três) anos, salvo se para equiparação de proposta de 
terceiro. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011). 
§ 8º Para assegurar seu direito de preferência, a entidade de prática 
desportiva formadora e detentora do primeiro contrato especial de 
trabalho desportivo deverá apresentar, até 45 (quarenta e cinco) dias 
antes do término do contrato em curso, proposta ao atleta, de cujo 
teor deverá ser cientificada a correspondente entidade regional de 
administração do desporto, indicando as novas condições contratuais 
e os salários ofertados, devendo o atleta apresentar resposta à 
entidade de prática desportiva formadora, de cujo teor deverá ser 
notificada a referida entidade de administração, no prazo de 15 
(quinze) dias contados da data do recebimento da proposta, sob pena 
de aceitação tácita. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
§ 9º Na hipótese de outra entidade de prática desportiva resolver 
oferecer proposta mais vantajosa a atleta vinculado à entidade de 
prática desportiva que o formou, deve-se observar o 
seguinte: (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
I - a entidade proponente deverá apresentar à entidade de prática 
desportiva formadora proposta, fazendo dela constar todas as 
condições remuneratórias; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
II - a entidade proponente deverá dar conhecimento da proposta à 
correspondente entidade regional de administração; e (Incluído pela 
Lei nº 12.395, de 2011). 
III - a entidade de prática desportiva formadora poderá, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da proposta, 
comunicar se exercerá o direito de preferência de que trata o § 7o, 
nas mesmas condições oferecidas. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 
2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
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§ 11.  Caso a entidade de prática desportiva formadora oferte as 
mesmas condições, e, ainda assim, o atleta se oponha à renovação 
do primeiro contrato especial de trabalho desportivo, ela poderá exigir 
da nova entidade de prática desportiva contratante o valor 
indenizatório correspondente a, no máximo, 200 (duzentas) 
vezes o valor do salário mensal constante da proposta (destaque 
meu). (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 

 

 Apesar das garantias citadas acima, na percepção dos clubes ainda há 

problemas. Em um dos dias de observação da rotina da equipe da base do 

clube profissional da pesquisa, pude constatar essa percepção na fala de um 

de seus diretores, ex-zagueiro da equipe profissional, quando comenta, durante 

um treino, sobre a legislação em vigor. Para ele, a legislação, por um lado, 

trouxe mais direitos para o jogador, mas também desamparou os clubes, 

sobretudo os considerados formadores, que investem muito no período de 

formação do atleta e correm o risco de perdê-lo para um empresário qualquer, 

quando os jovens atingem a idade em que podem assinar os contratos (16 

anos) - ou mesmo antes. Para lutar contra isso, ele revela que foi criada uma 

associação de coordenadores de base dos principais clubes do país, tentando 

estabelecer contatos entre eles para controlar as transferências dos jovens, 

principalmente daqueles que não são negociados pelos clubes. Segundo o 

diretor, eles pretendem elaborar uma espécie de “código de ética” para a 

conduta de todos os envolvidos no processo de transferências de jovens 

jogadores e “barrar” a contratação de jogadores cujos empresários não tenham 

seguido os trâmites legais estabelecidos (leia-se: ter convencido o jovem que 

não tem contrato com o clube profissional a abandoná-lo e deixar a 

administração da carreira por sua conta). Percebi que o dirigente não comentou 

sobre o fato de essa situação só poder acontecer com o jovem menor de 

quatorze anos, que ainda não pode assinar qualquer contrato com quem quer 

que seja ou com o jovem atleta entre quatorze e dezesseis anos, se o clube 

não tiver assinado o contrato de aprendiz. 

Vejamos, entretanto, a parte da Lei que parece ter sido pensada sob a 

ótica de uma maior preocupação com a proteção aos jovens, a caracterização 

dos clubes formadores. O inciso 2 do Art.29 da Lei Pelé considera entidade de 

prática desportiva formadora de atleta aquela que: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
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I - forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de 
base e complementação educacional; e (Incluído pela Lei nº 12.395, 
de 2011). 
II - satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos: (Incluído pela 
Lei nº 12.395, de 2011). 
a) estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade 
regional de administração do desporto há, pelo menos, 1 (um) 
ano; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito 
em competições oficiais; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e 
odontológica, assim como alimentação, transporte e convivência 
familiar; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
d) manter alojamento e instalações desportivas adequados, 
sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e 
salubridade; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
e) manter corpo de profissionais especializados em formação técnico-
desportiva; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
f) ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta, 
não superior a 4 (quatro) horas por dia, aos horários do currículo 
escolar ou de curso profissionalizante, além de propiciar-lhe a 
matrícula escolar, com exigência de frequência e satisfatório 
aproveitamento; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
g) ser a formação do atleta gratuita e a expensas da entidade de 
prática desportiva; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
h) comprovar que participa anualmente de competições organizadas 
por entidade de administração do desporto em, pelo menos, 2 (duas) 
categorias da respectiva modalidade desportiva; e (Incluído pela Lei 
nº 12.395, de 2011). 
i) garantir que o período de seleção não coincida com os horários 
escolares. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 

 

Destacam-se os itens c, d, e, f e i do referido inciso, porque eles 

expressam a preocupação com questões que vão além da formação esportiva, 

isto é, exigências relativas às garantias de assistência educacional, saúde e 

convivência familiar para os atletas em formação, como também alojamento 

apropriado, qualificação do corpo de profissionais que realiza o trabalho e, 

sobretudo, exigências que procuram garantir a não concorrência da formação 

futebolística com a educação formal, que pode significar a alternativa aos que 

não conseguirem êxito na carreira, ou seja, a maioria. 

Porém, mais uma vez percebe-se que a preocupação dos legisladores 

está voltada mais à garantia dos interesses das entidades desportivas do que 

da efetiva aplicação dessa normativa em relação aos direitos dos jovens em 

formação. Há inúmeras denúncias de irregularidades de clubes pelo país afora 

que não cumprem tais normas, e outros tantos que não cumprem nem mesmo 

aquelas previstas para os clubes não formadores de atletas ou, ainda, 
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denúncias contra clubes que se associam a terceiros que tampouco cumprem a 

Legislação Esportiva Brasileira. 

Dessas questões falarei mais adiante, quando apresentar e discutir 

dados relacionados às implicações da rotina de trabalho dos jovens em 

formação no futebol em sua formação cultural ou quando apresentar dados que 

sugerem que a vulnerabilidade social desses sujeitos possibilita a exploração 

do “sonho” de ser jogador ou, ainda, quando demonstrar a expressão dessa 

exploração, que se impõe pela força do negócio futebol, e discutir o papel dos 

órgãos de regulação, fiscalização e proteção ao menor, bem como sua relação 

com esses processos formativos no futebol.  

Antes, gostaria de refletir sobre o fato de a Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) ter logo se apressado em cumprir com o disposto no inciso 3º do 

Art.29 da Lei Pelé, que determina que “a entidade nacional de administração do 

desporto certificará como entidade de prática desportiva formadora aquela que 

comprovadamente preencha os requisitos estabelecidos nesta Lei (Redação 

dada pela Lei nº 12.395, de 2011)”, e como isso impactou na reorganização da 

rede de relações do negócio futebol. Foram instituídos pela entidade, as “[...] 

normas procedimentos, critérios e diretrizes para a emissão do Certificado de 

Clube Formador (CCF) pela CBF” (RDP 01/2012, p.1), delegando às suas 

filiadas, as federações estaduais, “poderes para emitir prévio parecer 

conclusivo (Anexo 1) para fins de certificação referente às suas entidades de 

prática desportiva filiadas, à vista dos critérios e diretrizes constantes do Anexo 

II” (p.1). 

Esse certificado estabeleceu duas categorias de clubes formadores: a 

categoria A seria a dos clubes que “preencherem requisitos comprovadamente 

acima das exigências mínimas” (CBF, RDP, 2012, p.1), aos quais é concedido 

um certificado válido por dois anos; e a categoria B, que seria a dos clubes que 

“preencherem os requisitos mínimos” (p.1), aos quais é concedido um 

certificado válido por um ano. 

Acrescento a seguir apenas as partes dos procedimentos, critérios e 

diretrizes para a certificação de clube formador, que estão no anexo II 

mencionado e têm relação com a discussão deste trabalho, pois, assim como a 

Lei Pelé, induzem o clube que se pretende formador a cumprir as questões 

relativas a garantias de assistência educacional, médica e psicológica, como 
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também à qualificação do corpo de profissionais que realiza o trabalho e parte 

das garantias trabalhistas. Ou seja, dentre os requisitos essenciais a serem 

cumpridos pelos clubes que almejam o referido certificado, estão: 

 

I – apresentar relação dos técnicos e preparadores físicos 
responsáveis pela orientação e monitoramento das respectivas 
categorias de base, com habilitação para o exercício da função; 
III – apresentar programa de treinamento, detalhando responsáveis, 
objetivos, horários e atividades, compatíveis com a faixa etária, 
atividade escolar dos atletas e período de competição;  
IV – proporcionar assistência educacional que permita ao atleta 
frequentar cursos em horários compatíveis com as atividades de 
formação, em qualquer nível (alfabetização, ensino fundamental, 
médio, superior, ou ainda curso técnico, profissionalizante, de 
capacitação ou de idiomas), mediante matrícula em estabelecimento 
de ensino regular ou através de professores contratados, mantendo 
controle sobre a frequência e o aproveitamento escolar do atleta;  
V – proporcionar assistência médica aos atletas, através de 
profissional especializado contratado, terceirizado ou mediante 
celebração comprovada de convênio com instituições públicas ou 
privadas de modo a permitir o seguinte: 
 
d. Manter departamento médico dotado de área física e instalações 
compatíveis e apropriadas, equipado com material e medicamentos 
para atendimento básico e primeiros socorros, sob a responsabilidade 
de um médico e contando ainda, nos horários de funcionamento, com 
auxiliar de enfermagem e médico; 
h. Comprovar que propicia assistência psicológica, por profissional 
habilitado e inscrito no CRP, mediante convênio com instituições 
públicas ou particulares, ou concurso de profissional contratado, que 
destine pelo menos (4) horas semanais ao clube; 
j. Sem prejuízo da atividade esportiva, facultar a visita de familiares 
do atleta, a qualquer tempo, e proporcionar, às suas expensas, ao 
final de cada temporada oficial (assim determinado no calendário de 
cada entidade de administração), meios para que o atleta possa viajar 
à sua cidade de origem, quando for o caso, com o objetivo de 
conviver com seus familiares até a data marcada para sua 
reapresentação, por força de competição ou início de próxima 
temporada; 
m. Comprovar o pagamento mensal de auxílio financeiro para o atleta 
em formação, sob a forma de bolsa de aprendizagem, livremente 
pactuada mediante contrato formal, sem que constitua vínculo 
empregatício entre as partes. (CBF, RDP 01/2012, p.2) 

 

Em tópico posterior deste texto discutirei mais aprofundadamente sobre 

o que chamo de entendimento burocrático dessa norma, no que concerne à 

flexibilização da escolarização, já que a maioria dos clubes tem controle sobre 

a frequência dos menores à escola, mas não sobre o aproveitamento, nem 

sobre a qualidade do ensino e também sobre o comprometimento do convívio 

familiar e social desses jovens.  
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Antes, porém, de trazer mais alguns dados empíricos e discuti-los à luz 

dos teóricos que dão suporte a minha pesquisa, quero resumir algumas das 

questões apresentadas por Richmond (PLACAR, 2013), quando traz dados 

sobre os valores financeiros do “mecanismo de solidariedade”, instrumento 

normativo criado pela FIFA - para indenizar os clubes formadores - que tem no 

Certificado de Clube Formador da CBF sua versão nacional. Desconfio que os 

números apresentados pelo autor da reportagem, relativos às transferências 

internacionais de jogadores brasileiros, também possa ajudar a compreender 

como tantos jovens submetem-se ao contexto de exploração que se lhes impõe 

pela força do negócio futebol em nosso país ou em qualquer lugar do mundo, e 

como aumenta a cada dia o número de agentes envolvidos nesse processo de 

exploração. 

Richmond constata que o que une equipes como Corinthians, São 

Paulo, Barcelona de Curicica e Serrano da Paraíba nesse contexto mercantil 

do futebol profissional é justamente o fato de todas elas terem recebido valores 

pela formação de atletas que foram negociados nos últimos anos com o futebol 

europeu. Relata o autor: 

 

O mecanismo virou uma mina de ouro para os clubes — 
principalmente os menores. O Barcelona de Curicica, bairro vizinho à 
Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, recebeu 600000 reais na venda 
de Thiago Silva do Milan para o Paris Saint-Germain. O Serrano, cuja 
sede fica em uma das sobrelojas de um prédio comercial de Campina 
Grande (PB), embolsou 715000 reais com a transferência de Hulk do 
Porto para o Zenit-RUS — a mesma que rendeu 410000 reais para o 
São Paulo. O Corinthians recebeu 3 milhões de reais com a venda de 
Willian do Shakhtar Donetsk-UCR para o anzhi Makhachkala-RUS. 
(RICHMOND, 2013) 

 

 E completa Richmond, “esse dinheiro não viria para esses clubes não 

fosse uma rede de advogados — e até contadores — montada para monitorar 

as transferências” (2013) - ou seja, formar jogador de futebol se tornou um 

negócio bastante lucrativo não só para aqueles diretamente envolvidos, e a 

rede de relações desse negócio cresce a cada dia, envolvendo desde a criação 

dos escritórios de advocacia especializados, que ganham volumosas somas de 

dinheiro nas transações mais caras, até os “olheiros” sem qualificação 

profissional alguma, apenas a “experiência no ramo”, como revelou um deles, 

que circulam nos campos de várzea ou nos eventos “vitrine” para captação dos 
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talentos futebolísticos. Estes últimos seriam a “base” da pirâmide do negócio, 

só que nem todos eles podem aparecer, pois exercem um papel importante no 

processo de captação de jogadores, fora do alcance da legislação esportiva. 

Alguns deles, presenciei assediando os jovens, o técnico ou ambos no campo 

de terra, onde treinava a equipe da associação comunitária ou ainda na Copa 

Salvador, evento do qual participou essa mesma equipe. Deixo para dialogar 

mais com esses sujeitos de minha pesquisa em outro tópico, à frente, quando 

confrontarei suas condutas com minhas análises sobre a ineficácia dos órgãos 

de controle, fiscalização e proteção ao menor, e sobre a repercussão dessas 

condutas para a formação dos candidatos a jogador profissional.  

 Richmond cita uma fonte entrevistada por ele, que revela que o 

percentual de cobrança de um escritório de advocacia mais conhecido, gira em 

torno de 15% do valor da transferência do atleta, o que confirma o alto lucro 

obtido nesse novo ramo. Considerando, como já disse, que esse mecanismo 

de solidariedade foi incorporado pelo Certificado de Clube Formador e tomando 

como referência a recente transferência de Paulo Henrique Ganso do Santos 

para o São Paulo (de valor estimado em 23 milhões de reais), Richmond afirma 

que o Paysandu, um de seus clubes formadores, teria direito a 597.000,00 

pelos cálculos da divisão dos percentuais para cada clube formador ao longo 

de um determinado tempo. Portanto, o lucro do escritório de advocacia que 

representasse este último clube giraria em torno de R$89.550,00, 

correspondente aos 15% citados pela fonte do jornalista. 

 Os números acima impulsionam uma verdadeira “indústria” de 

captadores de talentos futebolísticos, a maioria deles atuando sem qualquer 

controle ou fiscalização dos órgãos desportivos ou de proteção ao jovem. 

Existem categorias diferentes de captadores, assim como procedimentos 

distintos em relação as suas indicações, que correspondem ao status desse 

agente com o clube e à idade dos jovens que eles indicam. 

O clube profissional observado, por exemplo, segundo seu coordenador, 

tem sua própria equipe de captação composta por quatro funcionários 

registrados pelo clube, chamados por ele de observadores técnicos, e mais 

uma extensa rede de contatos, composta por outros clubes parceiros, 

escolinhas de futebol franqueadas pelo clube, projetos sociais que 

desenvolvem um trabalho a partir do futebol, olheiros conhecidos do clube, que 
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circulam pelos diversos campos da cidade e por inúmeras competições, e 

indicam os jogadores que se destacam em suas observações para testes no 

clube, e olheiros não conhecidos do clube. 

Os primeiros têm maior prestígio, e normalmente os atletas que indicam 

já vêm contratados, sem ter que passar por outros testes antes, pois, como 

afirma o coordenador, esses observadores “já têm o parâmetro” do clube, já 

sabem o perfil de jogador que as equipes das divisões de base precisam. Os 

demais agentes dessa rede de captação indicam os jogadores e têm que 

esperar ele ser testado mais algumas vezes pelo clube para, em caso de 

aprovação, receber sua contrapartida financeira. Em relação a essa 

contrapartida, esclarece o coordenador: 

 

[...] se o atleta for aprovado ele tem o percentual do atleta, o 
percentual econômico, porque eles têm seus gastos, e hoje ninguém 
mais dá jogador de graça. Então, ele nos traz o jogador pro clube, e, 
a depender da idade, se o menino é até o infantil, esse percentual é 
menos, se o menino é juvenil esse percentual é um pouco maior, e 
júnior pode ser um pouco mais elevado, devido ao pouco tempo que 
você vai ter de investimento. Se o menino chegar aqui com 
dezessete/dezoito anos, o (nome do clube)13 vai investir, no máximo, 
dois, três anos pra poder ser aproveitado na equipe profissional. 
Então, o investimento é menor do que em um menino que vai chegar 
com doze anos e vai passar oito anos no clube. Então, esse 
percentual é de acordo com a sua faixa etária, quanto mais velho, 
maior o percentual, porque é menor o investimento do clube, [...] 10 e 
40%, vai depender aí da sua faixa etária. (C 2) 

 

 No depoimento do coordenador pude perceber, além das questões 

específicas sobre os procedimentos do clube em relação aos agentes de sua 

rede de captação de jogadores, que já há interesses comerciais envolvidos em 

transações com menores de quatorze anos. O candidato a jogador não recebe 

nenhum valor, até porque, como já visto, a Legislação Esportiva não permite. 

Mas há uma relação mercantil em torno dele e isso pode ser parte da 

explicação sobre a exploração a que são submetidos esses jovens cada vez 

mais cedo nos diversos espaços, onde procuram sua formação futebolística, 

sobretudo naqueles que têm menos controle e fiscalização dos órgãos 

responsáveis pela proteção ao jovem. Mas, antes de apresentar outras formas 

                                                             

13 Para preservar a identidade dos clubes citados pelos depoentes, sempre utilizarei a 
expressão “nome do clube” para substituir o nome da entidade esportiva citada. 
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de expressão dessa exploração em espaços menos regulados, controlados e 

fiscalizados pelas entidades esportivas e pelos órgãos públicos de proteção ao 

menor, quero acrescentar outros dados que demonstram a expansão da rede 

de relações do negócio futebol. 

 Com a transformação do futebol em um negócio altamente lucrativo, os 

clubes profissionais resolveram entrar no ramo das franquias ou licenciadas, 

que já dominam o mercado em geral. A maior parte dos grandes clubes de 

futebol profissional do país tem hoje uma rede de franquias ou licenciadas de 

suas marcas ao longo do território brasileiro e também fora dele. 

 A escolinha privada licenciada ao clube profissional, que observei em 

minha coleta de informações, é um desses espaços. Em entrevista realizada 

com seu coordenador, tive a confirmação de seu funcionamento, conforme ele 

próprio esclareceu: 

 

A gente tem a licença da marca (nome do clube), segue a mesma 
metodologia de treinamento que é praticada na base do (nome do 
clube), a gente repassa aqui na nossa unidade de Salvador. Hoje, a 
gente tem dois núcleos, esse de Patamares e outro em Stela Mares. 
A gente tem um contrato, e repassa 10% de nosso faturamento pra o 
(nome do clube), pra isso e utilização da marca. No contrato rege 
também que a prioridade de jogadores formados dentro de nosso 
núcleo são, a princípio, do (nome do clube), mas se o jogador não 
interessar pro (nome do clube), aí a gente tem liberdade pra trabalhar 
com outros clubes. (C 1) 

 

 Na entrevista, o coordenador não revelou mais detalhes sobre 

procedimentos, critérios exigidos pela matriz, nem os valores envolvidos na 

relação comercial, mas acessando o site oficial de outros clubes profissionais 

pude observar que há certa padronização desses aspectos entre as grandes 

equipes do cenário nacional e internacional. De maneira geral, os franqueados 

ou licenciados devem cumprir determinados critérios para obterem a 

autorização de utilização da marca. Vejamos como quatro dessas grandes 

marcas do futebol brasileiro e uma da América do Sul estabelecem tais 

critérios. 

O Santos Futebol Clube, que tem um Projeto das Escolas Oficiais de 

Futebol chamado “Meninos da Vila”, sugere que seu projeto vem 

profissionalizar o mercado, distinguindo-o da improvisação encontrada nas 

antigas escolinhas de futebol existentes no país. Assegura ao franqueado 
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apoio a ações de marketing, operacionais e administrativo-financeiras, que 

orientarão o “atendimento, matrículas produtos, identidade visual, cursos, plano 

de aulas, áreas administrativa e financeira, ou seja, na padronização 

operacional” (http://santosfc.com.br/clube/Marketing/franquias.asp.). O alcance 

dessa rede de franquias é significativo e representativo da força do negócio 

futebol. O clube tem cinquenta e sete escolinhas franqueadas no estado de 

São Paulo, mais vinte e uma em outros estados brasileiros e ainda três 

unidades internacionais: uma no Japão, outra nos Estados Unidos e uma última 

no Paraguai.  

O São Paulo Futebol Clube, por sua vez, exige de seus franqueados 

uma estrutura física adequada para um mínimo de duzentos alunos, cobra 

40.000 reais por um contrato de cinco anos, uma “taxa de remuneração 

permanente mensal pelo uso da marca, e 10% sobre a receita bruta das 

matrículas e mensalidades, com um pagamento mínimo de R$ 2.000,00” 

(http://www.saopaulofc.net/plus-mais/escolas-de-futebol/). Esse clube mantém 

treze unidades fraqueadas entre a capital e a grande São Paulo, mais seis 

unidades no interior do estado e duas em outros estados do país, Campo 

Grande, Mato Grosso, Paraná (Curitiba). 

 O Flamengo, clube de maior torcida no país, e que, portanto, gera muita 

atração nos jovens futebolistas em todas as regiões, expressa sua demanda na 

quantidade de escolinhas franqueadas. Há unidades da Escolinhafla, a rede 

oficial de escolinhas do clube, no Acre, Amazonas, Bahia (cinco unidades), 

Ceará, Brasília, Espírito Santo (duas unidades), Goiás (oito unidades), Minas 

Gerais (dezoito unidades), Mato Grosso, Pará (três unidades), Paraíba (duas 

unidades), Piauí, Rio de Janeiro (quarenta e uma unidades), Roraima, Santa 

Catarina (cinco unidades), São Paulo (três unidades) e Tocantins. 

 O Sport Club Corinthians Paulista tem a maior rede de franqueadas do 

país, a Chute Inicial, com trinta e oito unidades na capital e grande São Paulo, 

quarenta unidades no interior do estado e outras unidades em Roraima, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará, Goiás e Bahia, 

além de mais duas unidades internacionais, uma nos Estados Unidos e uma no 

Japão (http://www.corinthians.com.br/site/clube/?id=366&c=Chute%20Inicial).  

 A equipe argentina do Boca Juniors mantém escolas fraqueadas de 

futebol ao redor do mundo, em países do nosso continente - como Bolívia, 

http://santosfc.com.br/clube/Marketing/franquias.asp
http://www.saopaulofc.net/plus-mais/escolas-de-futebol/
http://www.corinthians.com.br/site/clube/?id=366&c=Chute%20Inicial
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Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai e Brasil - como também em outros, a 

exemplo de El Salvador, Estados Unidos da América, Coreia do Sul, Kwait, 

Canadá e Indonésia. No Brasil, tem unidades franqueadas em Brasília, 

Campinas-SP, Canoas-RS, Feira de Santana-BA, Fortaleza-CE, Governador 

Valadares-MG, Londrina-PR e mais onze unidades espalhadas pelo interior de 

São Paulo (http://www.bocajuniorsbrasil.com.br/rede-de-franquias). 

 Os dados obtidos com o coordenador da escolinha licenciada observada 

em meu estudo, confirmam a padronização operacional desses novos agentes 

do negócio futebol.  

 Inicialmente ele se apressou em ressaltar que aquela escolinha 

começou como um “projeto social”, artifício comum a vários desses espaços de 

formação, cuja finalidade maior parece ser legitimar socialmente o trabalho e 

desviar os olhares de seu objetivo principal, a captação de talentos para a 

matriz. Esse meu argumento, sustentado em conclusões de outros estudiosos 

sobre o tema, não se refere ao caso específico daquela franqueada visitada em 

meu estudo, pois o pouco tempo de contato com a mesma não me permite 

afirmar que essa lógica também ali predomina. 

 Em seguida, o coordenador esclareceu que o “projeto” começou com 

quarenta crianças/jovens, mas acabou se transformado numa escolinha paga. 

Quando questionei se essa alteração gerou restrições à participação de 

crianças e jovens de menor poder aquisitivo, ele afirmou que o efeito foi 

positivo, pois puderam acolher mais sujeitos em tal condição socioeconômica 

e, ressaltando que àquela época (da entrevista) eles já contavam com sessenta 

e cinco meninos, destacou novamente os objetivos do trabalho. Disse ele: 

 

Este projeto não é para transformar esses meninos em atletas, a 
maioria absoluta não vai ser jogador. Na realidade, esse projeto é 
mais para que a gente possa tirar os meninos da rua, socializar, ter 
contato com crianças com poder aquisitivo maior do que o delas, 
vivenciar outras situações. Por exemplo, aqui a gente trabalha, a 
maioria de nossos alunos são da classe A e B, então é bem amplo, 
assim, esse negócio do nosso projeto social, não é assim uma coisa 
que se preocupa especificamente com o futebol. É mais mesmo para 
eles se socializarem e tirar os meninos de uma condição de rua que, 
às vezes, abandonado, com envolvimento com drogas, então a gente 
ampliou isso e tem intenção de ampliar mais, mas a gente tem uma 
carga limitada pra isso também. (C 1) 

 

http://www.bocajuniorsbrasil.com.br/rede-de-franquias
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 Em outro ponto da entrevista, o coordenador esclareceu que seu público 

frequentador era fruto do reconhecimento do trabalho realizado por eles, como 

também da atuação de sua própria rede de agentes captadores dos talentos 

destacados nos torneios e campeonatos da região ou mesmo de outras regiões 

do país, como Sergipe e Pernambuco, citadas por ele. Ele confirmou que os 

agentes de captação procuravam apresentar jogadores indicados para testes 

na matriz, preferencialmente, mas que os que não interessavam a ele, podiam 

ser negociados com Bahia ou Vitória, principais clubes do estado da Bahia. 

 Outro dado que ele ressaltou para justificar a garantia de público foi a 

enorme popularidade do clube ao qual são licenciados e a oportunidade de 

participarem de diversas competições de base nacionais e até internacionais. 

Relatou ainda que várias categorias da escolinha já haviam participado de 

competições em São Paulo, Aracaju, Recife e interior da Bahia, e que 

provavelmente participariam de uma no Rio de Janeiro, ao final do ano 2013, e 

que inclusive em 2012 haviam participado de uma competição em Valência, na 

Espanha. 

 O coordenador ainda confirmou que a escolinha tinha estrutura 

adequada para acolher tanto o trabalho social, sem muitas preocupações com 

a formação de futuros atletas profissionais, quanto os alunos que se 

destacavam e requeriam um treinamento mais especializado, com frequência e 

volume de trabalho aumentados. Ele disse que dispunham do campo society 

para o trabalho social, e de um campo com dimensões oficiais em outro núcleo 

do projeto na cidade. 

 As promessas de craque são primeiramente encaminhadas ao clube 

com o qual têm ligação, por força de contrato, como já vimos. Quando 

questionado sobre como se dava o procedimento de encaminhamento, ele 

esclareceu: 

 
A princípio, todo ano, desde que a escolinha foi inaugurada, isso já 
faz quatro anos agora em novembro, sempre no final do ano a gente 
seleciona os melhores atletas nossos e a gente vai dentro das 
dependências do (nome da sede do clube franqueado), levar esses 
meninos para serem avaliados lá. Não necessariamente esses 
meninos vão ficar lá, mas quando ele é selecionado pelo (nome do 
clube), a gente tem um tratamento diferenciado com esse menino 
dentro de nossas dependências, que a gente vai acompanhando mais 
e passando o relatório pro (nome do clube), até que ele tenha 
condições, por exemplo, a partir dos 14 anos, de morar lá, porque 
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você não pode alojar, no Brasil, atletas com idade inferior a 14 anos. 
(C 1) 

 

 Seu depoimento revela não só os procedimentos, mas também o papel 

da licenciada nesse processo. Como a lei não permite alojar jogadores 

menores de quatorze anos nos clubes - para já começar o trabalho de 

preparação do futuro atleta -, a licenciada assume o papel de garantir tal 

preparação, sem infringir a lei, pois estariam resguardados os princípios de não 

profissionalização que o espírito da lei preconiza. Quando eu quis saber se 

havia um tratamento especial para os jovens que se destacavam, ele confirmou 

o seguinte: 

 

Não, esses meninos têm um tratamento diferenciado, porque na 
realidade, a partir do momento que eles são escolhidos pelo (nome 
do clube), eles não treinam mais só duas vezes por semana, a carga 
de treinamento é maior, então eles treinam, normalmente, cinco 
vezes na semana, três aqui no campo reduzido e duas no campo 
oficial. O treinamento, é claro, mais puxado, não pode ser do mesmo 
tipo do que a gente dá para os iniciantes. São meninos que já estão 
numa evolução maior, então tem que ser dado um tipo de 
treinamento mais elevado, num nível mais elevado. (C 1) 

 

 O depoimento expressa, em certa medida, a efetiva preocupação do 

trabalho, ou seja, atender aos interesses mercantis do negócio futebol, pois 

disso também depende a sobrevivência da própria licenciada, que com um 

custo muito alto para sobreviver, precisa desse retorno para renovar o contrato 

de franquia ou de licenciamento e continuar atraindo mais candidatos a 

jogador. Os clubes também colaboram com essa atração ao previrem cláusulas 

contratuais que privilegiam aos cooperados o seguinte: participação em 

torneios entre seleções das unidades (os destaques desses torneios depois 

treinam um período com as equipes da divisão de base do clube e são 

avaliados por seus profissionais); visitas dos alunos ao Centro de Treinamento 

do clube profissional; visitas dos jogadores profissionais do clube às escolinhas 

franqueadas, em eventos especiais; e também participação de alunos das 

franqueadas como mascotes do clube em jogos oficiais. 

 Em outro ponto de seu depoimento, o coordenador reconheceu a 

dificuldade de operacionalizar o processo de aproveitamento dos jovens que se 

destacam e suscitam o interesse do clube, devido à distância geográfica entre 

a sede deste e escolinha, e também, em muitos casos, pela precária condição 
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socioeconômica dos familiares desses jovens, o que, na maioria das vezes, 

inviabiliza a continuidade do processo. Vejamos o que disse o coordenador 

sobre a questão: 

 

Exatamente, esse processo é um pouco complicado, às vezes, 
porque como a gente está num centro longe de São Paulo, do 
Sudeste, o que que a gente faz, leva esses meninos que a gente 
sabe que têm um potencial diferenciado, eles são acompanhados 
pelo (nome do clube) e é feito um relatório mensal que diz se ele está 
evoluindo ou não. A partir desse momento que o menino tem o 
contato com o clube, o (nome do clube) também chama os pais, no 
caso, para que eles saibam que esse menino está sendo 
acompanhado pela gente, e que a gente tenha condição de, aí sim, 
pegar eles e num determinado momento, levar eles ou não pro clube, 
vai depender, claro, da situação do pai. Não é tão simples, porque, às 
vezes, o pai tem que mudar toda uma estrutura de vida para fazer 
com esse acompanhamento se dê mais de perto. A gente tem hoje 
aqui em nossa escolinha quatro atletas que já estão sendo 
acompanhados há dois anos e a idade máxima (que é de quatorze 
anos), já pro outro ano, muito provavelmente esses atletas vão estar 
dentro do (nome da sede de treinamento do clube), treinando com a 
base. (C 1) 

 

 Em artigo intitulado “O Mundo do Trabalho Contemporâneo e as Práticas 

Empresariais do Lazer e da Cultura Popular”, Pimenta (2009) discute “as 

mudanças estruturais ocorridas na sociedade brasileira e seus 

desdobramentos no processo de socialização, tomado como objeto de estudo 

as ‘escolinhas de futebol’, entidades privadas, franquias de clubes profissionais 

[...]” (p.1), e sustenta o argumento de que elas surgem num contexto 

econômico que “implica sim em restrições ou limites àqueles que não possuem 

a senha dos mundos contemporâneos: a capacidade de consumir” (PIMENTA, 

2009, p.1; 2). Tal argumento guarda relação direta com alguns que já 

apresentei antes, neste texto, relativos à mercantilização do esporte na 

modernidade.  

 Portanto, o surgimento dos novos agentes da rede de relações do 

negócio futebol (mais olheiros; observadores técnicos, que é a designação 

mais pomposa para os olheiros que têm um pouco mais de qualificação ou, em 

alguns casos, vínculo oficial com clubes profissionais; agentes FIFA; 

empresários ou procuradores dos jovens jogadores; escolinhas de futebol 

franqueadas pelos clubes; ou ainda escritórios de advocacia especializados na 

garantia do mecanismo de solidariedade) é apenas o ajuste operacional da 

engrenagem do futebol mercantilizado. O problema é a consequência desses 
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ajustes sobre muitos dos envolvidos no contexto, notadamente sobre aqueles 

que não estão em espaços de formação para atleta profissional, mas que pela 

hegemonia da presença dessa lógica mercantil, acabam sendo impactados em 

sua formação cultural, sobretudo em relação à formação educacional formal e 

ao convívio familiar e social. 

 A entrevista com um dos técnicos que treinam equipes de futebol no 

mesmo campo onde treina a equipe da associação comunitária acompanhada 

por mim durante a coleta de dados, um ex-jogador profissional, revelou parte 

das consequências comentadas acima. Seu depoimento revela informações 

que supõe que aqueles jovens são os sujeitos sociais que mais sofrem pela 

exploração do “sonho” de ser jogador de futebol profissional, os que mais estão 

submetidos às piores formas dessa exploração e os que menos estão 

protegidos pela legislação esportiva e de proteção ao jovem.  

 Em relação à sua participação na nova rede de captação de jogadores 

pelos clubes profissionais, quando questionado sobre a forma de 

encaminhamento dos que se destacam em sua escolinha, ele revelou: 

 

E em relação a encaminhamento, nós temos algum conhecimento 
porque todo jogador de futebol ele tem um conhecimento, mas nós 
não temos, assim, é, aquela parceria, nós não temos a parceira com 
nenhum tipo de empresário, né, o que nós podemos fazer é o que, o 
jogador tá se destacando, a gente pega, eu tenho um conhecimento 
muito grande no (nome de clube), no (nome de clube). Agora, 
posteriormente, eu tive uma passagem por lá em São Paulo, onde eu 
mantive contato com vários dirigentes de clubes (nomes de clubes) e 
nós estamos aí com esse grande objetivo em revelar alguns talentos 
aqui, para que nós possamos encaminhar eles, para que eles 
venham dar prosseguimento ao objetivo deles que é ser jogador de 
futebol. (T 3) 

 

 Quando perguntado sobre a existência de parceiros no processo de 

transação de jogadores para clubes profissionais, e como esse processo se 

dava, ele confirmou que tinha um parceiro e que naquele exato momento havia 

dois meses que ele estava em São Paulo com doze jovens para a realização 

de testes em várias equipes do segundo e terceiro escalões do futebol daquele 

estado. Relatou o técnico: 

 

É verdade, nós temos o professor (nome do parceiro), que é o 
representante aqui de nosso projeto, e ele hoje se encontra em São 
Paulo e nós temos a possibilidade de um jogador se destacar e a 
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gente encaminhar lá para São Paulo, para que ele venha a fazer a 
avaliação dele e, caso ele for aprovado, aí sim nós entramos em 
contato com o clube pra que nós possamos fazer um contrato, para 
que, no futuro, nós também possamos ter nossa remuneração. É 
muito importante o que nós estamos fazendo aqui, é muita 
responsabilidade e nós temos aqui todo o cuidado, como foi dito, com 
os pais, com os próprios atletas. O professor (nome do parceiro) tá 
em São Paulo e ele me liga diariamente para saber como é que tá 
sendo desenvolvido aqui o trabalho, e se aparecer algum talento, e 
caso haja, de imediato a gente encaminha, juntamente com os pais, 
para que ele possa chegar em São Paulo e fazer a avaliação. (T 3) 

 

 O depoimento confirma a existência dessa rede subterrânea, digamos 

assim, do negócio futebol, já dando indícios de que, muitas vezes, ela escapa 

do alcance da Legislação Esportiva e também dos órgãos de regulação, 

fiscalização e proteção ao jovem, no caso o jovem em formação no futebol. 

Não tenho dados precisos para constatar se aqueles jovens estavam sendo 

explorados por esses agentes do futebol, mas outras fontes (estudiosos sobre 

o tema, denúncias em veículos da mídia, e mesmo dos próprios órgãos de 

proteção ao jovem, como Ministério Público, Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente – CEDECA, e outros) levam a crer que aquela era mais uma 

situação de exploração de jovens e de comprometimento de sua formação 

cultural. No mínimo, havia a questão do comprometimento da escolarização, 

por já estarem lá há dois meses, realizando testes, e do convívio familiar e 

social. 

 O atual campeão brasileiro de futebol da série A, a elite de nosso 

futebol, o Cruzeiro, já sofreu uma Ação Civil Pública por ter se associado a 

agentes que realizam um trabalho semelhante ao do parceiro do técnico por 

nós entrevistado. 

Segundo o Anexo II-C da Ata de Reunião de agosto de 2008, do Grupo 

de Estudos da Coordinfância, que trata da “exploração de crianças e 

adolescentes no mundo do futebol”, essa Ação Civil Pública contra o clube 

mineiro foi movida pelo MPT e pela Promotoria da Infância e Juventude de Belo 

Horizonte, após denúncia dos jornais O Estado de Minas e Correio Brazilense, 

intitulada “Mercado da Infância” (MARQUES, 2013). 

Na referida reportagem são denunciados “vários ‘criadouros’ (termo 

usado na reportagem) de atletas de futebol [...] inclusive no Estado de Minas 

Gerais, destacando a precariedade de condições a que os menores são 

submetidos, seja em relação às instalações ou aos direitos trabalhistas e 
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previdenciários que lhe são sonegados” (MARQUES, 2013). Segundo o MPT, 

em um desses “criadouros”, em Tanguá-RJ, havia cinco atletas menores de 

treze anos que estariam “reservados” pelo Cruzeiro para integrar suas 

categorias de base. 

A situação do Cruzeiro complicou quando, após o aprofundamento da 

investigação, foram constatadas mais irregularidades do clube mineiro em 

relação a outras parcerias que mantinha na própria capital e também com 

atletas de suas equipes da divisão de base. Foram acrescentados aos autos do 

processo documentos relacionados à prisão de um senhor que havia sido 

denunciado pelo Conselho Tutelar da região da Pampulha, por manter vários 

menores em “precárias condições de saúde, higiene e dignidade, em duas 

casas localizadas na Pampulha [...]”. Segundo as denúncias, eram 

 

[...] 22 (vinte e dois) menores, com idade variando de 11 (onze) a 17 
(dezessete) anos.  Nas duas casas alugadas pelo Sr. Sílvio Araújo 
eram mantidos em precárias condições 22 (vinte e dois) menores, 
com idade variando de 11 (onze) a 17 (dezessete) anos. Os menores, 
que se encontravam desacompanhados de seus pais ou 
responsáveis legais, eram oriundos de várias cidades do norte do 
Estado de Minas Gerais e também de outros estados da federação. 
Não havia nas casas pessoa responsável pelos menores, sendo que 
a alimentação fornecida não era suficiente para todos (os menores 
estavam passando fome); não havia cama e/ou beliches para todos, 
alguns dormiam no chão; a esmagadora maioria dos menores não 
estava frequentando escola. (MARQUES, 2013, p.148) 
 

 

Ainda segundo a denúncia, conforme o depoimento dos menores ficou 

constatado que eles haviam sido transportados de forma irregular para o 

estado de São Paulo para a realização de testes em clubes, como também foi 

comprovado que o denunciado era “franqueado” do Cruzeiro Esporte Clube e 

mantinha uma escola de futebol daquela equipe profissional em uma cidade do 

interior mineiro, tendo sido preparado em um “Curso de Treinamento de 

Instrutores das Franquias”, no ano de 2002. 

Em dissertação intitulada “Flexibilização escolar a atletas em formação 

alojados em centros de treinamento no futebol: um estudo na Toca da Raposa 

e na Cidade do Galo”, Barreto (2012) também revela denúncias de 

irregularidades contra clubes profissionais e agentes (um olheiro). Segundo o 

autor, foram encontrados na cidade de Formiga-MG, no Vila Esporte Clube,  
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[...] 11 adolescentes com idades entre 13 e 17 anos, morando em 
alojamentos improvisados, que além de morarem em um estádio de 
futebol ainda cuidavam da limpeza do local, foi lavrado um termo de 
afastamento imediato dos que apresentavam idade inferior a 16 anos 
e aplicação de multa ao clube responsável. Em Formiga, os menores 
não tinham acesso fácil às famílias, não frequentavam a escola e não 
tinham sequer autorização dos pais, por escrito, para estarem 
alojados nas dependências do clube. Estavam, ainda, sem cuidados 
básicos de higiene e saúde ou a proteção de um adulto. Os dados 
são do site oficial do MPT de Minas Gerais. (BARRETO, 2012, p.42) 

 

 Vê-se, portanto, que não é difícil supor que os jovens levados pelo 

parceiro do técnico entrevistado podiam estar sofrendo o mesmo tipo de 

exploração a que os exemplos acima se referem. Mais adiante tratarei de 

outras denúncias, feitas por autores ou instituições que cuidam de “zelar pela 

efetiva observância dos direitos de crianças e adolescentes, em suas relações 

de formação profissional e de trabalho” (MARQUES, 2013, p.1), que 

expressam a exploração imposta a inúmeros jovens que buscam o “sonho”, e 

como os órgãos de proteção ao jovem tentam se antecipar a tais questões com 

sugestões de ações conjuntas com outros órgãos públicos e privados para 

evitar a exploração. Mas agora volto a dialogar com meus dados empíricos 

sobre a realidade dos sujeitos de minha pesquisa. 

 Compreendido o processo de circulação das jovens promessas 

futebolísticas baianas pelo país afora, quis saber do entrevistado sobre o 

retorno financeiro de seu “empreendimento”, digamos assim - ou seja, a partir 

do momento em que um jovem é selecionado por alguma equipe, que tipo de 

garantias o agente tem sobre os valores da transação – perguntei se havia ou 

não contratos firmados entre ele e o clube, já que seu trabalho não era 

remunerado e dependia, segundo o próprio, do retorno financeiro dessas 

negociações. Ele esclareceu: 

 

É verdade, é muito complicado essa parte daí, porque vai depender 
da conversa entre o dirigente do clube e o nosso representante, o 
professor (nome do parceiro), ele que é o maior responsável em 
negociar com o atleta, essa parte burocrática eu deixo com ele, para 
que ele venha a resolver. Meu trabalho é mais em campo, avaliando 
os atletas, e a parte burocrática eu deixo mais pro professor, que é o 
responsável direto pelo Projeto. Mas, nós temos o (nome de um 
atleta), que estava conosco aqui, hoje se encontra em Curitiba, e no 
ato da viagem dele a mãe contribuiu com uma parte para o professor 
(nome do parceiro), certo, e agora no contrato reza que nós temos 
20% em caso de venda do atleta (questiono se esse percentual 
eles terão somente quando o atleta for transferido do clube que 
ele foi contratado para outro clube). Exatamente (procuro saber 
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se esta relação é estabelecida em contrato). Em contrato, nós 
temos o contrato, tá tudo registrado, tudo bonitinho, encontra-se na 
mão do professor (nome do parceiro), e tamo aí aguardando que ele 
seja transferido, o mais rápido possível, para que nós possamos 
usufruir desse benefício (pergunto sobre a idade que o atleta foi 
para o Coritiba?). Ele saiu daqui com, aproximadamente uns 16 
anos, hoje ele tá com 21/22 anos, e nós tamo aguardando a 
definição. (comento: então de 16 anos até agora ele continua no 
Coritiba, e só quando ele for transferido para outro clube é que 
vocês terão o percentual de 20% na negociação?). É, confirmado. 
(T 3) 

 

 Percebe-se, mais uma vez, a informalidade nas relações entre esses 

agentes e os clubes, além da irregularidade em relação ao contrato, pois como 

visto anteriormente, a Lei Pelé proíbe celebração de contrato entre atleta 

menor e terceiros. 

Pretendendo identificar o alcance de sua rede de relações no negócio 

futebol, questionei se havia outros estados brasileiros com as quais ele e/ou os 

outros trabalhavam, levando jogadores para testes, e como esse processo era 

realizado aqui na Bahia. O entrevistado confirmou que havia, sobretudo Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, e que em todos eles o procedimento era o mesmo, ou 

seja, após algum tempo em teste (normalmente um a dois meses), os jovens 

selecionados eram negociados com os clubes profissionais, em geral de 

segundo ou terceiro escalões do futebol brasileiro, e eram estabelecidas as 

condições contratuais para determinar o seu pagamento. Ele confidenciou-me, 

entretanto, que em várias situações os clubes ou seus intermediários não 

honraram com os compromissos contratuais e eles não puderam contestar 

judicialmente, o que sugere a ilegalidade desses instrumentos. 

 Quanto à realidade da Bahia, o técnico entrevistado afirmou não ser das 

melhores, pois segundo ele, alguns clubes não valorizam o seu trabalho e de 

outros tantos desse ramo. Solicitado a esclarecer um pouco mais sobre o 

processo, ele relatou: 

 

Com certeza, o processo é o mesmo, mas eu acredito que em São 
Paulo seja até mais fácil, porque aqui, o (nome de clube) e o (nome 
de clube), eles não, como é que se diz, não dão assim de imediato, o 
que a gente merece, eles querem mais, oferecem mais é material 
esportivo, essas coisas, eles não querem chegar assim com um valor 
específico para... Na verdade, eles não dão valor ao nosso trabalho, a 
verdade é essa, e nós temos que sair para que nós possamos 
adquirir nossos objetivos. Infelizmente, é isso que acontece, não só 
conosco, mas com outras pessoas. Você pode ver que várias 
pessoas chegam no (nome de clube) e no (nome de clube) e não têm 
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o respaldo, é preciso que saiam para que nós possamos adquirir 
nosso respaldo fora, infelizmente ainda tá com essa mentalidade. Eu 
espero que lá para frente isso venha mudar (então, esses dois 
clubes não costumam remunerar através de contrato, eles 
normalmente dão uma contrapartida em forma de material 
esportivo?). Exatamente. (mas, eles solicitam que vocês 
indiquem jogadores com certa constância para eles ou não?). Eu 
particularmente não, eu vou mais no (nome de clube), e a maioria das 
vezes que eu vou lá ou mantenho contato por telefone, eles me 
solicitam sim, caso tenha jogadores de pouca idade com qualidade, 
para que nós possamos levar para lá, para serem avaliados. (T 3) 

 

O depoimento me fez refletir sobre a possibilidade de estar em curso a 

hegemonização da lógica mercantil do negócio futebol em vários espaços de 

formação que antes não cumpriam o papel de forma tão contundente, como por 

exemplo, os campos públicos espalhados pelas cidades, usados por grupos 

sociais em busca de lazer e socialização. Essa reflexão também me instiga a 

questionar o papel de vários atores desse contexto: os órgãos de proteção ao 

jovem e os órgãos públicos responsáveis pelo espaço para práticas do futebol, 

seja para lazer ou para competição; os clubes profissionais de futebol e a 

entidade privada que administra o futebol brasileiro, a CBF; as instituições de 

ensino superior. 

Sigamos, vendo como essa verdadeira “indústria” de captação de 

talentos alimenta a existência de sujeitos já (in)visíveis sob a ótica social, que 

tornar-se-ão (in)visíveis também sob a ótica futebolística, sobre os quais ainda 

aprofundarei a discussão neste texto. 

O técnico da equipe de futebol da associação comunitária acompanhada 

também me trouxe elementos para entender melhor a relação dessa instituição 

com os novos agentes da rede de relações do negócio futebol e também com 

os espaços “vitrine” para a exibição dos jogadores ali formados, que se 

destacassem o suficiente para atrair interesses dos “negociadores”. 

Ele disse estar nessa vida há mais de vinte anos, o que me fez pensar 

na quantidade de jogadores formados por ele, ou melhor, cuja formação foi 

comprometida por ele, principalmente porque àquela altura já tinha 

acompanhado o seu trabalho há quase quatro meses e percebi o quanto ele 

estava despreparado para exercer aquela função, mesmo reconhecendo sua 

dedicação a um trabalho sem nenhum apoio e sua persistência em continuá-lo 

até hoje. 
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Assim como os outros que entrevistei, ele também ressaltou que aquele 

trabalho tinha características mais sociais do que qualquer outro. No entanto, 

percebi que seu entendimento está relacionado às dificuldades que encontra 

para realizá-lo, sobretudo as relativas à qualidade do espaço físico e dos 

materiais para o treino, além da falta de apoio dos órgãos públicos, sobre os 

quais aprofundar-me-ei em tópico posterior. Concentrarei minhas análises, 

agora, apenas nos dados concernentes à reorganização da rede de relações 

do negócio futebol e como isso incide sobre seu trabalho. 

Constatando que a equipe da associação participava de competições 

amadoras na cidade e em outras cidades da região, quis compreender melhor 

como isso ocorria, se ele também realizava um trabalho semelhante ao seu 

colega que treinava equipes em dias alternados aos seus naquele mesmo 

espaço público. Tinha minhas impressões sobre tais questões, pois havia 

acompanhado treinos e jogos da equipe, durante alguns meses antes de 

entrevistá-lo, mas queria compreender melhor seu ponto de vista, como ele 

encarava seu papel naquele espaço e num contexto onde os agentes do 

negócio futebol o cercavam por todos os lados e influenciavam o seu trabalho. 

Com relação à participação nas competições, ele relatou que acontecia 

pelo fato de a Associação estar filiada a órgãos públicos que organizavam os 

eventos e, em outros casos, a equipe participava de competições organizadas 

por instituições privadas - com inscrições ora pagas, ora gratuitas. Quis saber 

também como era sua interação com os agentes da rede de relações do 

negócio futebol, especialmente os olheiros e empresários que eu havia 

observado, tanto no campo de treino quanto na competição que acompanhei - 

Copa Coca-Cola. Esclareceu o treinador: 

 

Algumas competições têm o valor da inscrição e outras não têm, 
apenas um valor simbólico, e é justamente nessas competições que 
os alunos participam que gera algum interesse de determinadas 
pessoas, seja “olheiros”, treinadores de futebol, até mesmo os 
empresários, porque são nessas competições que a garotada mostra 
a sua qualidade, e sendo assim, sempre há algum interesse, e tendo 
o interesse, há um consenso entre o treinador da escolinha e o 
“olheiro”, empresário, e por aí em diante. (T 2) 

 

Solicitado a detalhar os procedimentos, após o interesse dos agentes 

em um dos jogadores, ele confirmou que, geralmente, quando o jovem 
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desperta o interesse dos agentes, ele passa por alguns testes (em média três) 

e, caso seja aprovado, propõe-se a celebração de um contrato entre as partes 

envolvidas, inclusive ele, o técnico. Porém, ele revela que nos primeiros 

contatos com os olheiros ou empresários não há qualquer instrumento de 

mediação da possível transação. 

Confrontando sua situação com a do outro técnico, percebi que este, da 

equipe de futebol da associação comunitária, apresentava menos recursos 

ainda, tanto em relação à capacidade de realizar o trabalho quanto em relação 

ao conhecimento sobre a forma de se resguardar contra os aproveitadores que 

circulam nesse patamar da base da rede de relações do negócio futebol, quase 

que totalmente desregulada e controlada pelos respectivos órgãos esportivos e 

de proteção ao trabalho. Nem mesmo os seus mais de vinte anos de 

experiência pareciam ter-lhe fornecido informações suficientes para saber lidar 

com os novos tempos do negócio futebol. Sua vulnerabilidade era expressa no 

depoimento a seguir: 

 

Não, é o seguinte: eu sou, como posso dizer assim, um condutor, um 
preparador de garoto do futebol, eu não tenho uma estrutura, porque 
no caso, a escolinha tem uma associação, mas ela, no fundo, no 
fundo, não é muito atuante. Eu tenho que me virar em tudo ao mesmo 
tempo, eu não sou empresário, eu não tenho advogado, né? que 
“chegue junto” comigo. Então, esse lado empresarial, de papelada, 
procuração, não sei o que, eu fico meio isento, porque não é muito a 
minha área, então eu fico a desejar nessa parte... Então, no caso eu 
teria que ter, tanto faz, um advogado, um procurador, entendeu? Ou 
até mesmo um empresário interessado nos garotos, e facilitasse 
todas essas transações. Por isso que a gente que é treinador de 
escolinha perde muito jogador, realmente, porque como o professor 
falou, citou aí, às vezes, chega um empresário e leva o jogador 
embora, às vezes conversam com os pais e a gente nem fica 
sabendo, só quando já está tudo acertado, e a gente já perdeu o 
garoto, porque a gente realmente não tem nada que comprove, nada 
que diga que o garoto é nosso, essa é a realidade. (T 2) 

 

 Entretanto, o depoimento também atesta o objetivo principal do trabalho, 

que é revelar atletas para os outros agentes da rede de relações do negócio 

futebol. Na sequência da entrevista ele comentou sobre um fato que demonstra 

o porquê desses espaços de formação de jogadores serem assediados 

constantemente. O técnico ressentia-se de não ter muitas chances para seus 

jovens nas equipes de divisão de base dos clubes locais, pois, segundo ele, 

havia uma prioridade para os atletas de mesmo nível técnico que os dele, mas 



134 
 

que vinham das equipes parceiras dos clubes no interior do estado. Mas, nessa 

mesma parte do depoimento, vangloriava-se por ter treinado Dante, zagueiro 

da equipe alemã do Bayern de Munique e também da atual seleção brasileira 

de futebol. O técnico revelou que “ele passou aqui por nossa escolinha em 

1999/2000, aos 11/12 anos, ele era o nosso lateral, entre eles tinha muita 

qualidade, e hoje a gente tem esse fruto aqui, que saiu da escolinha e tá 

jogando no Bayern de Munique, na seleção” (T 2). 

Pode-se notar sua satisfação por ter contribuído de alguma forma para a 

carreira de um jogador que obteve sucesso; aquilo parecia lhe servir de 

incentivo para continuar persistindo no trabalho, apesar das dificuldades já 

relatadas. Ao mesmo tempo, aquele fato também servia como parte do 

discurso construído para cobrar persistência de seus jovens atletas, discurso 

esse incorporado de tal forma que ajuda a legitimar a exploração a que são 

submetidos ao longo do tempo de formação no futebol. 

 Apesar de o técnico ter confirmado o vínculo com alguns órgãos 

públicos, pois, conforme afirmou, a Associação era filiada a órgãos públicos 

que organizavam ou patrocinavam competições amadoras de futebol, não 

consegui obter dele informações mais precisas a respeito. Porém, imagino que 

tenha se referido à inscrição ou registro da instituição em órgãos municipais ou 

estaduais de esporte. Ao longo de todo o tempo em que acompanhei a rotina 

da equipe não presenciei nenhum contato dos responsáveis por esses órgãos 

com ele, que representava a Associação, mas, de certa forma, havia o 

reconhecimento da existência do trabalho e o aval de suas ações já que era 

permitido a sua equipe participar das competições organizadas por aqueles 

órgãos, apesar de não haver acompanhamento algum do trabalho realizado. 

Em tópico posterior neste texto discutirei mais profundamente o papel e a 

responsabilidade desses órgãos públicos sobre a exploração a que os jovens 

em formação no futebol estão submetidos. 

 Mesmo sem a estrutura de seu colega de trabalho, o outro técnico que 

tinha um parceiro que dava continuidade ao trabalho de revelação de atletas ao 

encaminhá-los para testes em equipes locais e de outros estados brasileiros, o 

técnico da associação comunitária se movia nesse mundo de negociatas. 

 Certo dia ele confidenciou-me que um de seus melhores atletas, o 

centroavante da equipe, já havia sido assediado por agentes que se diziam 
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representantes de dois dos mais importantes clubes profissionais da região. 

Um deles garantiu que se o jovem fosse aprovado no teste, jogaria a Copa 

Dois de Julho, tradicional torneio esportivo das categorias de base, e que isso 

provavelmente geraria um contrato (para o jovem), no qual estaria garantido 

algum percentual de retorno financeiro para ele, o técnico. 

Mais uma vez, meus informantes confirmam a relação mercantil que 

circula naqueles espaços de formação de jogadores, ao mesmo tempo em que 

reforçam a ideia de que, pela falta de apoio institucional público e pela 

ausência de controle e fiscalização dos órgãos de proteção ao jovem, pessoas 

como esse treinador, que existem às dezenas em outros campos públicos da 

cidade, acabam servindo à estrutura subterrânea do negócio futebol, aquela 

que, como já disse, existe para exercer o papel de fornecedora de matéria-

prima sem a proteção das garantias legais, ou seja, sem o respaldo da 

legislação, seja ela geral ou esportiva. 

 Outros jovens da mesma equipe também já haviam sido assediados por 

agentes da rede de relações do negócio futebol. Um deles havia sido contatado 

por um suposto observador técnico de uma equipe profissional de Minas 

Gerais, que o convidou para um teste num espaço da cidade, arrendado pela 

tal equipe com o objetivo de realizar avaliações com jovens da região. 

Questionado sobre as orientações fornecidas pelos responsáveis pelo teste, 

acerca dos procedimentos subsequentes, ele revelou que, caso fosse 

aprovado, ainda seria submetido a outros testes no próprio clube, mas já em 

Minas Gerais, onde deveria ficar disponível por uma ou duas semanas. Esse 

procedimento de realização de vários testes, antes da aprovação final, parece 

ser padrão nos clubes profissionais, visto que, em entrevista, o coordenador 

das categorias de base do clube observado em minha pesquisa já havia 

confirmado que, após a seleção inicial, os jovens ainda são submetidos a, no 

mínimo, outros quatro testes internos até que seja definida sua aprovação ou 

reprovação. 

Esses testes provisórios são, reconhecidamente, um dos graves 

problemas identificados pelos órgãos de proteção ao jovem. No item 4 do 

manual que analisa casos concretos de irregularidades na formação de atletas, 

enviado a todos os procuradores do trabalho do país, a Coordinfância confirma, 

dentre as irregularidades, os testes ou seleções informais, caracterizando-os 
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como períodos de seleção nos quais o atleta fica desprotegido em termos 

contratuais, pois ainda não tem vínculo formal com o clube, e completa: 

 
Ademais, a sujeição do atleta aos caprichos do clube lesa 
diretamente o direito/dever do adolescente frequentar a escola. Isso 
porque, obviamente, se o atleta está em “teste”, não será 
providenciada a transferência da matrícula escolar (caso o processo 
envolva mudança de cidade). E, se o atleta ficar, no meio do 
semestre letivo, afastado por dois ou três meses, não é difícil intuir 
que perderá o ano letivo, tanto se for finalmente aceito pelo clube, 
quanto se vier a ser devolvido. (MARQUES, 2013, p.17) 

 

Voltando ao entrevistado, ao ser questionado sobre o teste ele revelou 

que não foi aprovado e argumentou que teve dificuldades por ter realizado a 

avaliação logo após jogar uma partida pela equipe da associação comunitária, 

o que, segundo ele, comprometeu seu desempenho. Mas é interessante notar 

a forma como ele se refere à reprovação, pois revela, conforme já ressaltado 

aqui, a construção de um discurso que legitima a exploração do “sonho” de ser 

jogador. Disse ele: “normal, eu joguei lá e aí não tive sorte [...] tinha muita 

gente, e foi tarde, eu já tava cansado, vim de outro jogo, aí não dei sorte não” 

(A 2). Vê-se que, apesar de identificar que seu cansaço interferiu no 

desempenho, atribui à má sorte o resultado e não às condições inadequadas 

da avaliação. 

Esse episódio não foi exceção, outros dois atletas da equipe já haviam 

passado por situações semelhantes, o que reforça a ideia de que nesse 

contexto, da base da rede de relações do negócio futebol, não há espaço para 

preocupações com a metodologia dos testes avaliativos, mas, sim, pressa em 

revelar o “produto” que pode ser negociado.  

Além dos agentes externos, o próprio técnico do jovem também participa 

ativamente do processo de negociação. Na sequência da entrevista, ele relatou 

que haveria outro teste, em breve, num clube profissional local, que havia sido 

agendado por seu técnico, ou seja, o jovem é assediado por vários agentes da 

rede de relações do negócio futebol, e constantemente é colocado à prova, 

vivendo expectativas enormes a cada uma delas, pois a aprovação pode 

representar o início do caminho de ascensão social para ele e para sua família, 

na percepção do discurso que é construído para eles cotidianamente - pelos 

diversos sujeitos que estão a sua volta - e que é reforçado pela grande mídia a 

todo instante. 
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 Analisarei agora as formas de assédio em competições “vitrine” para a 

captação de talentos futebolísticos, como parece ser o caso da Copa Salvador, 

evento do qual participou a equipe da associação comunitária.  

 Em um dos dias de observação do evento esportivo, quando cheguei ao 

local, já percebi a presença dos “olheiros”, observando os jovens jogadores que 

se destacavam em cada equipe.  

Após o jogo, mesmo com a derrota, um “olheiro”, suposto representante 

do América Mineiro, propôs a três jogadores da equipe que participassem 

ainda naquele dia de um teste que seria realizado no campo do SESI. 

Novamente, percebi que a ação dos agentes não sofre qualquer controle ou 

fiscalização dos órgãos de proteção ao menor ou mesmo dos órgãos públicos 

que organizam a competição, na maioria das vezes, secretarias de esporte de 

governos municipais ou estaduais. 

Em outra ocasião, presenciei uma conversa entre os “olheiros” do 

América Mineiro e seu “coordenador”, que orientava sobre a necessidade de 

solicitação dos documentos dos jovens contatados para a realização de testes 

(atestado médico válido por 30 dias, eletrocardiograma, carteira de vacinação 

em dia, autorização dos pais ou responsáveis por escrito e reconhecida em 

cartório). Aquele parecia um grupo mais bem estruturado da rede de relações 

do negócio futebol, pois o modo operante dos demais agentes observados não 

incluía a preocupação com a referida documentação. Um deles buscava 

esclarecimento com o coordenador sobre a necessidade de um contrato prévio 

para estabelecer as condições de negociação dos jovens e soube que essa 

celebração só é necessária se o atleta passar no teste. A mesma pessoa disse, 

em tom jocoso, que se um de seus colegas de grupo elaborasse esse contrato 

conseguiria até “roubar” o jovem de seus pais (risos de todos os presentes). 

Naquele momento notei que não há limites para esses agentes da rede de 

relações do negócio futebol, principalmente os que parecem estar fora do 

alcance da legislação geral e esportiva. Não que achasse possível celebrar tal 

contrato naquelas condições, mas porque aquela frase simbolizava o quanto 

eles estavam dispostos a explorar os mais vulneráveis. 

 Outro dado que demonstra como a reorganização da rede de relações 

do futebol, sob a ótica do negócio, afeta o comportamento de todos os 

envolvidos está na reação do técnico da equipe da associação comunitária 
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que, reclamando da falta de compromisso de alguns de seus jovens jogadores, 

que estavam atrasados, forçou a equipe a iniciar um jogo eliminatório, 

incompleta. Ele dizia não entender como os jovens não percebiam que a 

participação naquele torneio podia significar a mudança de suas vidas, já que 

diversos “olheiros” dos clubes da cidade e de outras regiões estavam ali 

prontos para selecioná-los para testes, sobretudo se a equipe conseguisse 

avançar para as fases seguintes da competição. Vale ressaltar que a 

reclamação também tinha motivações pessoais, já que, após o jogo, o treinador 

revelou que ele próprio estava contando com aquela vitória, pois nas fases 

seguintes teria mais chances de negociar a indicação de algum jogador para 

um dos olheiros das principais equipes profissionais da cidade e da região, 

que, segundo ele, certamente estariam presentes nas fases finais daquela 

competição. 

 Em um dos dias mais ricos de minhas observações, durante a Copa 

Coca-Cola, pude perceber como a rede de relações do negócio futebol está 

muito bem articulada, mesmo num nível aparentemente tão amador.  

Cheguei um pouco antes do início do jogo, que seria realizado num 

campo de terra do bairro da Boca do Rio. Logo observei o treinador da equipe 

da associação comunitária orientando os jovens atletas, relembrando o 

posicionamento em campo e a importância da entrega de todos para que 

tivessem um resultado positivo. 

Em determinado momento fui apresentado ao presidente de uma das 

principais ligas do Futebol Municipal de Salvador, entidade que promove a 

competição em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador. Na 

oportunidade, o presidente revelou várias informações sobre a importância do 

trabalho que é realizado nesses eventos, enaltecendo o “papel social” dos 

agentes envolvidos por estarem oportunizando uma prática esportiva aos 

jovens, tirando-os dos problemas das comunidades de onde eles vêm (drogas, 

violência, etc.) - ali, mais uma vez, vi parte do discurso legitimador da 

exploração a que são submetidos os jovens. 

Ele comentou também sobre a importância daquele espaço e daquele 

evento para a revelação de jogadores (talentos), citando o nome de alguns 

atletas que haviam sido “revelados” naquele torneio e que foram encaminhados 

a testes em divisões de base de clubes profissionais locais e de outros estados 
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brasileiros. Em seguida, foi apresentado ao presidente um “olheiro” do Goiás 

(clube da região Centro-Oeste do país) e eles combinaram de conversar 

depois. 

O presidente comentou que sempre aparecem “olheiros” nesses torneios 

e deixou claro que ele não participa das negociações, mas, ao mesmo tempo, 

revelou manter uma equipe para registrar (filmar e fotografar) os jovens 

jogadores que participam do evento para, depois, “vender” as imagens a 

interessados em negociar com os jogadores. Naquela ocasião, inclusive, eu 

presenciei o trabalho dessa equipe de registro. Percebe-se aí, portanto, o nível 

de organização dos agentes do negócio futebol, pois aquelas filmagens 

ampliariam muito o alcance de negociação daquele agente, já que os 

interessados nem precisariam estar presentes para observar jogadores. Essa 

prática tem se tornado comum nesse meio de captação de jovens promessas. 

Como disse, a rede de relações do negócio futebol tem agentes em 

todos os espaços de formação. Eles estão, sobretudo, nas competições onde 

podem observar vários jogadores ao mesmo tempo, mas também circulam 

constantemente, como já visto, pelos campos públicos da cidade. Relato a 

seguir parte de uma das observações dos treinos da equipe da associação 

comunitária, na qual estão expressas mais algumas nuances do modo 

operante dessa rede de relações.  

 Chegando ao treino, percebi alguém diferente conversando com o 

técnico e o grupo. Era um “olheiro” - ou observador técnico, como ele próprio 

se definiu - trazendo uma proposta de participação da equipe num torneio de 

final de semana (em Alagoinhas, cidade do interior baiano) que iria selecionar 

uma equipe para participar do torneio de futebol de base de Ribeira do Pombal, 

outra cidade do interior do mesmo estado, entre os dias vinte e trinta de julho 

de 2013. 

A competição seria realizada por empresas de energia da região com o 

apoio da Prefeitura Municipal e envolveria as categorias sub-11, sub-13, sub-15 

e sub-17, ou seja, entre equipes de crianças e jovens abaixo da idade indicada 

em cada categoria. Há que se registrar que as categorias sub-11 e sub-13 

estão abaixo da idade mínima permitida pela legislação esportiva (Lei Pelé) 

para participação em esporte de alto rendimento – estão liberadas apenas para 

o esporte educacional ou de participação. 
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O nome fantasia dado à competição, Pé na Bola e Pé na Escola, sugeria 

relação com a modalidade. Porém, tendo acompanhado a equipe ao longo de 

alguns meses e sua relação com os agentes já citados, pude perceber que 

esse é mais um dos artifícios para legitimar o trabalho de captação de talentos 

para o futebol profissional. O nome, certamente, assegurava ao evento um ar 

de legitimação social pela relação entre o esporte e a educação.  

O “olheiro” disse ao técnico que esse era um dos principais torneios de 

futebol de base da região, no qual estariam presentes os principais 

“empresários”, “olheiros” dos clubes de maior expressão do Nordeste e até 

alguns do Sudeste do país. Ele solicitou que o técnico realizasse uma reunião 

com os pais dos jovens, o mais rápido possível, para esclarecer sobre o 

torneio, sobre a importância de participarem dele, bem como o suporte que os 

jovens teriam (estava previsto alojamento, as três refeições diárias, transporte). 

O evento duraria 10 dias e os pais teriam que arcar com os custos, que ainda 

seriam apresentados na referida ocasião. 

Fiquei curioso para saber como o técnico e o olheiro lidariam com o 

problema do comprometimento das aulas escolares, já que a competição seria 

realizada no período letivo e os jovens ficariam dez dias afastados, mas eles 

não viam isso como um problema, visto que os jovens já estariam no final do 

semestre e a competição coincidiria com as festas juninas, o que, no entender 

deles, facilitaria a ausência. O treinador inclusive afirmou que levaria a 

comprovação de participação na competição para que a escola abonasse as 

faltas e avaliações no período, como já havia sido feito em outra ocasião, ele 

revelou.   

O “olheiro” ressaltou que essa seria uma oportunidade única, pois, com 

a presença dos “observadores técnicos” dos principais clubes de futebol 

profissional da região, poderia surgir uma chance de “contratação” para os 

jovens que se destacassem, inclusive por indicação dele próprio, que se dizia 

“observador técnico” credenciado de uma das maiores equipes profissionais da 

região. Ele destacou que pessoas como ele e o técnico da associação 

comunitária eram uns abnegados do meio, pois não ganhavam nada, a não ser 

em negociações esporádicas, mas eram responsáveis pela revelação de vários 

jogadores que hoje despontam no cenário nacional, e citou como exemplo 
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Gabriel, ex-Bahia e agora Flamengo, que teria sido descoberto em um dos 

campos de terra do subúrbio de Salvador. 

No final, a equipe da associação comunitária não participou da 

competição de Ribeira do Pombal, pois houve problemas entre seu técnico e o 

técnico que a convidou, no torneio seletivo em Alagoinhas - segundo aquele, 

devido à organização do evento, que ele não gostou, e mais ainda à postura 

antiética de seu colega de ramo, que havia, em suas palavras, “atravessado os 

trâmites normais” e realizado contato com seus jogadores sem sua mediação e 

autorização. 

Procurei, até aqui, destacar alguns aspectos que esclarecem a razão de 

discutir as aproximações e distanciamentos entre espaços aparentemente tão 

distintos. Optei por começar este capítulo, que ora se encerra, apresentando a 

reorganização da rede de relações do futebol profissional e a reconfiguração da 

legislação esportiva que lhe deu suporte, por pressupor que essa 

reconfiguração vem incidindo sobre todos os espaços de formação do futebol e 

não só sobre aquele ao qual foi originalmente destinado, o esporte profissional. 

Ao apresentar a reconfiguração, resolvi já dialogar com alguns dados empíricos 

relacionados à nova regulamentação, para tentar elucidar os impactos aqui 

ressaltados sobre os espaços observados, principalmente a equipe da divisão 

de base do clube e a equipe da associação comunitária, julgando estes os mais 

afetados pelas mudanças ocorridas no contexto da formação de jovens para o 

futebol.   

A seguir apresento esses impactos, relacionando-os ao oferecimento da 

estrutura física, de materiais e de recursos humanos, exigido pela nova ordem 

legal esportiva, e, depois, à rotina de trabalho e suas implicações sobre a 

formação cultural dos sujeitos deste contexto futebolístico. 

 

5.1.2 Estrutura física, material didático e recursos humanos: 
trabalho com bola dividida. 

 

Sobre esses aspectos, a Legislação Esportiva não regulou quase nada a 

respeito das condições da estrutura física e de materiais, tendo apenas 

regulamentado melhor a questão dos alojamentos dos clubes voltados a 

receber atletas em formação, não residentes na cidade. Contudo, sua 
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transformação em negócio altamente lucrativo lhe impõe certa regulação do 

mercado, que normalmente estabelece como critério de distinção a qualidade 

dessa estrutura e dos materiais disponíveis para a realização do trabalho. 

Assim, pode-se observar, ao longo dos últimos anos, uma evolução desses 

aspectos nos principais clubes profissionais, como também nas escolinhas 

privadas que surgiram, principalmente após a década de 90. Note-se, porém, 

que ainda há muitos casos de precariedade, mesmo no futebol profissional. 

Quanto a isso, o clube profissional observado possui quatro campos 

para treinamento, sendo três gramados e um de terra, mais o campo do 

estádio, normalmente usado pela equipe profissional, mas, por ocasião de 

jogos de torneios, podendo servir às equipes da divisão de base. Além disso, 

oferece estrutura composta por vestiários, banheiros, sala de musculação e de 

fisioterapia, sala de estar na área comum, mais duas salas de estar no 

alojamento, sala de psicologia, assistência social e fisioterapia, uma biblioteca, 

uma sala de vídeo e, por fim, a sala da gestão administrativa/coordenação de 

todas as categorias da divisão de base. Também dispõe de dois ônibus e três 

carros que atendem ao profissional. Possui ainda alojamento para 90 atletas 

fixos do clube, mas com capacidade para albergar até 110 atletas, já que 

mensalmente há em torno de 20 atletas transitórios - de outras cidades - 

realizando testes no local. Além dessa estrutura física, o clube também tem 

parceria com instituições de cursos de idioma e informática, que atendem tanto 

aos atletas quanto aos profissionais. 

Sobre essa estrutura, já comentei que é exigência da legislação 

esportiva atual. Conforme ressaltado anteriormente, a Lei Pelé em seu item “d” 

do inciso 2 do Art.29 prevê “manter alojamento e instalações desportivas 

adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e 

salubridade” 

 Em relação à estrutura do alojamento, vale destacar que essa previsão 

de mais espaço físico para albergar atletas transitórios em teste, tem se 

constituído matéria controversa na percepção do Ministério Público, já que a 

prática comum da maioria dos clubes prevê que esses atletas podem ficar por 

até um mês em avaliação, o que compromete sua frequência regular à escola e 

o convívio com sua família e amigos. Mas voltarei a essa questão, quando 

discutir sobre a rotina de treinamento e suas implicações em outros aspectos 
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da formação cultural dos atletas, notadamente os relativos à educação formal e 

ao convívio familiar e social. 

 Quanto aos materiais, o clube disponibiliza as equipes da base os 

mesmos oferecidos ao treinamento da equipe profissional, em quantidade 

suficiente e qualidade adequada. 

 Em relação aos recursos humanos, cada equipe das categorias de base 

tem um treinador, um preparador físico, um treinador de goleiro, seu 

massagista, seu roupeiro, e estagiários da área de Educação Física para 

auxiliar no desenvolvimento do trabalho. Além disso, há um médico, um 

dentista, uma psicóloga e uma assistente social para todas as categorias, um 

coordenador geral da base, que as gerencia, e mantém convênio com escolas 

e faculdades particulares para o suporte educacional. Mais uma vez, saliento 

que essa também é uma exigência da Legislação Esportiva, quando a Lei Pelé 

em itens do inciso 2 do Art.29 cobra garantias de assistência educacional, 

psicológica, médica e odontológica, de alimentação, transporte e convivência 

familiar, além de corpo profissional especialista em formação técnico-

desportiva. 

 Em certos casos, é interessante refletir sobre o papel desses 

profissionais, ou seja, se suas ações têm o objetivo de preservar os menores 

em formação nesse esporte tão seletivo ou se elas são planejadas para 

reforçar os aspectos que essa seletividade impõe. Em entrevista que realizei 

com dois atletas da equipe da divisão de base do clube profissional, eles 

revelaram que havia um “treinamento psicológico” como parte do trabalho que 

realizavam no clube. Esse treinamento era para, segundo um deles, “preparar 

a gente pras dificuldades” (A 6), e ele referia-se à pressão desse contexto 

altamente seletivo, enquanto o outro afirmou que o treinamento era para testar 

sua capacidade de resistir a essa pressão. Disse ele: “então, até o professor 

chega mais duro na gente pra ver se a gente aguenta pressão, eles simulam 

uma ‘coisa’ dentro de um jogo, dentro de um estádio lotado, para ver se a 

gente consegue segurar a emoção, entendeu?” (A 5). 

 Na entrevista do coordenador das divisões de base daquele clube, 

acumulei mais alguns dados que explicitam o objetivo por trás das ações 

desses especialistas que passaram a constituir a equipe de formação no 

futebol. Questionei se havia outro suporte à formação do futuro jogador 
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profissional, além dos especificamente voltados às habilidades técnicas e 

táticas, procurando perceber se havia a preocupação mais ampla com o sujeito 

e não só com o atleta. Ele me respondeu: 

 

Do futuro atleta (frisando esta palavra), jogador só joga futebol, do 
futuro atleta. É essa emocional, social, nós temos um curso de 
idiomas aqui dentro também, tem a formação fisiológica também, a 
parte da fisiologia toda do clube, e tem dois fisiologistas pra isso, tem 
uma análise de desempenho também pra isso, pra mostrar ao atleta 
que ele tá evoluindo. Além, claro, da comissão (técnica) mostrar, 
através de dados, de vídeos, que ele tá evoluindo ou não, então tem 
todo esse suporte. (C 2) 

 

 Percebi que o foco está voltado para a formação do atleta mesmo, ou 

seja, não há uma compreensão clara dos objetivos da ampliação do corpo de 

profissionais preconizada pela lei e que pressupõe maior assistência aos novos 

profissionais, aos quais se propõe fazer parte desse contexto de formação no 

futebol - ou ainda, há a hipótese de que a ineficácia dos órgãos de controle e 

fiscalização do trabalho do menor promova essa desconsideração do lado 

protetivo da lei. 

 De qualquer forma, há que se reconhecer os avanços relativos à 

estrutura física de alojamento e aos recursos humanos responsáveis pelo 

trabalho, pois há pouco tempo não era assim em clubes de destaque na região. 

Veja-se parte do depoimento de um ex-atleta de um desses clubes, que passou 

pela divisão de base nos anos oitenta: 

 

O alojamento, em princípio era uma chácara, que, na verdade, hoje 
analisando, não oferecia muita estrutura em termos de higiene, 
alimentação, eram três refeições, o café da manhã, o almoço, e à 
noite um café mais reforçado, mas muitas vezes, eu me lembro que 
às 21 horas a gente já tinha fome e não tinha lanche, e muitas vezes 
a gente ficava pedindo ao rapaz que ficava de vigilante um pouco de 
leite, um pouco de açúcar, pra ver se a gente fazia algum suco, 
vitamina. (A 7) 

 

 A lei, portanto, ajuda a regular essa situação, apesar de funcionar 

apenas em parte para os grandes clubes, mas, como disse, ainda hoje há 

muita precariedade. Um dos motivos da Ação Civil Pública que o Ministério 

Público do Trabalho e a Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte 

moveram contra o Cruzeiro em 2008, já citada neste texto, foi justamente a 

situação das instalações físicas do alojamento dos menores. Em diligência à 
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Toca da Raposa, como é conhecida a sede do clube, os representantes dos 

órgãos de proteção ao menor encontraram várias irregularidades nos 

alojamentos dos infantis, pré-admissionais (dos atletas em teste) e dos 

infantojuvenis (extintores vencidos; chuveiros sem boxes, sem aterramento e 

sem ralo; não existência de armários no vestiário; quarto com pouca ventilação, 

cheiro de mofo, ventilador com a fiação descoberta, colchões em péssimas 

condições de higiene; beliches sem escadas para acesso à cama superior) 

(MARQUES, 2013, p.151) 

 Em março de 2012, o Ministério Público do Paraná moveu uma Ação 

Civil Pública contra uma escolinha de futebol do interior do estado, na cidade 

de São João do Ivaí, por violação dos direitos de crianças e adolescentes. O 

MP, após informações do Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

realizou vistoria no local e constatou, dentre outras irregularidades, que os 

atletas dormiam no chão, “[...] sem condições adequadas de alimentação e 

higiene. Além de móveis quebrados, havia apenas uma geladeira funcionando 

na cozinha do Centro e o freezer estava desligado”. Além disso, a “Vigilância 

Sanitária constatou acúmulo de lixo na área externa do imóvel, ausência de 

lixeiras e até vidros quebrados nos quartos [...]”. (http://www.mp.pr.gov.br)  

 Há muitas outras denúncias de irregularidades quanto a espaços de 

formação de jovens no futebol, mas não cabe me alongar mais nesta parte do 

texto. No último capítulo da tese, ao discutir a efetivação da identidade dos 

sujeitos (in)visíveis, apresentarei mais algumas denúncias. Agora quero trazer 

mais alguns dados de outro espaço observado. 

 Para a equipe da associação comunitária, a estrutura física para o treino 

é um campo de terra, desnivelado, esburacado em várias partes, e que, 

quando chove, praticamente inviabiliza o trabalho. Além do que, como esse 

campo é público, o horário de treinamento é determinado a partir da sua 

utilização por outras entidades associativas de bairros circunvizinhos, o que 

restringe o treino a duas horas por dois dias na semana. Os materiais são 

insuficientes, em relação ao número de atletas e características das atividades 

propostas, e de baixa qualidade. Resumem-se a poucas bolas velhas e alguns 

cones descartados por outras instituições, além de coletes para treinos e 

uniformes para jogos de torneios dos quais participa. Esse material é adquirido 

http://www.mp.pr.gov.br/
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com o dinheiro da ajuda de custo mensal de alguns atletas (aqueles que 

podem, como revela o treinador), como também de alguns parceiros 

circunstanciais da política do bairro e da comunidade onde fica a sede da 

associação. Quanto aos recursos humanos, há somente o treinador, leigo, para 

realizar o trabalho. 

As condições físicas do campo onde foi realizada a Copa Salvador 

também refletiam essa precariedade, pois assim como o campo de treino, ele 

também era de terra, desnivelado e esburacado em algumas partes, o vestiário 

sem espaço e condições de higiene adequadas, os jovens sem assistência 

médica, nem ao menos um kit de primeiros socorros ou gelo, e sem água 

potável (as equipes que tinham de levar, e o treinador resolveu levar H2O, pois, 

segundo ele, daria mais energia para seus atletas), além dos horários 

totalmente inadequados de alguns jogos (entre 11h e 14h).  

Percebi na precariedade dessa infraestrutura para a realização do 

trabalho, o fruto da vulnerabilidade social dos sujeitos daquele espaço, como 

também da ausência ou insuficiência de políticas públicas para essa 

população. Poder-se-ia pensar, por exemplo, na possibilidade de 

financiamentos de projetos de formação esportiva para menores em situação 

de risco, o que me parece ser o caso de alguns dos jovens que ali participam 

da formação no futebol. Há previsão de recursos em vários órgãos públicos, 

como por exemplo, o Fundo da Infância e Adolescência, “autorizado pela Lei 

Federal 8.242/91, é gerido pelos Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (Cedecas)”. Existem em todas as instâncias “federal, distrital, 

estadual e municipal, (e) foram criados para captar recursos destinados ao 

atendimento de políticas, programas e ações voltadas para a proteção de 

crianças e adolescentes”. São acolhidas “iniciativas de organizações 

governamentais e não-governamentais que queiram trabalhar com demandas 

relativas à garantia de direitos infanto-juvenis” (MARQUES, 2013, p.39). A 

única questão a se refletir nesse caso é que provavelmente os responsáveis 

por aquele trabalho teriam que abrir mão da característica de preparação para 

o esporte de rendimento e passar a atuar na lógica do esporte educacional ou 

de participação. 

 Nas escolinhas privadas observadas, o espaço físico é adequado ao 

desenvolvimento do trabalho, já que as três utilizam um campo sintético 
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reduzido, conhecido como campo de futebol society, em áreas particulares com 

controle de entrada, todos com área administrativa, vestiários, banheiros, 

cantinas e área coberta para o acolhimento dos pais ou responsáveis pelas 

crianças e jovens. Os materiais são suficientes, em relação ao número de 

atletas e características das atividades propostas, e de boa qualidade. Em 

relação aos recursos humanos, as três contam com um professor formado em 

Educação Física e um estagiário da área como auxiliar, além de gestores, 

coordenadores e secretária. Como já disse, a qualidade dessa infraestrutura é 

fator de distinção no mercado e esses estabelecimentos precisam garantir 

condições adequadas para atrair os pais das crianças e jovens, e, no caso das 

escolinhas franqueadas, há a exigência dos clubes profissionais a que são 

vinculadas. 

 Percebe-se, portanto, que há mais distanciamentos do que 

aproximações com a lógica racional e mercantil do futebol profissional entre a 

divisão de base do clube profissional e os demais espaços observados no 

tocante aos aspectos da estrutura física, de materiais e de recursos humanos 

para a realização do trabalho, sobretudo na equipe da associação comunitária. 

Parte da explicação desse distanciamento está, obviamente, nos diferentes 

perfis de público e objetivos desses espaços, mas outra parte refere-se à 

ausência de regulação e controle do poder público sobre espaços destinados à 

prática de atividades esportivas de lazer - mas que também servem à formação 

esportiva de centenas de crianças e jovens - majoritariamente voltadas ao 

aprendizado do futebol.  

 Sob essa perspectiva, destaca-se a vulnerabilidade social a que estão 

submetidos os sujeitos envolvidos no processo de formação para o futebol no 

campo público observado, pois estão sujeitos a mais lesões, devido ao estado 

do campo, à deficiência do aprendizado pela baixa qualidade dos materiais 

disponíveis e pela falta de formação profissional do responsável pela condução 

do trabalho, e também ao assédio e exploração dos inúmeros agentes da rede 

de relações do futebol que circulam livremente por aqueles espaços.  

 A falta de formação profissional do treinador para a realização do 

trabalho é expressa de diversas maneiras. Em quase todos os treinos que 

observei e também nos jogos pelas competições que a equipe participou, ele 

teve atitudes comprovadamente inadequadas para com os menores, gritando 
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com eles e até os xingando, quando cometiam erros, etc. O treinamento, já que 

o trabalho deveria ser voltado à preparação de atletas, nunca esteve adequado 

às questões técnicas e, sobretudo, táticas que qualificassem a equipe a 

competir em igualdade de condições com outras equipes que também 

participavam da competição. Ele reproduzia todas as crendices do meio 

futebolístico tradicional, inclusive, em uma das ocasiões, antes de um jogo 

importante para a equipe, pediu que os jovens se benzessem com um pouco 

da terra do campo.  

Em outros momentos desse texto retomarei essa questão, mas agora 

quero finalizar este tópico do capítulo, trazendo algumas de minhas impressões 

sobre a responsabilidade da sociedade civil em relação a tal contexto. 

 Não há qualquer acompanhamento ou controle sobre o trabalho 

realizado naqueles espaços de formação, mas também precisamos refletir 

sobre a responsabilidade de todos nós diante dessa realidade. Numa das 

ocasiões em que eu observava o trabalho da equipe da associação 

comunitária, seu técnico, sabendo de minha ligação com a Universidade 

Federal da Bahia, perguntou-me se não podia mediar sua solicitação de 

convênio para possibilitar que seu treinamento, ao menos em períodos 

próximos às competições, pudesse ser no campo da instituição. Esclareci que 

não tinha essa prerrogativa, pois era apenas aluno da pós-graduação de um 

dos cursos daquela instituição, mas depois questionei minha própria postura e 

a da universidade - em muitos casos nos utilizamos daquele espaço para 

nossas pesquisas, como eu fazia naquele momento, ou para a qualificação da 

formação de nossos alunos, mas oferecemos pouco retorno aos sujeitos que lá 

circulam. 

 Obviamente, não é papel nosso, pesquisadores e instituições, melhorar 

as condições físicas ou fornecer materiais de qualidade e em quantidade 

suficiente para o trabalho naqueles espaços, isso é tarefa dos órgãos públicos 

responsáveis pelas políticas de esporte ou educacionais.  

No entanto, poderíamos colaborar, por exemplo, com a qualificação dos 

responsáveis pela condução do trabalho, para, além de evitar que cometessem 

os erros de conduta já citados anteriormente, ajudá-los a redimensionar os 

objetivos do trabalho com os jovens, tornando a prática proposta coadunada 

com o perfil de esporte educacional, evitando, como preconiza a legislação 
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esportiva, “a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a 

finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua 

formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer” ou ainda do 

esporte de participação, “compreendendo as modalidades desportivas 

praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 

plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação 

do meio ambiente” (BRASIL, 1998, LEI PELÉ, Art.3º, CAPITULO III). 

 Aquele treinador, como ele próprio disse, estava ali há mais de vinte 

anos, e fico pensando quantos jovens poderiam ter tido outro destino, caso 

tivéssemos nos aproximado dessa realidade e não só a pesquisado. Outra 

possibilidade de nossa contribuição seria na elaboração de projetos ou 

programas de esporte voltados à formação cultural de crianças e jovens, 

através da captação de recursos públicos, como é o caso do Fundo da Infância 

e Adolescência, há pouco citado. 

 

5.1.3 Rotina de trabalho no futebol e suas implicações na formação 
cultural do jovem  

  

 Antes de apresentar os dados sobre a rotina de trabalho dos futuros 

atletas/alunos nos diferentes campos observados, e suas implicações para a 

formação cultural dos jovens, quero esclarecer, de forma breve, a estrutura de 

organização de cada um deles, pois essa estrutura já revela um pouco sobre a 

aproximação ou o distanciamento de cada instituição com a lógica racional e 

mercantil do futebol profissional. 

 Novamente, apresentarei primeiro a organização do clube profissional, 

por ele ser mais representativo da lógica mencionada, e servir de referência 

para as análises sobre os demais espaços. O clube profissional abriga hoje em 

torno de 200/210 atletas, divididos em seis categorias: Pré-Mirim, que é a 

primeira categoria do clube, composta por jovens de 12 anos; Mirim, com 

jovens entre 12 e 13 anos; Pré-Infantil, com jovens entre 13 e 14 anos; a 

Infantil, com jovens entre 14 e 15 anos; Juvenil, com jovens entre 16 e 18 anos; 

e Júnior, com jovens entre 18 e 20 anos. Além dessa organização, ele também 

conta com uma rede de escolinhas licenciadas de sua marca, inclusive no 

interior do estado e em outros estados brasileiros, e outros parceiros que lhes 
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encaminham ou indicam jogadores de destaque para compor suas equipes de 

divisão de base. Em entrevista, seu coordenador revelou que esses duzentos 

atletas que o clube tem em suas diversas categorias são os aprovados entre 

um montante de, mais ou menos, vinte mil testados ao longo do ano. 

 Nas três escolinhas observadas há a divisão de categorias por idade, 

mas isso não se configura de forma rígida, podendo haver flexibilização dessa 

divisão em determinados períodos do ano, principalmente na baixa temporada, 

que normalmente coincide com as férias escolares. Durante o período de 

observação, presenciei, como já dito, situações em que duas ou mais 

categorias foram mescladas por não terem o número suficiente de alunos para 

serem mantidas separadas. 

 Na associação comunitária não há várias categorias desenvolvendo o 

trabalho ao mesmo tempo. Jovens entre doze e dezoito anos treinam naquele 

espaço e são separados em categorias apenas quando as equipes participam 

de competições, tendo, às vezes, que completá-las com jovens de outras 

equipes do bairro ou de equipes de técnicos parceiros, pois em algumas 

categorias não há atletas suficientes para formar uma equipe. 

 No que se refere à rotina de treinos, para as equipes da divisão de base 

do clube profissional são planejadas atividades duas vezes na semana, para os 

atletas com até catorze anos. Os mais velhos treinam cinco dias por semana, 

em um dos turnos, e realizam jogos/treinos ou participam de campeonatos aos 

sábados. O treinador da equipe de base observada relatou que participa de 

quatro a cinco competições ao longo do ano, sendo duas regionais e duas 

nacionais.  

 Quanto aos demais espaços observados - as escolinhas privadas e a 

associação comunitária -, como já foi dito, suas equipes treinam duas vezes 

por semana, à exceção dos jovens menores de catorze anos selecionados nos 

testes do clube profissional da escolinha licenciada, pois estes treinam cinco 

vezes por semana, sendo três no campo society e duas em um campo oficial 

que a instituição aluga em outro local da cidade. 

 Considerando que o aumento na frequência e volume de treinos é uma 

característica da racionalidade do futebol profissional, pode-se perceber 

aproximações entre a rotina de treinamento das equipes da divisão de base do 

clube profissional e da escolinha licenciada, pelo menos para os jovens 
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menores de catorze anos, que são selecionados pelo clube profissional que a 

licencia. Note-se também distanciamentos em relação à rotina das escolinhas 

privadas sem vínculo com clube profissional e da equipe da associação 

comunitária, apesar de o treinador desta ter revelado que já havia tentando 

convênio com a Universidade Federal da Bahia, como já disse, justamente pela 

oportunidade de aumentar a frequência de treinos, além de melhorar as 

condições físicas do local de treinamento - ou seja, esse distanciamento é 

apenas circunstancial e não por princípio pedagógico do trabalho realizado. 

 Sobre as características das atividades propostas, percebe-se que há 

mais aproximações entre o trabalho da equipe da divisão de base do clube 

profissional, a equipe da associação comunitária e, um pouco, com o trabalho 

realizado pelos atletas de destaque da escolinha privada franqueada, e 

distanciamentos da lógica racional do futebol profissional em relação às 

atividades planejadas para o trabalho com as equipes das escolinhas privadas 

não vinculadas a clubes.  

 As aproximações entre os dois primeiros campos foram expressas de 

várias formas. Por exemplo, na preocupação com a especialização precoce do 

treinamento, que impõe aos jovens começarem muito cedo a definir suas 

posições em campo e a ter treinos específicos para a função que exercem. Nas 

equipes da divisão de base já é possível pressupor essa especialização, tendo 

em vista que o objetivo daquele espaço de formação é diretamente ligado às 

necessidades da equipe profissional. Por isso, já desde cedo as equipes 

contam, por exemplo, com uma estrutura organizacional que prevê um 

treinador de goleiros, e os testes para selecionar futuros atletas também são 

realizados em função de posições necessárias às equipes da base. 

 Nos demais espaços de formação, nos quais o futebol deveria ser 

apenas meio, essa especialização precoce não precisaria prevalecer, mas, 

novamente, há uma aproximação com essa lógica racional nas atividades 

propostas para a equipe da associação comunitária. 

 Em algumas observações, notei que o treinador insistia em atividades 

específicas para seus goleiros, apesar de, pelo que eu tenha percebido, não 

haver um planejamento do trabalho. Em um desses treinos os goleiros 

começaram a realizar o trabalho específico sugerido pelo treinador, mas após 

alguns minutos mudaram a atividade por conta própria, para outra sem relação 
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com o aprimoramento das habilidades exigidas pela posição e função, só tendo 

voltado a exercer uma atividade compatível, quando o jogo/treino começou e 

então assumiram suas posições em cada equipe. Diferentemente das equipes 

da divisão de base, esse trabalho especializado não era constante, inclusive 

um dos goleiros era também zagueiro e em várias ocasiões treinou nessa 

posição. 

 Portanto, as aproximações com a lógica racional e mercantil do trabalho 

realizado com as equipes das divisões de base do clube profissional, nos 

outros espaços observados, só ocorreu em relação ao treinamento técnico, não 

em relação ao treinamento específico, que é relativo ao aprimoramento de 

fundamentos técnicos para cada posição/função na equipe, ou mesmo às 

ações táticas de cada jogador em cada posição. No máximo, nesses outros 

espaços, há orientação e alguma cobrança sobre o posicionamento dos 

jogadores em campo, mas sem trabalhos especializados para cada função. 

 Os distanciamentos da lógica racional do futebol profissional em relação 

às atividades planejadas para o trabalho com as equipes das escolinhas 

privadas foi revelado na despreocupação com a especialização precoce do 

treinamento, no trato diferenciado para as questões técnicas e táticas, na 

flexibilização das posições dos jogadores na equipe – inclusive, uma delas, a 

conveniada à escola de educação formal, oportuniza a experimentação de 

vivência de outros papéis aos alunos/atletas ao longo do tempo de formação. 

No projeto inicial dessa escolinha, proposto em 2006, já estava previsto 

um trabalho que se pretendia diferenciado em relação à cultura desse tipo de 

espaço para o aprendizado do futebol, já que se tratava de um espaço de 

prática esportiva ligado a um estabelecimento escolar. O referido projeto 

propunha-se a atender crianças e jovens de um bairro popular da cidade e as 

comunidades vizinhas “com o intuito de promover a prática esportiva, 

educacional, o desenvolvimento físico, psicológico e social, de maneira 

saudável, orientada e com acompanhamento técnico”. Seu objetivo geral e 

objetivos específicos já apontavam para uma formação mais ampliada em 

relação às questões de desenvolvimento técnico/tático para o futebol, 

buscando proporcionar aos alunos “novas alternativas de lazer e desportos”, e 

demonstrando preocupação para com a prática regular de atividades físicas e a 

integração e socialização de seus participantes, além de critérios referentes à 
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relação entre a participação na escolinha e o rendimento escolar dos alunos. 

Em relação a esta última questão, no manual de normas e procedimentos da 

escolinha, entregue aos pais no momento da matrícula, é prevista a 

obrigatoriedade de entrega do boletim escolar de todos a cada unidade, de 

acordo com o qual é possível, inclusive, suspender o aluno com baixo 

rendimento escolar. 

 Outro aspecto importante a ser destacado no projeto é o esclarecimento 

de questões metodológicas de ensino que demonstram a preocupação com 

formas adequadas de lidar com as diferenças de faixa etária e suas 

peculiaridades, a organização didática das aulas, prevendo momentos de 

reflexão, nos quais os alunos analisam a prática realizada, relacionando-a com 

atividades de aulas anteriores, dando oportunidade ao aluno de ter consciência 

sobre a própria prática. Há também questões que explicitam a preocupação 

com o embasamento científico do trabalho a ser realizado e sua relação com 

as teorias mais contemporâneas que pressupõem a necessidade de diferenciar 

os trabalhos de acordo com a faixa etária e os espaços educativos. Dessa 

forma, o projeto prevê a utilização de jogos e brincadeiras populares e pré-

desportivos para o desenvolvimento dos conteúdos do futebol, e não só os 

exercícios mais tradicionais para o aprendizado desses conteúdos.  

Tais conteúdos são apresentados sob a estrutura de fundamentos 

básicos, derivados e específicos, sendo os primeiros relacionados às técnicas 

de passe, domínio de bola, condução, drible, chute, cabeceio e desarme; e os 

segundos, relativos a cruzamentos, cobranças de falta e pênalti, lançamentos, 

tabelinhas, arremessos laterais e cobranças de escanteio – estes ligados às 

“posições táticas dos jogadores, suas funções e características próprias que as 

distinguem”, ou seja, as ações mais especializadas dos goleiros, laterais, alas, 

zagueiros, líberos, médios-volantes, meios-campistas e atacantes. 

 O projeto também organiza e sistematiza o desenvolvimento desses 

conteúdos em uma sequência pedagógica que leva em conta a idade: para os 

alunos entre 3 e 6 anos é realizado um trabalho que prevê o desenvolvimento 

dos fundamentos básicos sob uma conotação mais lúdica e com o objetivo 

maior de ampliar o acervo motor das crianças; os mesmos fundamentos 

básicos são desenvolvidos dos 7 aos 10 anos com uma preocupação mais 

voltada ao aprimoramento técnico, sendo os professores mais exigentes 
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quanto a esse aspecto e passando a orientar e corrigir posicionamentos em 

campo, execução das técnicas e organização tática nos jogos; dos 11 aos 12 

anos, com essa base consolidada, são desenvolvidos os fundamentos 

derivados que possibilitam um trabalho mais complexo, já que os alunos são 

capazes “de assimilar conceitos táticos básicos”- nessa etapa do processo de 

formação os alunos também são incentivados a refletir sobre a necessidade de 

sobrepor os interesses e necessidades da equipe aos individuais e, portanto, a 

assumir papéis ou funções específicas no grupo e compreender o caráter 

coletivo desse esporte; por fim, entre 13 e 17 anos são desenvolvidos os 

fundamentos específicos, que proporcionam o aprimoramento do “aprendizado 

do posicionamento tático e das posições dos jogadores durante o jogo”.  

Optei por detalhar um pouco mais o projeto dessa escolinha, pois ele 

revela como é possível apresentar uma proposta de formação para o futebol 

que garanta o aprendizado técnico/tático necessário à prática esportiva aqui 

em questão, sem necessariamente ter que se aproximar da lógica racional e 

mercantil que parece “querer” prevalecer nos diferentes espaços educativos 

dessa formação. A proposta do projeto, portanto, aproxima-se do que 

preconiza a legislação esportiva do país sobre o esporte educacional, no qual a 

seletividade e a hipercompetitividade entre os praticantes devem ser evitadas e 

o foco deve estar no esforço pelo desenvolvimento do indivíduo quanto ao 

exercício da cidadania e da prática do lazer, como dito anteriormente. 

Por outro lado, ao apresentar o projeto também refleti sobre a força do 

discurso midiático e mercadológico do negócio futebol, pois percebi em várias 

aulas observadas, a dificuldade dos professores/técnicos em fazer 

prevalecerem os princípios pedagógicos, mantendo-se distantes da lógica 

racional e mercantil do futebol profissional. Descrevo a seguir alguns dados 

empíricos observados nesse espaço para demonstrar como essa lógica se faz 

presente, mesmo em um espaço com clareza de propósitos tão distintos dos do 

futebol profissional. 

Numa dessas aulas, o professor propõe as atividades técnicas previstas 

no projeto para aquele grupo de crianças e depois um jogo/treino mais livre, ou 

seja, sem muitas intervenções quanto ao posicionamento de cada jogador, 

correções técnicas ou táticas, permitindo, inclusive, a troca de posições entre 

eles, como prevê o projeto. Porém, dois pais e um funcionário da cantina 
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criticaram essa ausência de orientação por parte dos professores, alegando 

que as crianças não evoluiriam com tal método de aula. Provavelmente esse 

comentário não se transformou em cobrança direta aos professores, pois na 

ocasião da matrícula os pais recebem um manual de normas e procedimentos 

da escolinha, que prevê a não interferência sobre a condução do trabalho. 

 Em aula subsequente, após um início com atividades de alongamento e 

aquecimento com corridas em volta do campo, os professores repetiram a 

atividade do jogo/treino livre de intervenções, sob a alegação dos 

alunos/atletas vivenciarem as várias posições e papéis de uma equipe de 

futebol. Quem marcava gol assumia a função de goleiro, para que este 

pudesse experimentar a função de atacante ou outra qualquer. Novamente ouvi 

os pais criticando a ausência de orientação na aula e a falta de posições mais 

definidas em campo. Mas, dessa vez, passaram a orientar seus filhos em 

relação às jogadas mais adequadas em cada situação de jogo, sobre 

posicionamento em campo e melhor forma de realizar as técnicas de passe, 

recepção e chute a gol. Ao final da aula, esses mesmos pais comentaram entre 

si e com o funcionário da cantina que o papel de orientar deveria caber aos 

professores, inclusive devendo parar as jogadas em alguns momentos para 

sugerir correções que evitassem os erros mais comuns ou, ao menos, 

pudessem minimizá-los.  

Até aquele momento, eu ainda não havia percebido as outras razões 

que levavam os pais a criticarem a ausência de orientação dos professores, e 

concordei, em pensamento, com parte de suas preocupações, afinal ali era 

uma escola para se aprender a jogar futebol. Porém, observando mais duas 

aulas/treinos verifiquei que as críticas tinham também outro sentido. Eles 

revelavam publicamente que eles estavam preocupados com a demora de 

seus filhos aprimorarem as técnicas e com as possíveis dificuldades que isso 

geraria numa seleção de jovens para as equipes das divisões de base de 

clubes profissionais de futebol da cidade, que era a expectativa de alguns 

deles. 

Além disso, durante a observação da aula teste de um candidato ao 

cargo de professor/técnico, um leigo, ex-jogador profissional que mantinha uma 

escolinha em um dos campos de terra do bairro, confirmei minhas suspeitas 

sobre a expectativa daqueles pais. 
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Após o início tradicional com exercícios de alongamento e aquecimento 

através de corridas em volta do campo, o candidato a professor/técnico propôs 

atividades de aprimoramento técnico, orientando sobre a posição correta da 

parte do corpo com a qual os alunos iriam realizar o movimento. Depois, 

propôs o exercício de prática conhecido como a “pedalada” do Robinho ou do 

Neymar, que consiste em cruzar os pés alternadamente sobre a bola, 

simulando sua condução para um dos lados e levando-a ao outro, o que 

agradou aos alunos e aos pais. Sugeriu atividades de ataque e defesa, e por 

fim, propôs um jogo/treino com intervenções sobre posicionamento correto dos 

alunos/atletas, e sugestão de jogadas mais adequadas. Nessa atividade só era 

permitido dar dois toques por vez para cada jogador, antes de passar a bola ao 

colega de equipe. Depois o “professor” liberou o número de toques, mas 

restringiu o “chutão”, ou seja, as jogadas deveriam ter uma organização 

planejada, baseada na aprendizagem da aula.  

Os pais que estavam de fora argumentavam que seus filhos tiveram 

certa dificuldade, porque não estavam acostumados a treinar dessa forma com 

os professores da escolinha. Elogiaram o trabalho do “professor” que estava 

sendo testado por ele ensinar os fundamentos técnicos, antes de começar a 

jogar. Eles diziam ainda que a metodologia dos outros professores favorecia o 

“baba”, ou seja, o jogo livre, o que não condiz com o objetivo do espaço, uma 

escolinha de futebol, que deveria direcionar o aprendizado dos alunos. 

Suspeitei, após a revelação dos pais sobre a preocupação com os testes nas 

equipes de divisão de base de clubes profissionais locais, que aquele 

“professor” era elogiado por representar, em certa medida, a lógica racional e 

mercantil do futebol, que também é pretendida por eles, como foi observado 

depois, nas entrevistas que realizei com dois daqueles pais. 

  Nas equipes da divisão de base há uma programação previamente 

definida, na qual são propostos tipos distintos de treinos ao longo da semana. 

Para a equipe que acompanhei mais de perto, a sub-15, em três dias 

alternados há um treino técnico que, segundo seu treinador, consiste em 

aprimorar os fundamentos do passe, recepção, condução e controle de bola, 

drible, cabeceio, etc., e nos outros dois dias há o que eles chamam de treino 

específico, que é mais setorizado, trabalha as habilidades necessárias a cada 

posição/função, ou seja, zagueiro aprimora a antecipação, o corte de bola 
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aérea, o corte de bola no chão; volantes aprimoram a marcação, a virada de 

jogo, o passe lateral; meias trabalham a aproximação, o drible, a visão de jogo, 

o chute de fora da área; e atacantes aprimoram a finalização. 

Essa estrutura de treinamento já denota uma preocupação com a 

formação do capital futebolístico como foco principal do clube e também 

representa a preparação para o trabalho que caracterizará a rotina dos atletas 

de 16 anos em diante, quando já podem assinar seu primeiro contrato 

profissional e são tratados e cobrados com equivalência. Em sua entrevista o 

coordenador da base do clube demonstrava ver com naturalidade essa 

cobrança e, quando questionado sobre como ficariam os estudos daqueles 

atletas, com o aumento da carga de treinos, ele confirmou que o jovem com 

idade “a partir dos 16 anos já tem um contrato profissional, de atleta 

profissional, e precisa estar disponível nessas horas para o trabalho, para o 

treinamento, então todos estudam à noite” (C2).  

Já o treinador da categoria sub-15 (a mais observada do clube durante a 

pesquisa), ao ser questionado sobre a rotina de treinos, se não dificultaria a 

complementação da formação cultural dos atletas, de certa forma revelou que a 

preocupação do clube é mesmo com a formação para o futebol. Disse ele: 

 
Isso é um fator que pode ser complicante, mas temos exemplos aqui 
de alguns jogadores que conseguem fazer outros cursos, fazer até o 
vestibular, cursar uma faculdade, com um pouco de sacrifício, com 
um entendimento também dos treinadores, a liberação em um treino 
ou outro, e a gente acaba flexibilizando essa situação (destaque 
meu), para que ele possa também fazer sua formação acadêmica no 
curso que ele deseja fazer e também ele possa desenvolver e 
melhorar o intelecto, isso é um fator importante para todos nós 
treinadores. (T 1) 

 

Nota-se que em seu depoimento o treinador ressalta a “flexibilização do 

treino” em favor da formação educativa do jovem, como se fosse uma 

concessão e não um direito assegurado, inclusive pela Legislação Esportiva, 

além das legislações Constitucional e Infraconstitucional. Percebi naquele 

momento que a intenção do treinador era verdadeira. Ele realmente entendia 

que o estudo poderia fazer a diferença no futuro, mas, ao mesmo tempo, não o 

reconhecia como um direito legal do jogador, ou mesmo compreendia que a 

escolarização precisava ser garantida, pois, como ele mesmo havia afirmado 
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em outra parte da entrevista, pouquíssimos avançariam nas categorias de base 

até a profissionalização. 

Como já mostrado, um dos principais problemas no contexto de jovens 

em formação no futebol é a flexibilização da escolarização. Em entrevista com 

dois atletas da equipe que acompanhava, revelou-se, em certa medida, o 

desinteresse do clube em garantir algo mais do que a matrícula deles na 

escola. Ao serem questionados sobre como o clube administrava a vida de 

treinos, frequência à escola e horários de estudo, eles responderam que 

frequentavam a escola no turno matutino e treinavam à tarde, portanto, sobrava 

o turno noturno para estudar os assuntos do dia. Questionei sobre a efetividade 

desse estudo à noite, e eles disseram que nem toda noite cumpriam essa 

rotina, pois muitas vezes estavam cansados demais para fazê-lo. 

Na sequência da entrevista, quis saber como a relação com a escola se 

processava, quando tinham competições, sobretudo quando elas aconteciam 

fora do município ou estado. Um deles afirmou que já havia inclusive 

participado de competições no exterior, na Espanha. Diante disso, reforcei mais 

ainda a questão, já que uma viagem internacional poderia representar mais 

tempo fora da escola. Foi dito por um deles: 

 

[...] aí a gente precisa da “colaboração” da escola, que é entender as 
nossas dificuldades e aceitar, é colaborar um pouco, na verdade, 
porque a ‘mãe social’ do clube, ela envia uma documentação pra 
escola avisando que a gente vai ficar uma semana longe, avisa o 
tempo pra poder repor todas as provas, os assuntos perdidos. (como 
é feita essa reposição?). Aí já é mais com cada professor, depende 
de cada um, às vezes, o professor faz um trabalho ou então pede pra 
gente fazer a segunda chamada das provas. (A 6) 
 

E o outro atleta completou dizendo: 

 

[...] eu saí só uma vez, foi pra Espanha, com (nome do outro atleta 
entrevistado), eu perdi muitas aulas, muitas provas, muito assunto, fiz 
só segunda chamada e trabalho, só. O pior é que é difícil, a escola 
que eu estudo prepara pro Enem, então os professores de educação 
física, às vezes, ajudam, no Conselho de Classe, pede pra tá bem 
nas aulas, prestando atenção pro professor, pra ele ajudar a gente e 
tal, pedindo pra gente deixar de fazer a prova de segunda chamada, 
pra fazer um trabalho, que fica mais fácil pra gente recuperar a nota, 
pra até passar de ano (risos). (então o professor de educação 
física acaba ajudando, casos vocês sejam bons alunos nas 
outras disciplinas, mesmo que vocês estejam em dificuldades de 
notas e de conhecimento, ele pede para levar em conta que 
vocês são atletas e tal, para ver se vocês passam de ano?). Ele 
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diz pra gente prestar atenção às aulas, fala que a gente deve sempre 
demonstrar que tá querendo passar de ano, e não é só o futebol que 
vai atrapalhar isso. (A 5) 

 

 Pode-se perceber aí a anuência de muitos dos envolvidos com a 

flexibilização mencionada, os atletas, os responsáveis pelo clube e até 

membros da própria escola. Esse não é um caso isolado, há vários estudos 

que demonstram que a referida flexibilização da escolarização de atletas em 

formação no futebol é a regra, não exceção. 

 Barreto (2012) analisou essa flexibilização escolar nos dois maiores 

clubes mineiros - Cruzeiro e Atlético -, tentando constatar se o cumprimento 

desse preceito legal, ou seja, a obrigatoriedade de matricular os atletas na 

escola, tinha uma motivação social (compreensão da importância do estudo e 

da reprovação da sociedade em caso de retirada dos atletas da escola) ou 

advinha da imposição do mercado (necessidade de oferecer mais vantagens 

que os concorrentes), ou ainda se era uma estratégia para atrair os pais ou 

para cumprir a imposição legal. Chegou à conclusão de que esta última 

hipótese parece prevalecer ao analisar a postura burocrática dos clubes em 

relação a esse aspecto. 

Um desses clubes utilizava-se de uma forma de oferecimento de 

escolarização, que o autor chamou de “direto”, ou seja, o clube mantinha uma 

escola dentro do centro de treinamento, e o outro oferecia o tipo indireto, e 

mais comum, em que os atletas eram matriculados na rede pública ou 

particular de ensino. Um dado interessante a ser destacado é o fato de este 

último clube ter adotado, a partir de 2012, uma nova modalidade de ensino 

para seus atletas, semipresencial, oferecida pelos Centros Estaduais de 

Educação Continuada (CESEC), os quais foram “idealizados pelo governo do 

estado de Minas Gerais para atender à grande demanda de alunos com 

histórico de evasão ou exclusão escolar, inclusive quanto àqueles que não 

conseguiram concluir mesmo o ensino supletivo” (BARRETO, 2012, p.38) 

Observa-se, neste último caso, o limite extremo da flexibilização da 

escolarização dos atletas, colocados no mesmo patamar que outros jovens que 

apresentam comprometimento do fluxo escolar, comprovando o tipo de 

compreensão que todos os envolvidos têm sobre a contribuição da educação 

formal para o jovem. Compreensão, aliás, que não é novidade no meio do 
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futebol. Em entrevista, o ex-atleta profissional que foi formado na base de um 

dos clubes de grande expressão do Nordeste, confidenciou-me que ouviu 

várias vezes de seus treinadores: “ou você joga ou estuda” (A 7) - e confirmou 

que alguns colegas que insistiram nos estudos foram afastados do clube. Se 

isso já era grave no passado, nos dias atuais mais ainda, e com o respaldo da 

Legislação Esportiva. O ex-atleta também relatou, quando questionado sobre 

sua rotina de treinos e estudo: 

 

Os treinos eram diários, quando infantil geralmente era de segunda a 
sábado, jogávamos sábado ou domingo, tínhamos um dia de 
descanso na semana, eu estudava pela manhã, quando tinha 14 
anos, e a partir dos 15 anos, eu já passei a estudar à noite. (A 7) 

 

 Percebe-se a semelhança com a rotina atual, porém, como não existiam 

as garantias legais de hoje, ele completou que, às vezes, os treinos eram 

“dobrados”, ou seja, nos dois turnos em um mesmo dia. Em relação à 

importância dada pelo clube à formação educacional e sobre a fiscalização da 

efetiva frequência às aulas, ele argumentou:  

 

Eu, apesar que eles orientavam e falavam da importância do estudo, 
mas era mais algo como descargo de consciência, né? Pra não ter 
aquele peso de dizer assim: eu não falei. Eles falavam, mas não tinha 
fiscalização se eu ia ou não para a escola, principalmente, se eles 
viam que o atleta tinha qualidade, é que eu costumo dizer, eles 
faziam ‘vista grossa’, muitos não iam pra escola, ou iam, mas não 
entravam na sala de aula. (A 7) 

 

 E, quando quis saber sua opinião a respeito da importância do estudo, e 

sobre a escola que o clube lhe oferecia, ele completou: 

 

Eu tinha uma ideia, eu queria concluir, agora a verdade é que, 
quando eu vim pra (breve pausa), o estudo deixou de ser o meu foco 
principal, ai eu quis me preparar para ser um atleta profissional, então 
a educação, a escola passou pra segundo plano. Agora, eu tinha 
orientação de meus pais, e fazia o possível para passar, mas não 
mais com aquela ideia de seguir uma carreira fora do futebol. Eu 
lembro que logo que eu vim para cá, pra o (nome do clube), eu 
estudava numa escola que às segundas-feiras quase sempre a gente 
não ia, e às sextas-feiras, como havia somente uma aula, raramente 
a gente ia, e eu lembro que na escola, quando chegava um pouco 
atrasado, tínhamos que pegar carteira em outras salas, porque o 
número de carteiras não era suficiente para o número de alunos. (A 
7) 
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 Nota-se, no depoimento, que há uma concorrência entre a formação 

para o futebol e a formação escolar, e também que a precariedade do 

estabelecimento de ensino denota o descompromisso dos clubes com a 

educação formal de seus atletas.  

Na diligência realizada pelo Ministério Público na sede do Cruzeiro, já 

citada aqui, foi feita uma fiscalização na Escola Alternativa, que acolhia seus 

atletas. Na ocasião foram encontradas várias irregularidades, dentre as quais:  

 

[...] 34 adolescentes foram transferidos da escola em pleno exercício 
do período letivo em 2008; 07 adolescentes com a informação 
“desistente”; 02 adolescentes com a informação “matrícula 
cancelada”; 12 adolescentes relacionados no relatório elaborado pelo 
Ministério Público do Trabalho encontram-se sem informações sobre 
matrícula e freqüência em instituição de ensino, uma vez que não há 
registro de matrículas deles na Escola Alternativa. (MARQUES, 2013, 
p.152) 

 
 Em relação à concorrência entre a formação escolar e a futebolística, 

outros estudos já haviam sinalizado questões importantes a serem destacadas. 

Soares et al. (2010) apresentam dados relativos ao tempo dedicado ao 

futebol e à escola, que sugerem não haver diferença significativa - os autores 

destacam que a “média do tempo dedicado ao futebol, somados treinamento, 

jogos semanais e deslocamentos, é de 24:54:00 semanais, é um pouco maior 

que o tempo total dedicado à frequência escolar, adicionado o tempo de 

deslocamento, que é de 24:05:00” (SOARES et al., 2010, p.17). Eles entendem 

que, como a agenda semanal dos atletas é basicamente voltada para aulas, 

treinos e jogos, compromete-se o tempo que precisaria ser dedicado ao estudo, 

lições ou tarefas escolares e outros cursos, além de atividades relativas à 

cultura e à socialização com outros jovens. Os autores concluem que “o tempo 

gasto com a formação no futebol pode criar dificuldades para uma vida escolar 

dedicada e para uma formação cultural de qualidade” (SOARES et al., 2010, 

p.17), mas supõem que a falta de qualidade da escola brasileira potencializa a 

aposta na carreira futebolística. Mais adiante ampliarei esse debate ao discutir 

as desigualdades sociais na educação do país e o tipo de escola que é 

oferecida aos jovens mais pobres. 

  Mais um estudo sobre a relação entre escolaridade, iniciação esportiva, 

contextos social e familiar e planejamento da carreira (MARQUES e 

SAMULSKI, 2009), encontrou resultados que demonstram que: 
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[...] a maioria dos atletas tem dificuldade de conciliar estudos e 
treinamento, [seu] contexto familiar e social [...] é de classe 
socioeconômica média baixa e baixa [e] a maioria dos atletas afirma 
planejar aspectos específicos de sua carreira esportiva, exceto com 
relação aos estudos. (p.103) 

 
 O mesmo estudo aponta dados que indicam que “pelo menos 53,2% dos 

atletas estão defasados com relação à série correspondente à sua idade (e) 

51% dos atletas em algum momento da sua carreia esportiva interromperam os 

estudos para jogar futebol”. (MARQUES e SAMULSKI, 2009, p.107) 

Há ainda um terceiro estudo que eu trago para análise, pois apresenta 

um comparativo entre o impacto do tempo de treinamento na formação escolar 

de jovens espanhóis e brasileiros (BARTHOLO et al., 2011), e serve para fazer 

refletir sobre o grau de importância do tempo de treinamento no desempenho 

futebolístico das equipes, já que esse, normalmente, é um dos argumentos dos 

clubes brasileiros para justificar a carga de trabalho que exigem de seus 

atletas. 

O estudo citado acima conclui que, em relação ao tempo de 

permanência na escola, os atletas espanhóis se dedicam “29 horas e 55 

minutos, enquanto no futebol a média é de 11 horas e 10 minutos já somados 

os tempos destinados aos jogos” (MARQUES e SAMULSKI, 2009, p.7). Ainda 

segundo os autores, os dados mostram que na Espanha, o tempo destinado à 

escola “é quase três vezes maior que o tempo destinado aos treinamentos no 

futebol” (MARQUES e SAMULSKI, 2009, p.7), enquanto no Brasil esses 

tempos são equivalentes. Tais dados indicam que a priorização da educação 

não implica, necessariamente, baixo desempenho no futebol, tendo em vista os 

últimos resultados do futebol espanhol tanto em relação aos clubes quanto à 

sua seleção. Por outro lado, estudos indicam que o pouco tempo dedicado à 

escola pode comprometer a trajetória social dos sujeitos. Destes falaremos 

mais tarde. 

 O comprometimento da escolarização dos jovens atletas, como já visto, 

é em grande parte responsabilidade dos clubes, que além de apenas 

cumprirem de forma burocrática as exigências da legislação, em alguns casos 

ainda atribuem responsabilidade total aos atletas por esse compromisso. Na 

entrevista com o coordenador das divisões de base do clube profissional 
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observado durante a pesquisa, ao ser perguntado sobre o suporte que o clube 

oferecia à formação do jovem jogador, disse ele: 

 

Todos, né, os atletas aqui têm todo o suporte médico, têm os médicos 
do clube, suporte social, odontológico, psicológico, assistente social, 
escolar, porque o (nome do clube) tem alguns convênios com escolas 
particulares, convênios com faculdades, basta não só o clube querer, 
mas eles têm que querer, porque a gente não tem como obrigá-los 
a entrar na sala de aula (destaque meu). A gente faz tudo para que 
o atleta se torne um grande homem e se forme como pessoa. Então, 
essa estrutura o (nome do clube) já tem disponível há muito tempo, 
mas a parte mais importante é o querer do atleta. (C 2) 

 

 Pode-se perceber, portanto, a individualização da responsabilidade para 

com o estudo, a despeito do que prevê a própria legislação, já que esta 

preconiza não só a obrigatoriedade da frequência, mas também do 

aproveitamento escolar (BRASIL, 1998, LEI PELÉ, Art.29, CAPÍTULO V, item f 

do inciso 2º), ou seja, o desempenho do atleta em relação às notas, que, 

teoricamente, refletiriam a absorção do conhecimento transmitido. O que se vê 

é o contrário, ou seja, em muitos casos há a busca por uma escola que aceite 

flexibilizar a formação educacional. Isso ficou evidenciado anteriormente no 

depoimento dos atletas da equipe da divisão de base do clube observado na 

pesquisa, também no caso do clube Atlético Mineiro, que adotou a modalidade 

semipresencial de ensino para seus atletas a partir de 2012 (BARRETO, 2012), 

mas há outros exemplos de estudos que comprovam tal prática. 

 Em pesquisa que procurou verificar a percepção de atletas, pais, 

técnicos e dirigentes sobre a capacitação educacional dos jovens, em relação 

ao incentivo para o estudo, a responsabilidade pela cobrança do estudo e o 

conhecimento sobre a legislação, Santos (2011) chegou aos seguintes dados: 

todos os diretores entrevistados afirmaram que os clubes incentivam a estudar, 

que os jogadores estudam por exigência e iniciativa dos clubes, mas nenhum 

deles conhecia a legislação. Já os técnicos, metade afirmou que os clubes 

incentivam os atletas a estudar e a outra metade disse que não; também 

metade opinou que a exigência e iniciativa para o estudo dos atletas é do clube 

e a outra metade revelou que não, esta, porém não conhecia a legislação 

concernente. Em relação aos jogadores entrevistados, foram unânimes em 

afirmar que nem são os clubes que os incentivam a estudar, nem eles estudam 

por exigência e iniciativa das entidades - também não conheciam a lei. Seus 
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pais afirmaram o mesmo em relação às três variáveis pesquisadas. No mesmo 

estudo, o autor apresenta o depoimento de um atleta que confirma o 

desinteresse dos clubes pela escolarização dos jovens, e o fato de a cobrança 

das entidades desportivas ser mesmo sobre o empenho nos treinos e sobre o 

resultado nos jogos. 

Em outro estudo, que teve como objetivo compreender através de 

relatos dos atletas e seus familiares, as dificuldades relativas à escolarização, 

na trajetória de formação de jovens futebolistas de centros de treinamento no 

Rio de Janeiro, Correia (2013) traz depoimentos de alguns dos jovens 

entrevistados que corroboram a ideia de que a flexibilização da escola também 

é incorporada pelos atletas, quase que expressando um discurso que legitima a 

exploração a que eles são submetidos. Um desses jovens afirma que estuda 

em uma determinada escola, porque ela não lhe exige muito e isso é 

necessário para conciliar com o treinamento do futebol, e outro jovem diz ter 

mudado de escola, pois o novo clube exigia mais dedicação aos treinos e ali 

ele não iria se prejudicar. Um terceiro entrevistado afirma que uma escola boa 

atrapalharia o tempo para o treino e, portanto, seu sonho de ser jogador; e um 

último entrevistado revela que o treino é mais importante do que a escola e que 

o estudo não é tão importante para um jogador de futebol. 

Os candidatos a atletas também confirmam que estão dispostos a 

flexibilizar sua escolarização em prol da formação no futebol, assim como pais 

de crianças que estão apenas começando sua formação. Vejamos a síntese 

dos depoimentos a seguir. 

Durante as entrevistas, percebi que tanto os jovens quanto seus pais, 

muitas vezes, não tinham clareza do comprometimento de sua formação 

cultural ao se lançarem nesse contexto de formação no futebol, sobretudo em 

relação à educação formal. Assim, após questioná-los (todos), visando saber o 

grau de conhecimento deles a respeito da rotina de trabalho de um atleta em 

formação e das repercussões dessa rotina para a formação educacional, eu 

esclarecia quanto a algumas dessas repercussões para checar o quanto 

estariam dispostos a comprometer essa formação para se tornar jogador 

profissional. A transcrição de parte14 das respostas de algumas entrevistas dos 

                                                             

14 Para este grupo de sujeitos da pesquisa foi elaborada uma pergunta inicial a todos (A1. A2, 
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jovens da equipe da associação comunitária dá a dimensão dessa disposição, 

mesmo em espaços de formação que não estão diretamente ligados ao futebol 

profissional. Vejamos o que um deles disse: 

 

Ah, eu acho legal treinar em algum clube, seguir minha carreira como 
eu falei. (mesmo sabendo que se você se destacar e seguir 
carreira, você tenha que, por exemplo, diminuir o tempo para a 
escola e isso pode comprometer sua formação, você acha que 
pode valer a pena mesmo assim?). Pode sim. (A 1) 

 

 Ao Insistir, procurando saber se ele achava que valeria a pena arriscar 

sua vida de estudo para ser um jogador de futebol, ele disse não saber, mas 

em seguida afirmou que o que o fazia pensar que sim era imaginar-se em um 

clube, jogando bola, pois achava que valia a pena todo sacrifício para ser um 

jogador profissional, já que havia muitas vantagens nessa carreira.  

Outro entrevistado do mesmo grupo (a escolinha da associação 

comunitária) também afirmou que faria de tudo para se tornar um jogador 

profissional. Então, quis saber se ele tinha noção das consequências de um 

possível (e provável) insucesso na carreira, e ele respondeu que estudaria e 

arrumaria um emprego para ajudar sua família. Lembrei-lhe que a possibilidade 

do emprego estava relacionada ao estudo, que seria comprometido pelas 

demandas da formação no futebol, e que vários jogadores estão hoje em 

situação difícil por não terem alternativas à formação futebolística. Ele 

rapidamente respondeu: 

 

É interessante isso, né? Muito difícil também, mas é o tipo da coisa, 
eu vou tentar, eu vou fazer de tudo pra virar um jogador e ajudar 
minha família. É claro que tem que deixar família e estudo, tudo de 
lado muitas vezes, mas muitas vezes não, e é no momento difícil que 
a gente dá a volta por cima e tenta melhorar de vida, então eu vou 
fazer o máximo pra, se for pra deixar estudo de lado, eu vou deixar de 
lado, mas com o pensamento de “estourar” pra depois voltar a fazer 
tudo devagarzinho e concluir tudo. (A 3) 

 

 Quis saber se havia apoio àquela decisão de comprometer sua 

escolarização em prol da carreira no futebol e ele disse que esse apoio vinha, 

sobretudo, de seu pai. Diz ele:  

                                                                                                                                                                                   

A3 e A4 - Apêndice D deste trabalho) e as demais perguntas foram elaboradas a partir das 
respostas a esta primeira questão. 
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Só o meu pai, ele falou que, quando era pequeno, ele falou: olha 
(nome do entrevistado), se você quiser virar um jogador, você vai ter 
que se dedicar, vai ter que perder muita coisa na vida, muita mesmo, 
mas, é nesse sacrifício todo que você vai aprendendo as 
consequências da vida. Se você um dia virar jogador, eu acho que 
você vai ser bem-sucedido, vai virar um bom jogador. E outra, eu to 
com você pra tudo nessa vida. (A 3) 

 

 Já se pode perceber nesses depoimentos que o discurso que justifica as 

escolhas que o jovem faz é coletivo, como já afirmamos antes no texto, e, 

nesse caso, o pai é cúmplice em tal construção, caracterizada pela valorização 

da persistência e do sacrifício para “se conseguir o que se quer”. Discurso esse 

que perpassa as falas de todos os jovens que eu entrevistei na pesquisa, e 

que, em certa medida, como já disse, legitima a exploração pela qual passam 

ou passarão esses menores em formação no futebol. 

 Em relação aos pais, trago a seguir um pequeno trecho da entrevista 

com os pais das crianças da escolinha privada sem vínculo com clube 

profissional. Ao esclarecê-los que um dos aspectos afetados pela rotina de 

trabalho de um jogador de futebol em formação é justamente a educação 

formal dos atletas, quis saber a opinião deles sobre esse comprometimento. 

Disse um deles: 

 

É, nós temos que decidir, né? No momento, hoje, o futebol é o 
caminho mais fácil de um atleta, no caso, de uma criança se destacar 
e amanhã ou depois ser alguém na vida, e através do futebol ele 
pode também, amanhã ou depois voltar para a escola, fazer uma 
faculdade, mas o caminho hoje é o futebol. (P 1) 
 

E o outro pai opinou: 

 

Eu tenho um pequeno conhecimento a respeito desse assunto, 
educação, que alguns clubes, já observando isso há dois anos atrás, 
outros têm algum convênio com a escola, por exemplo, o (nome de 
clube) tem um convênio ou tinha com o (nome de escola) para essa 
turma específica, 14/15 anos, e eles acompanham de fato, pelo 
menos teoricamente, não sei se funciona ou não. Evidentemente que 
as viagens atrapalham, mas é um sacrifício, um esforço que aí os 
pais, junto com as divisões de base profissional devem fazer a 
avaliação e verificar se realmente vale a pena ou não. Os pais 
avaliando, como pais da criança, a parte educacional, e os 
profissionais da divisão de base avaliando profissionalmente se 
realmente o rendimento dele, para o que eles querem, vai estar 
satisfatório para tal investimento. (P 2) 
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 Notamos a anuência dos pais diante da possibilidade do 

comprometimento da vida de estudos de seus filhos. A promessa de garantias 

de um futuro promissor relega a segundo plano esse que é um dos diferenciais 

de qualquer sujeito no mundo contemporâneo, a educação. 

Além do comprometimento da educação formal, a rotina de trabalho dos 

menores em formação no futebol também traz implicações para o seu convívio 

familiar e social. 

 Na equipe da divisão de base do clube profissional observado, o 

coordenador esclareceu como funcionava essa questão ao ser perguntado 

sobre a frequência de visita da família aos atletas ou dos atletas às famílias, 

sobretudo os alojados. Disse ele: 

  

Todos têm, no mínimo, 30 dias de férias, principalmente o juvenil e o 
júnior (da faixa etária entre 16 e 20 anos), e os menores passam em 
casa entre dois meses e dois meses e meio, tem sempre férias 
grandes e também folgas, além de alguns familiares sempre estarem 
aqui em Salvador, visitando, estando aí no clube, isso é uma coisa 
rotineira aqui no clube. (em relação aos atletas que são de fora do 
estado, como isso funciona?). Da mesma forma, eles têm as suas 
férias, vão pra casa, e os pais [...], agora mesmo eu estou com a 
visita de uma família de Santa Catarina, vão passar o final de 
semana. Além de Salvador ser uma cidade atrativa pra isso, pra 
visitar, eles também vêm matar saudade de seus filhos. (C 2) 

 

 Vejamos a percepção dos atletas desse clube frente à questão do 

comprometimento do convívio familiar e social dos jogadores em formação: um 

deles morava no clube e via sua mãe uma vez ao mês, porque ela morava em 

uma cidade próxima, no interior baiano. O outro, apesar de ser de Salvador, 

havia se mudado para uma casa próxima ao clube, alugada por seu pai, 

segundo ele, para “facilitar” sua vida de treinos, pois o trânsito da cidade estava 

dificultando o cumprimento dos horários, já que o local de treino era em um 

bairro afastado do centro da cidade e de sua casa. Aí já se pode perceber o 

sacrifício a que estão dispostos todos os sujeitos envolvidos no processo 

formativo do futebol. 

 Como eu já conhecia a rotina de trabalho daquela equipe, imaginei a 

dificuldade que os atletas teriam em conciliá-la com outras atividades, 

principalmente as relativas ao convívio familiar e social. Perguntei, então, que 

outras atividades eles realizavam fora do tempo de treinamento e da escola, ao 
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que ambos afirmaram que normalmente participavam de campeonatos de 

futebol com a própria escola. 

Intrigado com esse foco total no futebol, insisti em saber se 

desenvolviam outras atividades, diferentes da prática do esporte. O atleta 

alojado no clube afirmou que não lhes era oferecido nada fora do futebol. Outro 

lembrou que haviam cogitado levá-los ao shopping. Perguntei se havia sido dito 

a eles o motivo do passeio e ele disse que achava que era para aproximar mais 

os atletas, para “unir mais o grupo”. (A 5). Depois, o atleta albergado também 

lembrou que a psicóloga do clube já havia trazido um grupo teatral que 

apresentou uma peça, mas no clube mesmo. Nesse ponto do depoimento, o 

atleta supõe que o clube parece querer diversificar um pouco as atividades 

oferecidas, pois no passado, logo quando ele chegou, não havia nada disso. O 

atleta não albergado revelou que saía para algumas festas, ia ao shopping, 

mas, na maioria das vezes, preferia ficar com os pais, porque desde que havia 

se mudado para a casa alugada próxima ao clube, só os encontrava nos finais 

de semana. 

  Esses atletas demonstravam ter clareza do comprometimento maior 

ainda dos aspectos de convivência social a partir do ano seguinte, quando 

avançariam à categoria sub-16, pois nela seriam ainda mais cobrados, mas 

estavam dispostos a isso, pois o sacrifício representava a possibilidade de 

garantir suas vagas nesse meio tão concorrido. Vejamos como eles 

expressaram isso, quando perguntados sobre a rotina de um atleta nas 

categorias acima da deles. Afirmou um deles: 

 

[...] sim, vai ser uma coisa mais complicada, porque é foco o tempo 
todo, não vai ter mais tempo pra lazer, só no domingo, porque eles 
têm treinos, às vezes, nos dois turnos, no sábado, e até, às vezes, no 
domingo, ficam sem tempo pra lazer mesmo. Principalmente a partir 
do sub-16, sub-17, que já é bem puxado mesmo, com menos tempo 
pra lazer e outras atividades. (A 6) 
 

E o outro acrescentou: 

 

É, no futebol, quando começa a aumentar o nível, começa a afunilar, 
então é foco o tempo inteiro, como (nome do outro atleta) falou, é tá 
se dedicando mais e mais para não sair do clube, né? Porque todo 
mundo quer chegar ao profissional e é muita gente lutando pra 
conseguir uma vaga neste clube. (A 5) 
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 Os órgãos de proteção às crianças e jovens têm identificado problemas 

relativos ao convívio familiar e social dos menores em formação no futebol. Na 

Ata de Reunião do Grupo de Estudos da Coordinfância, (MARQUES, 2013), já 

citada neste texto, em relação à convivência familiar diz-se que 

 

[...] constatou o grupo que tem se tornado prática comum no ‘mundo 
do futebol’ o afastamento de crianças e adolescentes de suas 
famílias, que passam a morar em alojamentos fornecidos pelos 
clubes. A conduta, em princípio, contraria o texto constitucional e o 
ECA, que asseguram à criança e ao adolescente o direito à 
convivência familiar e comunitária. No entendimento do grupo, o 
enfrentamento desta questão deve se dar em parceria com as 
promotorias da Infância e da Juventude e outras entidades ligadas à 
defesa da criança e do adolescente. (p.66) 

 

Especificamente em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA (2010), são dois os artigos que tratam de assegurar tais direitos às 

crianças e jovens. Em seu Art.4º, ao determinar que: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 
(destaque meu). (BRASIL, ECA, 2010, p.12) 

  
 E em seu Art.19, do capítulo III, quando estabelece que: 
 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 
seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária (destaque meu), 
em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 
substâncias entorpecentes. (BRASIL, ECA, 2010, p.17) 

 

 Em seu estudo, Correia (2013), já citado aqui, também constatou a 

existência do comprometimento do convívio familiar e social, além de trazer um 

dado a mais, que é o monitoramento dos atletas pelos clubes. Um de seus 

depoentes revelou que não estava saindo muito, desde que começou a 

competir, pois seu clube cobrava que se cuidasse, ficasse mais em casa, já 

que era um atleta e dependia do seu corpo para trabalhar. O referido autor 

concluiu que o discurso desse depoente deixava evidente a influência que o 

clube pretendia exercer sobre o comportamento do atleta, configurando um 

“claro cerceamento das possibilidades de interação social desses jovens com 
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outros de sua idade e até mesmo com seus familiares [...]” (CORREIA, 2013, 

p.3). 

Azevedo (2011) argumenta que o afastamento da família e dos amigos é 

um dos mais graves problemas da formação no futebol, e que essa prática tem 

se tornado comum no mundo do futebol, com crianças e adolescentes sendo 

alojados seja nos clubes, em casas ou apartamentos alugados por seus 

empresários.  

Em minha pesquisa também percebi o cerceamento a que se refere 

Correia (2013), quando observava uma conversa entre o treinador de uma 

equipe da divisão de base do clube profissional, que iria participar de um 

torneio de futebol na Espanha, e seus atletas. Ele dizia aos jovens que 

deveriam se comportar na viagem e na estadia na Espanha, mas acima de 

tudo chamava a atenção para a responsabilidade com que deveriam encarar a 

competição, a importância do evento para eles e para o clube, a necessidade 

do comprometimento de todos com o resultado da equipe e, principalmente, 

que os passeios deveriam ser colocados em “segundo plano”. O técnico 

revelou que já havia passeios programados nos dias que antecediam o torneio, 

mas que, como haveria jogos em dois turnos durante a semana, os jovens 

deveriam se resguardar e descansar, inclusive sugerindo que entre os jogos, 

os atletas ficassem em seus alojamentos, focados na competição. Há que se 

destacar que os passeios eram um city tour e uma visita ao estádio do 

Barcelona, equipe da cidade onde seria realizado o torneio. 

Naquela ocasião, fiquei refletindo sobre duas questões. Lembrei do 

depoimento do técnico da categoria sub-15, que eu acompanhava na pesquisa, 

quando ele me relatou situações que considerava positivas e negativas nesse 

meio, da formação no futebol. As positivas estavam relacionadas às 

oportunidades que o futebol lhe deu, de conhecer quase todos os estados 

brasileiros e outros três países, o que, segundo ele, não teria conseguido 

realizar devido a sua condição social. Comentou sobre a oportunidade de 

alguns jovens da equipe sub-15 que estavam representando o Clube em um 

torneio de futebol de base na Espanha (o referido no parágrafo anterior), 

argumentando que se não fosse o futebol, esses jovens, que são de classe 

social baixa, não teriam essa oportunidade nunca, ou seja, pensei que o capital 

cultural permeia também as experiências da formação do capital futebolístico. 
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Mais adiante retomarei a discussão sobre essa questão do capital cultural, nos 

termos de Bourdieu. 

A outra questão tinha relação com o que eu considerava negativo no 

contexto da formação no futebol, ou seja, na oportunidade que aqueles jovens 

estavam perdendo por estarem numa cidade como Barcelona, de tantos e 

conhecidos eventos culturais, uma arquitetura sem igual no mundo, museus 

extraordinários, tanta história ao ar livre, e eles restritos praticamente ao torneio 

de futebol. Talvez, um dia, quando perguntados sobre o que mais lhes chamou 

a atenção na cidade, digam: o Camp Nou, famoso estádio do Barcelona. Nada 

contra o estádio, que de fato é belíssimo, mas aquilo era, em minha percepção, 

muito pouco para a formação cultural dos jovens. 

O próprio técnico que citei há dois parágrafos atrás, trouxe a 

confirmação de que, ainda que eu considerasse aquela viagem um dos pontos 

positivos desse processo formativo no futebol, seria uma oportunidade para 

poucos, muito poucos. Ele reconheceu, ao comentar que havia por volta de 

duzentos atletas nas categorias de base do Clube, que a maior parte desses 

jovens não estaria lá num prazo de dois ou três anos, e dos que são 

dispensados, muitos abandonam o futebol por serem substituídos por outros, 

mais habilidosos. Reconheceu, portanto, que a concorrência é grande, que 

esse é um mundo bastante competitivo, onde o jovem, sobretudo hospedado 

no clube, tem que se destacar muito mais do que os que moram com os pais, 

pois os custos de sua manutenção são muito altos e ele precisa “valer a pena” 

para a instituição, dar o “retorno” esperado. Em tópico mais à frente retomarei a 

discussão sobre esse fenômeno de descarte dos jovens dispensados ao longo 

da formação no futebol. 

 Ainda em relação às implicações da rotina de trabalho dos menores em 

formação no futebol, Barreto (2012), já citado, opina que: 

 

Tanta dedicação à profissão poderá, com o tempo, diferenciá-lo dos 
demais colegas, mas a abnegação à escola poderá, por outro lado, 
igualá-lo àqueles tantos que não conseguiram atingir uma formação 
social, cidadã e plena. Isso, talvez, por não conciliarem ao longo dos 
anos de carreira a formação esportiva e a educação formal. (p.11) 
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Azevedo (2011), também já citada neste texto, alerta que é preciso 

haver “uma maior regulamentação, uma fiscalização mais adequada, caso 

contrário, não se estará formando atletas, mas sim, formando cidadãos 

fracassados e com um histórico lamentável” (p.55). Essa mesma autora 

destaca o fato de a maior entidade do futebol mundial, a FIFA, em seu Art.19, 

já determinar que os clubes cumpram com obrigações relacionadas à 

educação dos seus atletas. Diz o artigo que os clubes são obrigados a: 

i. Prestar ao jogador a educação e/ou formação futebolística 
correspondente aos mais elevados padrões nacionais; 

ii. Garantir ao jogador uma educação e/ou formação acadêmica e/ou 
escolar e/ou profissional, além da educação e/ou formação 
futebolística, que lhe permita seguir carreira que não a do futebol, caso 
cesse a sua atividade no futebol profissional. (AZEVEDO, 2011, p.57) 

 

A partir do conhecimento dessa iniciativa da FIFA, reflito sobre a 

responsabilidade da CBF em relação ao seu papel de gestora do futebol 

brasileiro, que não deveria se resumir a organizar as competições, mas 

também zelar pela formação dos futuros jogadores, já que conta com um 

departamento de divisões de base15, e mais ainda, zelar pelo futuro daqueles 

que serão dispensados no caminho dessa formação, a maioria dos que nela 

estão inseridos.  

Azevedo (2011) ainda argumenta que a carga de treinamento a que os 

clubes submetem os jogadores em formação, obrigando-os, sobretudo a partir 

dos dezesseis anos, a treinar em dois turnos, acarreta um evidente prejuízo ao 

rendimento escolar, pois os jovens não têm tempo suficiente para estudar, 

“deixam de comparecer às aulas, e esquecem a necessidade de se educar” 

(p.58). Os atletas da equipe de base do clube profissional observado em minha 

pesquisa também relataram essa dificuldade, como vimos antes, mas não 

questionam a rotina, apenas reconhecem que ela impacta sobre sua educação 

formal, como relatou um deles, referindo-se ao comprometimento do estudo 

para o Enem, que sua escola oferecia, mas ele perderia parte das aulas pela 

participação em competições pelo clube. 

                                                             

15 Que, conforme Damo (2005), já citado antes, se restringe a selecionar atletas para participar 
de competições internacionais, não se preocupando em intervir no processo de formação dos 
jogadores.  
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Vimos neste tópico que ora se encerra, que em relação à rotina de 

trabalho da formação no futebol, os espaços se distanciam mais do que se 

aproximam, a não ser nos casos da equipe da divisão de base do clube 

profissional e dos atletas que se destacam na equipe da escolinha licenciada 

ao clube do Sudeste brasileiro, já que estes têm a frequência e o volume de 

treinos aumentados.  

Vimos também os indícios, digamos assim, de aproximação da lógica 

racional e mercantil do futebol profissional em um espaço de formação 

notadamente inserido no que a Legislação Esportiva do país caracterizaria 

como esporte educacional, a escolinha sem vínculo com clube profissional. 

Nela presenciei a cobrança de alguns pais por um trabalho que viabilizasse a 

formação técnica e tática requerida nas seleções das equipes de base dos 

clubes da região. 

Observei também que a rotina de trabalho na equipe da divisão de base 

já traz, progressivamente, implicações para a educação formal dos atletas, que 

é flexibilizada, assim como sua convivência familiar e social. E, por fim, mostrei 

que esse comprometimento acontece com a anuência de todos os envolvidos: 

clube, técnicos, atletas e pais, que acabam por encarar tal fato como parte do 

contexto “natural” desse processo formativo. 

No próximo capítulo tratarei justamente do movimento da sociedade civil 

para interferir nesse processo, ressaltando, o papel dos órgãos de regulação, 

fiscalização e proteção às crianças e jovens. 

 

5.2 A PRODUÇÃO DOS SUJEITOS (IN)VISÍVEIS  

 

 Isso, a que chamo de produção de sujeitos (in)visíveis e trago neste 

capítulo, a partir dos dados que emergiram do campo observacional e do 

campo discursivo da pesquisa, principalmente da divisão de base do clube 

profissional e da equipe da associação comunitária, expressa o que há de mais 

cruel no processo de hegemonização da lógica racional e mercantil do negócio 

futebol sobre  a formação cultural e o destino de milhares de jovens brasileiros 

que se submetem ao processo de formação de jogador de futebol profissional. 
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 Para analisar como essa produção se configura, dividi o capítulo nos 

seguintes subtópicos: a) Os mecanismos de regulação, fiscalização e proteção 

às crianças e jovens e sua relação com os processos formativos no futebol; b) 

A vulnerabilidade social que permite a exploração do “sonho” e a construção do 

discurso que a legitima; e c) O fim de jogo: a expressão da exploração que se 

impõe pela força do negócio e a efetivação da identidade dos sujeitos 

(in)visíveis. 

 

5.2.1 Os mecanismos de regulação, fiscalização e proteção às 
crianças e jovens e sua relação com os processos formativos 
no futebol. 

 

 Este tópico busca subsidiar a discussão sobre os dados empíricos que 

sugerem os impactos que a reorganização da rede de relações do negócio 

futebol e a reconfiguração da Legislação Esportiva para atender a essa 

reorganização causou à formação dos jovens que procuram se tornar 

jogadores profissionais de futebol.  

 Para isso, entendo que se faz necessário inverter um pouco a lógica 

esperada para mais um capítulo de apresentação e discussão de dados da 

pesquisa, pois considero que é preciso iniciar pela citação dos mecanismos 

que foram criados ou reajustados pela sociedade para reagir à reorganização 

da rede de relações do negócio futebol e à reconfiguração da legislação 

esportiva, levando em conta que ambas não garantem, sem controle e 

fiscalização externa, digamos assim, a proteção aos jovens da ganância de 

muitos dos novos agentes que surgiram nesse novo cenário do futebol.  

 Apresentarei os mecanismos utilizados para tentar proteger os menores 

em geral e aqueles em formação no futebol da exploração a que os 

gananciosos insistem em submetê-los; os principais problemas já detectados; 

os principais órgãos envolvidos; as principais propostas para solucionar o 

problema; e as formas com que essas propostas se relacionam com a 

realidade dos sujeitos mais vulneráveis nesse contexto. 

 Já no início dos anos 2000, reconhecendo os problemas aqui 

mencionados, foi apresentado um relatório sobre a CPI CBF/NIKE. A referida 

CPI havia sido convocada para apurar denúncia da empresa Pelé Sports 
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(intermediadora de patrocínios e de negócios de direitos de imagem televisivos 

na área esportiva) sobre suposta tentativa de chantagem sofrida por ela ao 

pleitear a compra dos direitos de transmissão de imagem do Campeonato 

Brasileiro de 1994. Segundo o documento, a polêmica que se seguiu à 

denúncia, revelou o interesse financeiro que já envolvia os bastidores do 

futebol brasileiro àquela época, com uma “concorrência feroz entre empresas 

de intermediação de negócios publicitários na área esportiva, envolvendo 

também emissoras de TV e grandes clubes de futebol agrupados no ‘Clube dos 

Treze’” (TORRES, 2001, p.11).  

Esse mesmo relatório reconhecia que o futebol brasileiro havia se 

“convertido plenamente num produto comercial, (e) movimentava vultosos 

capitais” (TORRES, 2001, p.12), fruto da recente reconfiguração legislativa (Lei 

Zico e Lei Pelé, já citadas e comentadas neste texto), que abria espaço para o 

gerenciamento do futebol pelo mundo empresarial, inclusive com repercussões 

sobre “o sucesso de algumas parcerias como, por exemplo, Coca-Cola e 

Comitê Olímpico Internacional, Energil e Cruzeiro, Parmalat e Palmeiras” 

(TORRES, 2001, p.12). A CBF, maior entidade dirigente de nosso futebol, 

também se inseriu nesse novo contexto empresarial e fechou um contrato 

milionário com a empresa norte-americana de materiais esportivos Nike, o qual 

gerou a citada CPI. 

Em seu Capítulo XII, o relatório apresenta um dos principais problemas 

da transformação do futebol num negócio de alta lucratividade: a falsificação de 

documentos de jovens jogadores16, visando diminuir suas idades, com registro 

falso em cartórios que participavam do esquema fraudulento e a anuência dos 

pais e empresários, que queriam vê-los destacados em testes para as divisões 

de base dos clubes nacionais e obter lucro com a negociação para contratação. 

Esse esquema é apenas parte de um maior que envolve inclusive tráfico de 

atletas menores para o exterior, mas sobre essa questão falarei mais adiante, 

quando discutir a exploração que se impõe pela força do negócio futebol. Aqui, 

interessa-me apenas traçar um breve histórico dos acontecimentos que 

levaram a sociedade e seus representantes políticos, a propor mais 

                                                             

16 No meio futebolístico são conhecidos como “gatos”, como já mencionei neste texto. 
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mecanismos legais de controle e fiscalização sobre esse mundo da formação 

no futebol. 

O texto “Medidas de prevenção à saída do país de atletas menores de 

idade”, de autoria de Boudens (2002) é fruto de uma série de estudos intitulada 

“CPI NIKE/CBF: textos e contextos” e foi produzido com o objetivo de: 

 

[...] instrumentalizar o parlamentar, membro da CPI CBF/NIKE, para a 
proposição de alterações na Lei nº 9.615, de 24 e março de 1998, 
que institui normas gerais sobre desportos, a fim de que o País 
disponha de uma legislação capaz de, por exemplo, evitar que a 
autonomia das entidades dirigentes e associações se torne um fim 
em si mesma, a Justiça Desportiva seja manipulada pelas entidades 
de administração do desporto das quais, financeira e 
administrativamente, depende, que as normas desportivas e regras 
de campeonato sejam ditadas pelo mercado ou, ainda, que o 
desporto seja gerenciado segundo critérios predominantemente 
político-eleitorais. (BOUDENS, 2002, p.3; 4) 

  

Nesse texto, o autor sugere que a transferência de atletas menores de 

idade para clubes do exterior, está inserida num quadro mais complexo de 

tráfico de seres humanos, tipificando esse tráfico a partir da referência da 

jornalista Ana Beatriz Magno, do Correio Braziliense. O material também se 

vale de reportagens de outros jornais de grande circulação nacional para 

reforçar a tese da existência desse tipo de tráfico no meio do futebol. O texto 

ainda destaca as condições críticas em que se encontravam menores (cita 

depoimentos de alguns deles) que haviam sido levados para o exterior por 

empresários inescrupulosos, que os submeteram a contratos abusivos, e 

também discute como a nova legislação esportiva brasileira abre “brechas” 

legais para a ação desses agentes (BOUDENS, 2002). 

Suspeito que a escolinha da associação comunitária acompanhada em 

minha pesquisa faça parte da base, apenas até certo ponto submersa, desse 

iceberg que se tornou o mundo da formação de jovens no futebol brasileiro e 

mundial, assim como seus colegas que atravessam o oceano em busca da 

realização do sonho idealizado na infância e acabam descobrindo a face 

obscura da realidade que os diversos agentes do negócio futebol lhes 

reservam, quando os descartam. 

 Em 2008 o Ministério Público do Trabalho, com o intuito de unificar as 

ações contra irregularidades relativas ao trabalho, institui a Resolução 76 que 

em seu item 7.4, da Coordinfância, trata do “Trabalho de Atleta”. A partir daí, a 
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Coordinfância idealizou o Projeto Nacional “ATLETAS DA COPA E DAS 

OLIMPÍADAS”, tendo por objetivo: 

 

[...] enfrentar a exploração do trabalho de atletas-mirins que vêem nos 
esportes, em especial no futebol, um sonho de realização profissional 
e riqueza; e que, por isso mesmo, são presas fáceis de milhares de 
especuladores que vêm proliferando no país e que exploram o talento 
dos meninos para enriquecer, sem se preocupar em garantir os 
direitos mais comezinhos dos infantes. (MARQUES, 2013, p.1) 

 
 No projeto está contido o Manual de Atuação, “idealizado para servir de 

apoio à atuação dos Procuradores do Ministério Público do Trabalho” 

(MARQUES, 2013, p.1). Esse manual é fruto do reconhecimento das lacunas e 

contradições existentes na legislação esportiva do país, que precarizam as 

relações de profissionalização, sobretudo no futebol. No referido manual 

também se argumenta que “a realidade é que a formação de atletas virou um 

negócio que atrai tanto pessoas ou grupos comprometidos com a infância e 

com o esporte quanto aventureiros comprometidos exclusivamente com o 

potencial de lucro que poderão obter explorando o trabalho de atletas-mirins” 

(MARQUES, 2013, p.1; 2) - e como esse contexto está inserido numa relação 

de trabalho, entende que nela surgem várias situações irregulares que 

demandam a atuação do MPT. 

 Quanto à argumentação de que há também entre as pessoas ou grupos 

tanto gente de bem quanto aventureiros interessados apenas no potencial de 

lucro sobre o trabalho de jovens atletas, constatei durante a fase da coleta de 

informações da pesquisa, que esse segundo grupo é maioria, notadamente 

circulando nos espaços onde treinavam e jogavam os menores da equipe da 

associação comunitária. 

 O Manual de Atuação do MPT destaca as principais irregularidades 

cometidas no contexto da formação de menores futebolistas. São elas: 

 

A) Utilização pelos clubes de crianças e/ou adolescentes com idade 
inferior a 14 anos, que são submetidos à seletividade e 
hipercompetitividade típica do futebol praticado como esporte de 
rendimento; 
B) Lesão ao direito à convivência familiar e comunitária. Os jovens, 
muitas das vezes, são alojados no clube e perdem o contato e até 
mesmo o laço com seus familiares, parentes e amigos; 
C) Lesão ao direito à educação. Na busca da realização do difícil ou 
quase impossível sonho de se realizar profissionalmente pelo futebol, 
muitos adolescentes são afastados dos bancos escolares; 
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D) Excesso da carga de treinamento, incompatível com a condição 
peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento, com 
lesão, às vezes irreversíveis, à saúde dos jovens; 
E) Alojamentos com péssima qualidade, implicando condições de 
trabalho degradante; 
F) Ausência de formalização do contrato do atleta não profissional em 
formação e não pagamento da bolsa de aprendizagem; 
G)Tráfico nacional e internacional de crianças para fins de exploração 
de formação profissional como atletas. (MARQUES, 2013, p.2) 

 
 
 Percebi, ao conhecer as irregularidades elencadas pelo MPT no 

contexto da formação no futebol, que a maior parte delas estava presente em 

dois dos espaços por mim observados durante a pesquisa: a divisão de base 

do clube profissional e a associação comunitária - lesão, em parte, ao direito à 

convivência familiar e comunitária para os atletas da equipe da divisão de base, 

além de excessiva carga de treinamento; lesão ao direito à educação, pela 

flexibilização da escolaridade dos atletas da equipe da divisão de base e pelos 

arranjos do treinador da equipe da associação comunitária para que seus 

atletas pudessem participar de competições no interior do estado em período 

letivo; e também lesão a esse direito no caso dos menores que estavam há 

dois meses com o parceiro do outro técnico do campo, onde treinava a equipe 

da associação. Havia também problemas em relação a contratos, pois nenhum 

dos dois atletas da divisão de base tinha contrato de aprendizagem, conforme 

prevê a legislação para atletas entre quatorze e dezesseis anos. E, por fim, 

havia indícios de tráfico nacional de crianças e jovens para a exploração 

profissional como atleta, no caso das propostas feitas aos jovens da 

associação comunitária, como também dos doze atletas que se encontravam 

naquele momento em São Paulo, realizando testes em equipes do segundo e 

terceiro escalões do futebol. 

 Percebi, então, quanto ainda precisamos avançar em direção ao 

aprimoramento da legislação esportiva brasileira no que concerne à formação 

de jovens no futebol, como também quanto aos mecanismos de controle e 

fiscalização dos agentes desse contexto. 

 Entre as ações pensadas, relativas aos mecanismos de controle e 

proteção dos menores, o Projeto Atletas da Copa e das Olimpíadas procurou 

justamente, 
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[...] promover ações voltadas à tutela dos direitos de crianças e 
adolescentes, no contexto da formação profissional nos esportes, 
garantindo-se os direitos à formação profissional protegida, saúde, 
educação, trabalho digno e decente, direito ao não-trabalho antes da 
idade mínima, dentre outros. (MARQUES, 2013, p.3) 

 
 A partir da constatação de inúmeras irregularidades relativas aos direitos 

das crianças e adolescentes, esse mesmo projeto sugere a adoção de algumas 

medidas preventivas e fiscalizadoras, dentre elas: realização de inspeções e 

instauração de procedimentos investigatórios nas entidades desportivas 

formadoras de atletas; celebração de Termo de Compromisso de Conduta 

(TAC) e ajuizamento de ações civis públicas contra infratores; investigação e 

repressão ao tráfico nacional e internacional de crianças e jovens para a 

exploração no meio esportivo; e investigação e repressão a situações 

degradantes de trabalho nos alojamentos dos clubes formadores. 

 Essas medidas, obviamente, indicam que o MPT reconhece que há 

várias irregularidades no meio formativo do futebol, e no documento são 

apontadas aos procuradores do MPT as principais delas: 

 
a) Idade mínima; b) Testes ou seleções informais; c) Contrato formal 
de formação desportiva; d) Alojamento e alimentação e) Assistência 
médica/redução dos riscos interentes ao trabalho; f) 
Responsabilidade por serviços prestados por terceiros. (MPT, 2008, 
p.4) 

 

 Para fiscalizar, o manual sugere que os responsáveis diretos pelas 

inspeções verifiquem se há no clube formador menores de quatorze anos, se 

existem jovens no local que não estejam na relação enviada previamente pelo 

clube aos órgãos fiscalizadores, se os alojamentos cumprem com o previsto na 

legislação esportiva, se existem empregados que garantam a segurança dos 

menores, se existe treinador no local, se há previsão de lugar para os atletas 

realizarem seus estudos e tarefas escolares, e as condições do refeitório e dos 

alimentos servido aos atletas. (MARQUES, 2013) 

 Em relação à idade mínima, o texto do manual reitera o que preconiza a 

Lei Pelé, ou seja, não deve haver nenhuma prática de esporte profissional 

antes dos quatorze anos, período em que “deve ocorrer apenas em escolinhas 

criadas especificamente com finalidade recreativa e educacional” (MARQUES, 

2013, p.15), porém, reconhece que vários clubes insistem em manter crianças 

dessa faixa etária em suas equipes de divisões de base. O clube profissional 
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observado durante a pesquisa aqui referida adota essa prática, já que seu 

coordenador e o técnico da categoria sub-15 afirmaram ter categorias a partir 

do sub-11, isto é, antes dos onze anos completos já há atletas treinando nas 

divisões de base do clube. No depoimento de todos ficou claro que a rotina de 

treinos é diferente, apenas duas vezes na semana, mas nas observações que 

fiz da equipe sub-13, antes de focar na sub-15, percebi que já há uma 

cobrança típica de futuro atleta profissional. Os próprios jovens cobram-se 

bastante, pois sabem que a concorrência é muito grande naquele clube, são 

centenas de crianças e jovens sendo selecionadas a cada mês e milhares por 

ano. Na equipe da associação comunitária também era comum tal prática, já 

que, em algumas ocasiões ela formava equipes para participar de torneios sub-

13. 

 O documento que encaminhou o Manual de Atuação aos Procuradores 

do Trabalho de todas as regiões do país relata que em alguns casos concretos, 

de diligências realizadas em certos clubes, eles encontraram “atletas com 10 

ou 11 anos de idade treinando desporto de rendimento, com contrato de 

trabalho (ou contratos equivalentes, em que o atleta cede seus direitos 

desportivos ao clube ou a empresário que indiretamente tem ligação com o 

clube)” (MARQUES, 2013, p.15). 

  Sobre as seleções informais, aquele período em que o candidato à atleta 

da base está em avaliação, o Manual reconhece os problemas, sobretudo os 

relativos ao comprometimento da educação desses jovens, no caso de o 

período de testes ser muito extenso, principalmente para os atletas não 

residentes na cidade onde o clube é sediado, e ainda afirma que essa prática 

tão comum fere a legislação esportiva (a Lei Pelé). Por fim, o Manual propõe 

alternativas para esse tipo de seleção. Vejamos quais são, em relação ao 

tempo: 

 
1.1. Uma semana, caso o adolescente resida em localidade que não 
permita o deslocamento diário ao clube e, por conseguinte a 
frequência à escola. 
1.2. Um mês, caso o adolescente resida em localidade que não 
permita o deslocamento diário ao clube, mas o período de 
teste/seleção ocorra durante as férias escolares. 
1.3. Um mês, caso o adolescente possa manter sua residência 
habitual e prosseguir frequentando a escola habitual durante o 
período de seleção. (MARQUES, 2013, p.18) 
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Preocupado com o descarte dos atletas em testes, o Manual de Atuação 

propõe os seguintes compromissos: 

 
1 Se aprovado no teste, o clube deverá proceder à celebração de 
contrato formal de aprendizagem, sem vínculo empregatício, na forma 
do art. 29, § 4º, da Lei Pelé. 
1.1. A duração do contrato deverá ser estabelecida formalmente 
pelas partes, observado que não poderá ensejar prejuízo letivo para o 
adolescente, motivo pelo qual não poderá nem ser interrompido por 
iniciativa unilateral do clube (mesmo porque é um contrato por prazo 
determinado), nem ter expiração prevista para ocorrer após iniciado o 
semestre letivo. 
1.2. Em caso de ruptura contratual antecipada, por iniciativa unilateral 
do clube, o adolescente deverá ser indenizado com a parcela 
correspondente à expressão pecuniária atribuída na especificação 
dos itens de gasto para fins de cálculo da indenização com a 
formação desportiva previsto no art. 29, § 6º, IV da Lei Pelé, pelo 
período de tempo a que teria direito o atleta até o término do referido 
contrato (art. 28, § 3º). (MARQUES, 2013, p.20) 

 
 Os clubes não cumprem a maior parte do proposto acima - sequer quase 

nenhum celebra contrato de aprendizagem - e mesmo que viessem a cumprir, 

como já visto e conforme depoimentos dos sujeitos da pesquisa, apenas um 

mínimo de atletas seria aprovado nos testes, portanto, o descarte já começa na 

seleção inicial. Como já dito, no caso do clube profissional observado, o próprio 

coordenador revelou que eles realizam uns 20.000 testes por ano. Como as 

equipes da divisão de base juntas somam 200 atletas, são 19.800 descartados 

por ano só nesse clube. Considerando que é um clube de porte médio, pode-se 

imaginar o percentual de dispensados em clubes maiores, com maior atração 

por suas vagas nas equipes de divisão de base. 

 Refleti também sobre o posterior descarte dos aprovados na seleção 

inicial, que acabam dispensados ao longo do tempo de formação. Num 

momento de seu depoimento, o coordenador da base do clube profissional 

observado foi interrompido por um funcionário da instituição que propunha 

apresentar um jovem para teste. O coordenador perguntou se o funcionário 

achava que o jovem em questão era mais habilidoso do que outros da mesma 

posição que já estavam na divisão de base do clube e ouvindo “sim” como 

resposta, autorizou a apresentação. Daí se depreende que, confirmada em 

testes posteriores a vantagem técnica daquele candidato sobre os jogadores 

aprovados anteriormente, o atleta mais velho no clube provavelmente seria 
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dispensado. O treinador da categoria sub-15 também confirmou que isso 

acontecia ali com alguma frequência. 

 O Manual de Atuação do MPT (MARQUES, 2013) alerta para outro 

problema já discutido aqui, o comprometimento da educação e da saúde dos 

jovens em formação no futebol. Pensando nisso, propõe que haja maior 

controle sobre o tipo de trabalho previsto na rotina do treinamento e, para isso, 

sugere que o programa de formação seja registrado no Conselho Municipal de 

Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA), já que há o entendimento de 

que os centros de formação do futebol também “constituem uma forma 

específica e especial de entidade de atendimento que presta apoio sócio-

educativo em meio aberto, conforme previsto no art. 90, II do ECA” 

(MARQUES, 2013) p.25), portanto, devendo inscrever seus programas de 

atendimento nos referidos Conselhos Municipais. Essa obrigação está prevista 

no Art.90 do ECA. 

 Os clubes resistem muito à sugestão do parágrafo acima, sobretudo, 

como afirma o texto do Manual, para fugir do controle e prestação de contas 

sobre o trabalho realizado, por isso o MPT elaborou notificações 

recomendatórias aos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 

Adolescente, sugerindo que no prazo de sessenta dias esses órgãos de 

proteção ao menor tomem as seguintes providências:  

 
1) Regulamente o registro de entidades formadoras de atletas que 
tenham adolescentes em seus quadros como entidades de 
atendimento não governamentais, bem como, a inscrição de seus 
programas e ou projetos que tenham por objetivo a profissionalização 
de adolescentes. 
2) Estabeleça diretrizes para o deferimento da inscrição dos 
programas das entidades formadoras de atletas que tenham 
adolescentes em seus quadros, sem prejuízo dos critérios 
estabelecidos pelo ECA e das orientações técnicas do 
CONANDA/CNAS, quando a entidade mantiver alojamento. 
3) Após o prazo que for assinalado para as entidades requererem seu 
registro e inscrição de seus programas para fiscalização prevista no 
art. 95 do ECA, informe ao Ministério Público do Trabalho as 
entidades formadoras de atletas adolescentes que tiveram deferidas 
seu registro e/ou inscrição de programas, bem como, os casos de 
indeferimento de requerimento de registro ou inscrição de programa e 
as que estão funcionando sem terem requerido tais providências. 
(MARQUES, 2013, p.28) 

 
 
 As ações sugeridas, obviamente exercem maior controle e fiscalização 

sobre o trabalho que é realizado na formação dos jovens no futebol. Mas, 
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diante da recusa da maioria dos clubes em cumprir tais recomendações e da 

dificuldade dos órgãos de proteção ao jovem em sensibilizá-los nesse sentido, 

visto que a legislação não prevê tais procedimentos, fica a certeza de que é 

preciso um esforço redobrado na tentativa de aprimorar a legislação, pois até o 

momento só temos visto o cumprimento, pelos clubes, de obrigações legais, e 

mesmo assim, com muitas tentativas de encontrar caminhos interpretativos que 

lhes favoreçam. 

Fico pensando, por exemplo, como a CBF poderia ter aproveitado a 

oportunidade do lançamento do Certificado de Clube Formador, já analisado 

neste texto, para o qual estabeleceu vários critérios que vão ao encontro dos 

anseios protetivos aos menores, em relação à educação e saúde, para propor 

medidas que associem os clubes a órgãos reguladores e fiscalizadores 

externos. Mas, a preocupação maior parece ter sido acerca das garantias dos 

direitos financeiros relativos à indenização pelo tempo de formação do atleta. 

 Além disso, reflito sobre a possibilidade de haver mais controle e 

fiscalização sobre entidades como a associação comunitária que mantém uma 

escolinha de futebol. Apesar de todos os problemas mencionados em relação à 

dificuldade de controle e fiscalização sobre a formação nas categorias de base 

dos clubes profissionais, já existe uma legislação esportiva a que se possa 

recorrer. Mas, e a exploração a que estão submetidos os menores daquela 

associação e de tantas outras da cidade, quem controla e fiscaliza? 

Obviamente, a resposta está no mesmo aparato legal e nos demais 

instrumentos à disposição da regulação, controle e fiscalização que atinge os 

menores em formação nos clubes, pois a Lei Pelé também regulamenta o 

esporte educacional e o de participação, como já vimos. Mas, a vulnerabilidade 

social daqueles jovens e os interesses mercantis do negócio futebol estão 

transformando aquele espaço em mais um dos que se alimentam à custa da 

formação dos jovens. 

 Portanto, outro ponto das propostas do Manual de Atuação do MPT 

parece colaborar com minhas reflexões a esse respeito. Ao discutir sobre a 

responsabilidade e o papel das federações estaduais na alimentação do 

sistema, o texto do Manual critica a realização de campeonatos para jovens 

abaixo dos quatorze anos, pois isso estimularia a precocidade das relações 

comerciais nesse meio da formação no futebol. Eu diria que também o fato dos 
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clubes manterem categorias inferiores a quatorze anos já estimula tais 

relações. Mesmo considerando o cuidado que alguns têm em restringir a carga 

de trabalho para essa idade, a participação nas competições que as 

federações organizam, já promove a seletividade e a hipercompetitividade 

criticadas em vários estudos, inclusive no Manual do MPT. 

 O Manual propõe às federações que assinem um termo de compromisso 

nas seguintes condições: 

 
- A Federação Estadual de Futebol se obriga a não mais realizar, ou 
mesmo, organizar, diretamente ou indiretamente, campeonatos de 
futebol para a categoria sub-13, de modo que tais competições 
somente poderão ser realizadas entre atletas com mais de 14 anos. 
- A Federação Estadual de Futebol se compromete a exigir dos 
atletas menores de 18 anos, que pretendam federar-se, cópia de 
comprovante de matrícula e frequência escolar, sem o que não será 
concedido o registro. 
- Não será admitido a federar-se aquele atleta que tenha menos de 
75% de frequência escolar. 
- O eventual pagamento da multa prevista no presente Termo de 
Compromisso não substitui o adimplemento das obrigações nele 
estipuladas. 
 - A fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas no 
presente Termo de Ajustamento de Conduta será realizada pelo 
Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego, Conselho Tutelar e outros órgãos públicos que 
atuam na defesa dos direitos e interesses das crianças e dos 
adolescentes. (MARQUES, 2013, p.32) 

 

Refletindo sobre essa proposta de termo de compromisso para as 

federações, penso também na responsabilidade dos órgãos públicos que 

organizam ou patrocinam campeonatos ou torneios como aquele do qual 

participou a equipe da associação comunitária observada e sobre o qual não 

pareceu haver nenhum controle ou fiscalização, a notar pela total precariedade 

do campo e dos vestiários onde foi realizado, ausência de recursos humanos 

para garantir uma mínima assistência de urgência à saúde dos menores e 

ausência dos representantes das entidades organizadoras ou promotoras do 

evento (Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, por exemplo), que pudessem 

evitar ou proibir o assédio dos agentes do negócio futebol sobre os menores. 

Em relação aos agentes da rede de relações do negócio futebol, a quem 

o documento chama de agentes desportivos, em outro ponto destacado no 

texto do referido Manual discute-se, novamente, sobre questões relativas ao 

mundo minimamente regulado pela legislação esportiva (Lei Pelé), ou seja, os 
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clubes, reafirmando a proibição do gerenciamento da carreira de atletas 

menores de dezoito anos por terceiros. Porém, relata o texto que a maior parte 

das denúncias envolvendo esses agentes se refere a “pessoas comuns que, 

iludidas pela promessa de lucro fácil na eventual revelação de um talento, 

resolvem apostar no seu instinto e encaminhar atletas para peneiradas” 

(MARQUES, 2013, p.32). O técnico que trabalha em dias alternados aos que 

treina a equipe da associação comunitária observada e seu parceiro, que 

estava em São Paulo com doze jovens para testes em clubes daquele estado, 

parece se enquadrar no perfil acima. 

Porém, acompanhando os treinos da equipe dessa associação e alguns 

de seus jogos na Copa Salvador, pude confirmar minha suspeita de que o 

universo de sujeitos como esse é imenso e os órgãos de regulação, controle, 

fiscalização e proteção ao jovem só alcançam alguns, que são denunciados. 

Seria preciso um esforço conjunto de vários órgãos nacionais e internacionais 

para regular, controlar e fiscalizar esses agentes. 

Sob essa perspectiva, o Manual do MPT propõe justamente isso, uma 

verdadeira “força tarefa” para evitar a exploração que vigora até o momento. 

Sintetizando a proposta contida em seu texto, os órgãos parceiros a formar 

esse grupo, cada qual com suas contribuições específicas, seriam os 

seguintes: Organização Internacional do Trabalho; Ministério do Trabalho e 

Emprego; Justiça do Trabalho; FIFA, CBF e Comitê Olímpico Brasileiro (este 

pelo fato do documento tratar de atletas da Copa e das Olimpíadas); Ministério 

do Esporte; e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Além desses, o documento propõe articulação com parceiros regionais e locais 

para maior efetivação das ações conjuntas. São eles: Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego; conselhos estaduais e municipais dos 

Direitos da Criança e Adolescente; secretarias estaduais e municipais de 

Esporte; agentes de proteção do Juizado da Infância e Juventude; Conselho 

Tutelar; Vigilância Sanitária; Ministério Público Estadual. (MARQUES, 2013) 

 Pela quantidade de órgãos envolvidos pode-se ter uma ideia da 

gravidade dos problemas encontrados e de sua complexidade. A questão é 

que, até o momento, a força do negócio futebol parece prevalecer e mesmo 

com todo o esforço do conjunto de entidades organizadas para combater a 
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exploração do sonho dos menores em formação no futebol, as ações efetivas 

ainda são insuficientes para evitar que a exploração continue. 

 A complexidade desse fenômeno pode ser exemplificada, em parte, no 

longo processo do caso da Ação Civil Pública contra o Cruzeiro, já discutida 

aqui, anteriormente, sob outra ótica. Vejamos como o clube se valeu de todos 

os artifícios legais para não garantir aos seus atletas condições mais 

adequadas de formação, parte das quais já previstas na legislação esportiva 

em vigor àquela época. 

Foi apresentada ao clube proposta de assinatura de Termo de 

Compromisso e Ajustamento de Conduta (TAC) e concedidos 30 dias para ele 

analisar. O clube solicitou mais 30 dias, o que foi concedido. Após esse prazo 

apresentou uma contraproposta, que foi rejeitada pelo MPT por contrariar as 

normas que tutelam interesses da criança e do adolescente. Mesmo assim, 

marcou-se mais uma audiência com o clube, na qual foram registradas em ata 

as alterações sugeridas pelo clube, que poderiam ser acatadas pelo MPT. O 

clube solicitou mais 60 dias para analisar a nova proposta. Após esse novo 

prazo, ainda não concordando com os termos do TAC, apresentou nova 

contraproposta, que também não foi aceita pelo MPT por não garantir o 

respeito às normas de proteção à criança e ao adolescente, contidas na 

Constituição Federal e na Legislação Infraconstitucional. Assim, não restou 

alternativa ao Ministério Público que não o ajuizamento de uma Ação Civil 

Pública. Tal ação fixou uma indenização de um milhão de reais ao clube em 

novembro de 2009. O Cruzeiro recorreu, alegando que a Justiça do Trabalho 

não tinha competência para julgar o caso, pois não havia relação de trabalho, e 

sim o Juizado Especial da Infância e Juventude e a Justiça Comum Estadual, à 

qual cabia analisar aspectos sociais, familiares, culturais, educacionais e 

psicológicos dos menores. Um juiz de 1ª Instância decidiu acolher o recurso do 

Cruzeiro e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação. 

Só em junho de 2011 o MPT recorreu e ganhou, anulando essa decisão da 1ª 

Instância, quando o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região rejeitou aquela 

decisão e manteve a competência do MPT e da Justiça do Trabalho para julgar 

a ação, determinando o retorno dos autos à Vara original em agosto de 2011. 

O mesmo ocorreu com ações civis públicas contra o Atlético Mineiro e o Vila 

Nova, dois outros clubes de Minas Gerais. 
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 Percebe-se nesse episódio, que a colaboração requerida aos clubes 

pelo MPT em seu Manual parece estar longe de se efetivar, pois os interesses 

mercantis sobrepõem-se aos da proteção ao menor. E, mais uma vez, que o 

foco principal deve ser uma ação concomitante entre a fiscalização externa das 

entidades do negócio futebol, ou mesmo daquelas que o alimentam, e a 

atuação junto a parlamentares que participam de discussões sobre a 

reconfiguração da Legislação Esportiva brasileira, especialmente no que diz 

respeito aos aspectos do contexto do menor em formação no futebol. 

 Sobre a possibilidade de alteração da Legislação Esportiva, além da 

pressão externa mencionada, que é a ação mais recomendada, tendo em vista 

a quase inércia com que as entidades que administram o futebol brasileiro se 

movimentam para aprimorá-la sob o ponto de vista da proteção aos menores 

em formação, pode-se constatar algumas ações recentes da FIFA que vão ao 

encontro desse objetivo. 

 Preocupada com o alto índice de transferências de menores no futebol 

mundial e com as denúncias de inúmeras irregularidades sobre a maior parte 

dessas transferências, a FIFA alterou o seu Regulamento de Transferências de 

Atletas, procurando dar mais transparência aos processos. Segundo esse 

regulamento, a transferência internacional de um atleta só pode ocorrer a partir 

dos dezoito anos, mas no próprio documento que regula a transferência já 

estão previstas três exceções que são usadas pelos agentes da rede de 

relações do negócio futebol como forma de antecipar a transferência de atletas 

menores de idade. 

 Segundo o Art.19º daquela entidade, que trata da proteção de menores, 

as três exceções para a autorização da transferência, antes dos dezoito anos 

são: se os pais do atleta se mudarem para o país onde o novo clube se 

localiza, desde que seja por razões não relacionadas ao futebol; se o jogador já 

tiver entre dezesseis e dezoito anos e a transferência ocorrer entre países da 

União Europeia ou no “Espaço Econômico Europeu”; ou se o jogador residir a 

menos de cinquenta quilômetros da fronteira do país do clube para onde será 

transferido, e a distância máxima entre o domicílio do jogador e a sede do novo 

clube não ultrapassar cem quilômetros, para que o jogador continue residindo 

com sua família (FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL - FPF, 2010) 
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 Destaco aqui pontos interessantes dessa alteração da Legislação de 

Transferências da FIFA. O primeiro é que nessas exceções destaca-se a 

preocupação em autorizar a transferência, se o menor estiver acompanhado 

dos pais, no caso de mudança de endereço da família. Um segundo destaque 

é a prioridade que a norma dá ao convívio familiar, autorizando a transferência 

de menores para clubes de outro país que se localizem a até cem quilômetros 

de sua residência e determinando que ele continue residindo na casa de seus 

familiares. O último ponto interessante da norma é a previsão de obrigações 

mínimas que o novo clube deve cumprir, no caso de transferências de menores 

entre dezesseis e dezoito anos, dentro da comunidade europeia. São elas: 

 
i. Prestar ao jogador a educação e/ou formação futebolística 
correspondente aos mais elevados padrões nacionais. 
ii. Garantir ao jogador uma educação e/ou formação académica e/ou 
escolar e/ou profissional, além da educação e/ou formação 
futebolística, que lhe permita seguir uma carreira que não o futebol, 
caso cesse a sua actividade no futebol profissional. 
iii. Praticar os actos necessários de forma a garantir que o jogador é 
assistido da melhor maneira possível (óptimo nível de vida junto de 
uma família de acolhimento ou num alojamento do clube, nomeação 
de um tutor no clube, etc.) 
iv. Fornecer à respectiva federação, no momento do registro do 
jogador, prova do cumprimento das obrigações acima referidas. (FPF, 
2010, FIFA, Art.19º) 

 

 Outro destaque que faço sobre essa alteração do Regulamento de 

Transferências de Jogadores da FIFA tem relação com a responsabilização 

das federações nacionais e regionais de Futebol pelo controle dos clubes ou 

das instituições de formação de jogadores vinculadas a eles. O referido artigo 

chama essas instituições de “academias”, o que seriam as nossas escolinhas. 

 O Art.19ºbis daquele regulamento prevê que os clubes têm a obrigação 

de apresentar a lista com a identificação dos jogadores que fazem parte de sua 

escolinha (no caso brasileiro, as equipes da divisão de base) à federação onde 

a escolinha desenvolva suas atividades. Obriga também, o artigo, que as 

escolinhas que não sejam vinculadas a clubes façam o mesmo, e que as 

federações mantenham o registro dos nomes e datas de nascimento dos 

menores nas listas enviadas pelos clubes ou escolinhas avulsas. (FPF, 2010) 

 Aqui reflito sobre o porquê da CBF e suas filiadas, as federações 

estaduais, não ampliarem o registro dos atletas, controlando também o futebol 

não profissional. Essa, por exemplo, seria uma medida importante para a 
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colaboração que o MPT solicita em seu Manual de Atuação do Projeto Atletas 

da Copa e das Olimpíadas, citado neste mesmo tópico. Esse controle poderia 

evitar que as escolinhas, como a da associação comunitária observada na 

pesquisa, exercessem o papel de produtoras de atletas para a exploração dos 

agentes da rede de relações do negócio futebol. Essa reflexão esbarra na 

constatação do desinteresse histórico daquela entidade pela regulação de 

qualquer mecanismo que sirva de alimentação do sistema mercantil do futebol 

profissional. 

No final de 2013, por exemplo, período de realização da pesquisa aqui 

referida, a entidade estava resistindo a pressões de um movimento organizado 

pelos jogadores profissionais, chamado simbolicamente de “Bom Senso 

Futebol Clube”, cujas reivindicações relacionavam-se a alterações no sistema 

administrativo e financeiro do futebol brasileiro para, dentre outras coisas, 

ajudar na sobrevivência dos clubes menores (o fair-play financeiro sugerido 

pelo movimento trata disso) - se há resistências para atender a reivindicações 

relativas ao futebol profissional, não se pode imaginar que a entidade maior do 

futebol do país seja sensibilizada com medidas que possam beneficiar o futebol 

amador. 

Portanto, enquanto a Legislação Esportiva nacional não for aprimorada e 

previr mais proteção aos menores em formação no futebol, é preciso que os 

órgãos incumbidos de lhes garantir os direitos essenciais, valham-se do 

arcabouço legal já existente para fazê-lo. 

Conforme já visto aqui, temos alguns mecanismos de regulação das 

relações de crianças e adolescentes na sociedade, alguns deles gerais, como o 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente - e o Estatuto da Juventude, além 

de outros mais voltados à regulamentação das relações de trabalho, como a 

OIT. 

O ECA distingue criança de adolescente. Em seu Art.2º a primeira é 

considerada a pessoa até doze anos incompletos e o segundo, aquela pessoa 

entre doze e dezoito anos.  Na apresentação do referido estatuto, já se prevê 

que ele 

[...] harmonizado com princípios constitucionais – atua em diferentes 
campos temáticos. Assim, o direito à vida e à saúde; o direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade; o direito à convivência familiar e 
comunitária; o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; o 
direito à profissionalização e à proteção no trabalho, numa relação 
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ainda mais ampla de preceitos, revelam a abrangência normativa 
pretendida, na certeza de que proteger a cidadania infanto-juvenil 
muito significa. Reafirmá-la é fortalecer a crença num futuro cada vez 
melhor para os brasileiros do amanhã. (BRASIL, ECA, 2010, p.3) 

 

 Em seu Art.4º o documento prevê que os direitos acima elencados 

devem ser assegurados pela família, pela sociedade em geral e pelo poder 

público. Seu Art. 5º também determina: “Nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, ECA, 2010). 

 O ECA, em seu Capítulo I, que trata dos Direitos à Vida e à Saúde 

estabelece no Art.18 que: “É dever de todos velar pela dignidade da criança e 

do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (BRASIL, ECA, 2010). E em seu 

Capitulo III, que trata do direito à Convivência Familiar e Comunitária, no Art.19 

determina que: 

 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 
seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre 
da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 
(BRASIL, ECA, 2010). 

 

 No Capitulo IV, que trata do direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e 

ao Lazer, em seu Art.53, prevê que: 

 
 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – direito de ser respeitado por seus educadores; 
III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores; 
IV – direito de organização e participação em entidades estudantis;  
V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
(BRASIL, ECA, 2010). 

 

 Quanto à profissionalização e proteção no trabalho, tratadas no Capítulo 

V, o Art.60 estabelece que é “proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 

anos de idade, salvo na condição de aprendiz” (BRASIL, ECA, 2010). Neste 

mesmo artigo do ECA se esclarece que esta matéria também está 
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regulamentada pela Constituição Federal de 1998 (Art.7º., inciso XXXII) que 

estabelece a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. (BRASIL, ECA, 2010). 

 No Art.69 do mesmo Capítulo V, ressalta que a profissionalização e 

proteção ao trabalho devem observar os aspectos relativos ao “respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” e à “capacitação profissional 

adequada ao mercado de trabalho” (BRASIL, ECA, 2010). Por fim, em seu 

Art.70 do Capítulo I do Título III, que trata das Disposições Gerais, estabelece 

que: “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, ECA, 2010). 

 Como se pode perceber, a norma abarca todos os direitos sonegados 

aos menores em formação no futebol, seja por falhas na Legislação Esportiva, 

que por vezes é omissa ou confusa, e dá margem às manobras jurídicas já 

citadas neste texto, ou mesmo ao descumprimento puro e simples de direitos 

que pareceriam óbvios a qualquer pretendente ao título de “formador de 

jovens”, independentemente da área de atuação dessa formação. 

 Além do Estatuto da Criança de do Adolescente – ECA -, que data do 

início da década de noventa, recentemente foi instituído o Estatuto da 

Juventude (BRASIL, 2013), que reforça as garantias dos direitos já previstos 

pelo primeiro (no inciso 2º do Art.1º do Capítulo I, o referido Estatuto prevê que 

as normas do ECA também se aplicam aos adolescentes entre quinze e 

dezoito anos) e, em seu inciso 1º do mesmo Art.1º, considera jovem “pessoas 

com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” (BRASIL, 

ESTATUTO DA JUVENTUDE, 2013). 

 Em relação à educação, na Seção II do Capítulo I, o Art.7º estabelece 

que o “jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação 

básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na 

idade adequada” (BRASIL, ESTATUTO DA JUVENTUDE, 2013). 

Quanto ao direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, o Art.14 da 

Seção III, determina que o “jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e 

à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, 

adequadamente remunerado e com proteção social” (BRASIL, ESTATUTO DA 

JUVENTUDE, 2013), e o Art.15 prevê a competência do poder público de 
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fiscalizar para que a efetivação desse direito adote, dentre outras, as seguintes 

medidas: “a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo; b) 

oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam a 

compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular”. Ainda 

estabelece, no item IV desse mesmo artigo, que deve haver a “atuação estatal 

preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização do trabalho juvenil” 

(BRASIL, ESTATUTO DA JUVENTUDE, 2013). 

Assim como o ECA, o Estatuto da Juventude prevê ao jovem o direito ao 

desporto e ao lazer, sendo que seu Art.28 da Seção VIII, estabelece que a 

prática desportiva destinada ao seu desenvolvimento deve dar “prioridade para 

o desporto de participação” e no parágrafo único deste artigo determina que 

essa prática “deverá considerar sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento” (BRASIL, ESTATUTO DA JUVENTUDE, 2013).  

O Art.29 da Seção VIII, que trata da política pública de desporto e lazer 

para o jovem, determina, entre outras coisas, “a oferta de equipamentos 

comunitários que permitam a prática desportiva, cultural e de lazer” (BRASIL, 

ESTATUTO DA JUVENTUDE, 2013). 

Refletindo sobre essas normas, percebe-se que, com exceção das 

escolinhas privadas observadas em minha pesquisa, os direitos das crianças e 

jovens elencados acima são cotidianamente desrespeitados nos outros dois 

espaços, onde coletei dados: a divisão de base do clube profissional e a 

associação comunitária. 

O Art.5º. do ECA, que trata, dentre outras coisas, da proibição a 

qualquer forma de negligência ou exploração de crianças e adolescentes, é 

desconsiderado, quando os jovens da associação comunitária são submetidos 

ao assédio dos agentes da rede de relações do negócio futebol, durante os 

treinos e jogos (da Copa Coca-Cola, por exemplo) ou mesmo nas ruas 

próximas às suas casas, como constatei nas observações feitas e depoimentos 

coletados. 

O Art.18, que trata dos direitos à vida e à saúde é descumprido, diante 

do fato de que nem todos os envolvidos nessa rede de relações velam pela 

dignidade das crianças e adolescentes, cotidianamente submetidos a situações 

constrangedoras. O Art.19, que trata do direito à convivência familiar e 

comunitária também fica comprometido, tanto em relação aos atletas da equipe 
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da divisão de base do clube profissional pesquisado, sobretudo os alojados, 

quanto em relação aos atletas levados para testes em São Paulo pelo parceiro 

de um dos técnicos entrevistados. 

Os artigos que tratam do direito à educação são descumpridos 

constantemente também nos dois grupos citados no parágrafo anterior, através 

da flexibilização escolar. Para os atletas da divisão de base, devido à rotina de 

treinos, restando pouco tempo para o estudo, e para os atletas que estavam 

em teste em São Paulo, devido à distância e ao tempo fora da cidade. 

Quanto aos direitos à profissionalização e à proteção ao trabalho, vi que 

ainda os mesmos grupos são afetados, pois constatei irregularidades relativas 

à falta de contrato de aprendizagem para alguns menores da equipe da divisão 

de base do clube pesquisado ou ainda ao assédio de agentes que lhes 

propunham contratos ilegais, seja em relação à idade mínima permitida, seja 

em relação à proibição de contratos com terceiros. Além disso, todos 

acabavam se submetendo a condições de treino que facilmente seriam 

configuradas como um desrespeito à sua condição de pessoa em 

desenvolvimento. 

Em relação às políticas públicas de desporto e lazer, previstas no 

Estatuto da Juventude, por exemplo, constatei que na realidade baiana, 

notadamente a soteropolitana, elas não atendem às necessidades e demandas 

da população, mesmo que se pense apenas na oferta de equipamentos para a 

prática desportiva, pois, como visto, o campo onde o trabalho com a equipe da 

associação comunitária era realizado, estava em péssimas condições. 

Portanto, percebi que o problema não é a falta de regulamentação, mas 

de ajustes na Legislação Esportiva nacional, maior responsabilização da CBF 

no processo regulatório (inclusive em relação ao registro dos menores de 

equipes amadoras na Federação Regional), assim como maior alcance de 

fiscalização dos órgãos públicos de proteção à criança e ao jovem, sobretudo o 

Ministério Público e os CEDECA sobre os agentes da rede de relações do 

futebol como um negócio. Também é preciso mais responsabilidade e critério 

por parte dos órgãos públicos que organizam eventos esportivos amadores 

para que estes não se tornem apenas eventos “vitrine” para a exploração dos 

menores, além do estabelecimento de condições mínimas de estrutura física, 
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materiais, assistência médica, e qualificação dos responsáveis pela condução 

do trabalho. 

 

5.2.2 A vulnerabilidade social que permite a exploração do sonho e 
a construção do discurso que a legitima. 

 

 Além da ausência de um marco regulatório mais protetivo aos menores 

em formação no futebol, de uma fiscalização mais efetiva dos órgãos de 

regulação, controle e proteção a esses menores, e da negligência ou omissão 

dos agentes da rede de relações do negócio futebol, há uma realidade que se 

sobrepõe e possibilita a exploração a que eles são submetidos, na busca do 

sonho de ser jogador de futebol: a vulnerabilidade social da maioria deles e o 

reforço do sonho, expresso na construção de um discurso que, individual ou 

coletivo, legitima a exploração, mantendo-os a persistir e perseverar na busca 

a qualquer custo, a despeito da extrema seletividade do processo de formação 

e profissionalização desse esporte; e a falta de alternativas que lhes 

possibilitem repensar a carreira de jogador de futebol como única chance de 

mobilidade social. 

 A vulnerabilidade social mencionada, bastante conhecida, tem relação 

com as condições socioeconômicas das famílias de boa parte dos 

trabalhadores desse país, portanto não é “privilégio” dos pais ou responsáveis 

pelos jovens jogadores. Então, vou me concentrar agora nos dados empíricos 

que demonstram como os envolvidos constroem o discurso que os permite, por 

um lado, ultrapassar os inúmeros obstáculos que se interpõem no processo de 

formação, ou mesmo se resignar com os fracassos, e, por outro, legitimar a 

exploração. 

 Todos os atletas ou candidatos a atletas começam a jornada muito cedo, 

como pude constatar, analisando a idade dos meus entrevistados, assim como 

dos jovens citados em outros estudos. Esse é um fator que facilita a 

incorporação do discurso que relato a seguir: 

 Um dos jovens da equipe da associação comunitária observada, em 

depoimento, reconheceu as dificuldades que terá de enfrentar no processo de 

formação no futebol - ele afirmou que teria que se dedicar ao trabalho, deixar a 

vida de lado, treinar bastante, “dar o melhor de si e ver no que vai dar, né?” (A 
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3). Na sequência da entrevista, perguntei se ele sabia que, caso passasse para 

uma equipe de divisão de base de um clube profissional, teria uma rotina de 

treinos e jogos que, provavelmente, comprometeria seus estudos, e se ele 

achava que esse comprometimento valeria a pena. Disse ele:  

 

Fica muito “puxado” mesmo, mas se a pessoa sonha um dia ser um 
jogador de futebol, tem que passar por tudo isso, e tem coisas piores 
que passa também, mas é isso, né? Tem que levar a vida, pra ver no 
que dá. (ou seja, você acha que vale a pena todo e qualquer 
sacrifício, o que tiver que passar para ser jogador profissional de 
futebol?). Vale a pena, porque depois você ganha em dobro, ganha 
o que você perdeu e reconstrói tudo novamente. (A 3) 

 

 Em outro momento da entrevista esse jovem disse que o pai sempre lhe 

incentivou a ser um jogador profissional de futebol e que pretendia persistir 

ainda por algum tempo. Vejamos o que ele disse novamente: 

 

Ele me ajudou, me apoiou e eu não vou tirar isso da cabeça, até eu 
ter uma oportunidade e concluir tudo. (quanto tempo mais você 
acha que pode se dedicar a essa tentativa de ser jogador de 
futebol?). Mais uns três anos aí (o jovem tem 17 anos no 
momento). (A 3)  

 

 A fala do entrevistado confirma o que já foi demonstrado por outros 

estudos citados neste texto, que o discurso que é construído é coletivo, 

familiar, pois vem do desejo do pai (pelo reconhecimento de seu talento), que o 

incentiva a persistir e perseverar na luta pela realização do sonho. Essas duas 

expressões foram muito ouvidas por mim durante a pesquisa, seja nas 

entrevistas ou durante conversas com os jovens que participaram de treinos, 

testes ou jogos. 

A persistência é considerada uma qualidade por todos os envolvidos no 

mundo da formação do futebol, e faz com que os jovens prolonguem o tempo 

de tentativas frustradas. O exemplo do jogador Cafu, ex-São Paulo e Seleção 

Brasileira é sempre lembrado por eles (segundo informações, esse jogador 

passou por onze testes antes de ser aprovado e iniciar sua carreira de jogador 

profissional). O jovem entrevistado citado no parágrafo anterior, por exemplo, 

afirmou já ter passado por alguns testes, além de ter treinado em três 

escolinhas, antes da que está agora. É interessante destacar do seu 

depoimento, as razões de ainda não ter conseguido o espaço que desejava, o 
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que revela parte da vulnerabilidade social da qual falei no início deste capítulo. 

Vejamos como ele descreveu essa trajetória:  

 

Já passei pela escolinha do (nome de clube), o (nome de clube), o 
(nome de clube), só que, infelizmente, não deu pra prosseguir o 
trabalho. (por quê?) Falta de material esportivo, de ajuda, de apoio, 
muita coisa pesou (nome de clube), (você chegou a participar da 
divisão de base ou de uma de suas escolinhas?). Da escolinha do 
(nome de clube) no núcleo do (sede do clube). (e na época você não 
foi aproveitado no (nome de clube) por quê?) Porque eu não tinha 
apoio, não tinha ninguém pra me ajudar, tipo, tinha que pagar uma 
taxa pra ficar treinando lá, só que meus pais não tinham condições, 
não pôde me ajudar, e eu não tinha ninguém conhecido pra me 
ajudar, então eu tive que sair. (há quanto tempo você faz escolinha 
de futebol). Há nove anos (você já teve experiência de realizar 
testes em outros lugares, além desses que você acabou de falar, 
ou algum empresário, observador técnico ou “olheiro” já entrou 
em contato com você para tentar te levar para fazer teste em 
algum lugar?). Já, só que ficou muito “puxado” porque era muito 
longe, como o (nome de clube do sudeste do país) mesmo, nessa 
Copa que eu estava disputando agora, me chamou, só que o 
professor optou por eu não ir, não deu pra mim ir. E também o (nome 
de clube), só que eu não tinha contato, nada disso, não tinha nada 
certo, aí, infelizmente, tive que permanecer aqui (na escolinha da 
Associação) (nesta escolinha você está há quanto tempo?). Vou 
fazer dois anos. (A 3) 

 

 Esse tipo de discurso foi comum aos jogadores da equipe da associação 

comunitária entrevistados. Um deles, quando perguntei se estava disposto a 

qualquer sacrifício para realizar o sonho de ser jogador de futebol, afirmou 

incisivamente que sim, e quando questionei se achava que valeria a pena 

comprometer sua vida de estudos e seu convívio familiar e social por uma 

carreira tão seletiva, que ainda nem tinha começado, ele disse: “rapaz, é o meu 

sonho e eu vou até o fim, mesmo com barreiras, ficar longe da família, muito 

ruim isso aí, vai ser difícil, né?” (A 2). 

 Esse jovem revelou ainda que sua mãe não aprovava por completo sua 

escolha por se dedicar à carreira de jogador de futebol. Ele disse que ela havia 

lhe sugerido realizar alguns cursos nos órgãos de promoção de preparação 

para jovens aprendizes, mas ele recusou, dizendo que não abandonaria seu 

sonho até, pelo menos, completar dezoito anos (naquele momento ele tinha 

quinze). Perguntei ainda se ele tinha alguma noção dos caminhos para se 

tornar um jogador de futebol, ele citou aspectos que estão presentes em vários 

discursos. Em suas palavras: “rapaz, tem que ter muita fé, muita força de 
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vontade e um pouquinho de sorte também, viu? Ver um clube aí pra gente ser 

um jogador de futebol, é isso aí” (A 2). 

 A próxima transcrição, da fala de outro entrevistado, é apenas para 

reforçar a ideia de que o discurso construído para mantê-los persistentes na 

busca do sonho de ser jogador de futebol, começa na família e passa por 

diversos centros de formação de jogadores, muitos dos quais totalmente livres 

da regulação, controle e fiscalização dos órgãos esportivos e de proteção ao 

menor. Também é interessante notar que esse foi o único entrevistado que 

revelou ter outros objetivos com a participação em espaços de formação no 

futebol. Vejamos a parte de seu relato que nos interessa neste momento: 

 

Eu comecei a gostar quando minha mãe me deu uma bola e eu fiquei 
brincando em casa, aí eu pedi pra minha mãe me botar na escolinha 
da Fonte Nova. Aí eu fui, eu treinava futsal lá, depois eu sai do futsal 
e fui pro (nome de escolinha de clube), fiz escolinha lá por seis 
meses, depois eu sai e fui pro (escolinha licenciada de equipe do sul 
do país em Salvador). Passei dois anos no (nome de escolinha 
licenciada) e me levaram pra (nome da cidade sede do clube do sul), 
pra fazer um teste. Eu não passei, o rapaz disse que eu tinha 
qualidade, mas não passei porque era pequeno. Tinha gente que 
jogava a mesma coisa que eu e era maior, então era melhor pegar os 
maiores. Eu quis ficar no futebol porque assim eu distraio a minha 
mente, eu brinco, converso com meus amigos, não me misturo com 
pessoas erradas, eu prefiro ficar no futebol. Agora, se eu não 
conseguir, eu vou pro exército. (você já teve essa experiência com 
o (nome do clube do sul do país). Quem te levou para lá, como 
você foi para lá, quem pagou os custos da viagem?) Quem me 
levou para lá foi (nome de olheiro representante da equipe do sul em 
Salvador), eu passei no primeiro teste, fui para uma viagem lá (em 
Lauro de Freitas) teve um jogo, eu passei no segundo teste e fui para 
(nome da cidade sede do clube do sul), pra fazer o terceiro teste. 
Agora, eu não consegui porque tinha gente maior que eu. 
 
 
 

O depoimento revela ainda o apoio familiar e do sonho de ser um 
jogador de futebol. 

 
 

 
A viagem foi minha mãe que pagou a metade e eles (nome do clube 
do sul) a outra (o que você achou dessa experiência?) Eu achei 
muito legal, que nunca tinha viajado de avião, então nessa viagem eu 
fiquei muito alegre, eu fiquei com vontade de só conhecer o lugar e 
também querer ir pra ficar lá em (nome da cidade sede do clube do 
sul). (caso você tivesse passado, (nome da cidade sede do clube 
do sul) é bastante distante de Salvador, e você teria que morar lá, 
o que seus pais pensaram disso?) Minha mãe já foi decidida 
quando a gente viajou, que se eu ficasse ela iria comprar uma casa lá 
e morar comigo. (ela tem condições de transferir o trabalho dela, 
ou ela não trabalha?) Minha mãe já é aposentada, trabalhava na 
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Telelista. (você teve outras experiências de testes em outros 
lugares, clubes?). Já, já tive no (nome de clube), no (nome de 
clube), fiz um teste no (nome de campo de treino de clube local), e 
passei nos dois primeiros testes, mas no terceiro eu não fiquei, 
porque eu não joguei bem. (o terceiro era um jogo também?) Era (e 
o que o pessoal de lá lhe falou, tanto no (nome de clube) quanto 
no (nome de clube)?). Os dois falaram que era pra eu continuar 
seguindo, que se eu pegasse mais altura, eu voltasse lá e fizesse 
outro teste que eu ficaria. (A 4) 

 

 Percebe-se que o discurso acaba legitimando a exploração a que são 

submetidos, fazendo-os transferir-se de escolinha em escolinha, inclusive para 

franqueadas ou licenciadas por clubes de regiões distantes da cidade onde 

moram, na busca pela aquisição dos recursos técnicos e táticos requeridos. 

Envolvem a família nesse sonho - no caso citado acima, por estar aposentada, 

a mãe estava inclusive disposta a se mudar para uma cidade a milhares de 

quilômetros de Salvador, o que me fez refletir sobre o comprometimento da 

convivência com os outros membros da família em nome desse sonho. 

O último ponto de destaque no depoimento diz respeito ao motivo de sua 

reprovação no teste do clube do Sul do país (sua baixa estatura) e o que ele e 

a mãe estavam dispostos a fazer para superar a limitação que o reprovou 

naquele momento (realizar exames para diagnosticar se havia algum problema, 

como também para tomar medicamentos que o fizessem aumentar a altura). 

 Constata-se que o sonho é mais forte que qualquer argumento. O 

problema é que esse sonho tem grandes chances de virar pesadelo, e quando 

isso acontece só resta a família para lhes dar suporte, pois todos os agentes 

que antes haviam concorrido para que o jovem se mantivesse no processo de 

formação - e assim então pudessem explorá-lo - não estarão mais lá, pois não 

se interessam pelos descartados. Estes são facilmente abandonados à própria 

sorte, quando não apresentam o rendimento esperado, como já mostrei, em 

algumas das denúncias relatadas, e ainda mostrarei em tópico posterior deste 

texto. 

 Esse discurso também perpassa a experiência de quem já subiu um dos 

degraus do processo de formação e já se encontra numa equipe de divisão de 

base, chegando à idade de assinar o seu primeiro contrato, e mesmo antes 

disso, já experimentando as supostas benesses do mundo do negócio futebol. 
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 Os dois atletas da equipe da divisão de base do clube pesquisado 

também apresentaram mostras de como é construído o discurso que legitima a 

exploração de seus sonhos. 

 Pedi a opinião dos dois sobre a possibilidade de comprometerem seus 

estudos e a convivência familiar para seguir a formação no futebol. Um deles 

respondeu: 

 

[...] isso é o que a minha mãe fala, que o mundo do futebol, às vezes, 
é cruel com as pessoas, aqui a gente tem que amadurecer mais 
rápido. A maioria do pessoal da nossa idade nunca pensaria em tá 
saindo da família pra tá em busca de um sonho, e a gente tá aqui, tá 
lutando, tá batalhando todos os dias aí, e sabe todos os riscos que a 
gente corre aqui, pode ir embora, a qualquer momento a gente pode 
tá sendo dispensado e é todos os anos de vida que a gente tá 
batalhando pode tá sendo jogado fora, principalmente a escola, que 
atrapalha bastante também, eu mesmo já perdi de ano uma vez (é a 
escola que atrapalha bastante ou essa vida para formação de 
jogador de futebol que atrapalha a escola?). É essa vida que 
atrapalha a escola (A 6). 
 

E o outro completou: 
 

[...] rapaz, é um risco muito grande, porque em natal tem competição, 
em janeiro também, e no ano novo a gente tá aqui treinando, 
enquanto nossos colegas de rua e da escola estão viajando, se 
divertindo em outro lugar e a gente aqui treinando no sol quente, mas 
é isso que a gente quis na vida e tem que correr atrás, o futebol tem 
muito disso, tem muitas coisas cruéis, mas também tem seus pontos 
positivos, que podem ser: alcançar o sucesso, a fama, ajudar a 
família, os pais, ter uma vida melhor, né? (A 5). 

 

 Insisti na questão, perguntando sobre o quanto de sacrifício estavam 

dispostos a fazer pelo objetivo de ser jogador profissional, e um opinou assim: 

 

[...] é, essa é uma das crueldades que tem o futebol, porque é um 
investimento que a gente tá fazendo aqui, e tá perdendo investimento 
na escola, é o risco que a gente corre. Mas, eu to disposto a todo 
sacrifício, é o meu sonho e a gente tá aqui pra se entregar de corpo e 
alma. (A 6) 
 

O outro foi mais enfático ainda, e disse: 
 

[...] todo sacrifício, até sair sangrando de um jogo eu saio. (A 5) 

 

 Vê-se que têm clareza sobre as restrições impostas pela rotina da 

formação de um jogador profissional e também sobre os riscos dessa aposta, 

mas estão dispostos a tudo para alcançar o sonho forjado desde a infância e 
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reforçado cotidianamente pelos diversos agentes a sua volta, até sangrar, 

como um dos depoentes afirma. A minha curiosidade em saber o que eles 

percebiam de contribuição dessa experiência formativa, mesmo com as 

restrições mencionadas, um deles respondeu: 

  

[...] como (nome do outro atleta) falou, a gente amadurece muito mais 
cedo que muitas crianças aí, a gente é jovem ainda, é pré-
adolescente, então a experiência que a gente tá passando aqui 
muitos jovens não passam e provavelmente não vão passar, porque, 
às vezes, tá com fome, não tem dinheiro pra comprar. Você lavar a 
roupa, ter horário pra acordar e dormir, ter horário pra alimentação, 
pra tá no treino cedo, ter cuidado com a sua roupa aqui dentro do 
clube, são várias formas de experiência. (A 5) 
 

E o outro, comungando com a ideia do colega, afirmou: 

 

[...] isso aqui é uma experiência única, poucas pessoas vão ter a 
oportunidade de estar vivendo isso daqui, então, o conhecimento que 
a gente adquire aqui, a gente leva pra vida toda, acho que não tem 
nem outra forma de a gente adquirir tanta experiência em tão pouco 
tempo assim. (A 6) 

 

 Percebe-se que um dos aspectos enaltecidos tem relação com a 

antecipação do amadurecimento, mas na verdade, essa é uma demanda típica 

do futebol profissional, que precisa que os jovens estejam prontos, o mais cedo 

possível, para a rotina de trabalho da profissão, inclusive porque se trata de 

uma condição que favorece às futuras negociações de transferências. Apesar 

de, em trechos anteriores dos depoimentos, eles terem se mostrado 

ressentidos de alguns aspectos relativos à perda da convivência familiar e com 

os amigos, que estavam nas festas, enquanto eles trabalhavam, os jovens 

acabavam valorizando mais as possíveis contribuições do processo de 

formação em suas vidas do que os comprometimentos acarretados pela 

escolha. 

 Esse sonho, como já apontado em outros estudos, é um sonho coletivo, 

familiar na maioria das vezes, como se pode constatar nas falas transcritas a 

seguir, reveladas quando solicitei que descrevessem o que os levou a querer 

ser jogador de futebol. Um deles revelou: 

 

É um pouco difícil explicar, é, foi meu pai me incentivando sempre, 
desde pequenininho comprava bola, comecei a jogar bola na rua com 
os meninos mais velhos, meu pai me botando no futebol de salão, do 
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futebol de salão eu pedi para ele me botar no de campo, e aí foi meu 
sonho, eu to conseguindo realizar meu sonho. (A 5) 
 

O outro, seguindo a tendência da influência paterna nesta escolha, 

disse: 

 

Comigo já foi a influência do meu pai, que tentou ser jogador, mas 
não deu certo, e aí ele começou a me colocar em escolinhas, eu fiz o 
teste aqui e fiquei, e esse é meu sonho, né? Minha vontade de ser 
jogador profissional. (A 6)  

 

Curioso sobre o alcance do apoio familiar ao sonho coletivo, uma vez 

que já estavam inseridos no processo de formação e prestes a ingressar numa 

fase decisiva (a assinatura do primeiro contrato), perguntei a respeito da 

opinião de seus parentes sobre a opção profissional que estavam 

consolidando, o primeiro a responder disse: 

 

Dos familiares, meu pai sempre me incentivou a jogar futebol, minha 
mãe é muito louca por futebol, meus avós também, meus irmãos, 
primos, todo mundo incentiva e meu pai tá fazendo até um projeto 
aqui, tá? Eu moro em Salvador, mas ele me botou em uma casa aqui 
perto do (sede do clube) porque tava difícil chegar em casa, e tá 
morando eu e um menino aqui do (nome do clube) e uma mulher que 
cuida da gente lá. (A 5) 
 

E o outro revelou: 

 

[...] minha mãe sempre me apoiou em minhas decisões, 
principalmente porque é meu sonho, ela sempre me apoia, fica me 
dando conselho, pede sempre pra eu me dedicar no que eu quero, 
porque ele sabe que se não for aqui vai ser duro para ser em outro 
lugar, porque meu dom é esse, e é isso que eu quero pra minha vida. 
(A 6) 

  

 Esse é um discurso que sempre foi construído no meio. O ex-atleta 

entrevistado também relatou que seu sonho foi sendo reforçado desde criança, 

quando tinha o desejo de ser jogador, mas que só não respondia isso, quando 

lhe perguntavam o que queria ser quando crescesse, porque tinha vergonha da 

profissão que escolhera, já que até pouco tempo a carreira de jogador de 

futebol não era das mais prestigiadas na sociedade.  

Hoje a mídia se tornou mais um agente de construção desse discurso 

que reforça o sonho, pois, sobretudo nos canais abertos, os mais acessíveis ao 

grande público, praticamente só se veiculam notícias de sucesso dos grandes 
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jogadores, ídolos de todos esses jovens em formação, ou das histórias de 

superação de jovens pobres que vieram de famílias com condições 

socioeconômicas semelhantes às deles e que hoje ostentam contratos 

milionários.  

 As notícias da mídia são as que Arrais (2010), por exemplo, traz em seu 

estudo, ao discutir sobre o que motiva os jovens a seguirem sonhando com 

uma carreira tão concorrida. Lembra o autor que Leonel Messi, um pobre jovem 

argentino, foi contratado pelo Barcelona aos doze anos a partir de um emprego 

oferecido a sua família (artifício usado para a transferência de menores, 

previsto pelo regulamento da FIFA, como já dissemos antes), e há algum 

tempo a equipe inglesa do Manchester City ofereceu 115 milhões de euros 

para comprá-lo da equipe catalã. Segue o autor, apresentando cifras que 

reforçam o sonho dos menores em formação: desde os quatorze anos no 

Santos e hoje no Barcelona, Neymar, considerado por muitos o maior craque 

da atualidade no futebol brasileiro, aos dezoito anos já tinha uma multa 

rescisória contratual de 35 milhões de euros. Aos quinze anos, Jean Chera, ex-

Santos, com passagem rápida por uma equipe italiana, já tinha um contrato 

(segundo se especula na mídia, conforme o autor) com uma multinacional de 

produtos esportivos, que estaria em torno de 50 mil reais ao mês. (ARRAIS, 

2010, p.14; 15) 

 Recentemente foi divulgado pelo site Goal.com (baseado em dados 

declarados até dezembro de 2012) o ranking dos cinquenta jogadores mais 

ricos em 2013, e os brasileiros Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Robinho e 

Neymar estão entre eles. Depois de David Beckhan (ex-PSG da França), que 

tem uma fortuna estimada em R$612,5 milhões, Leonel Messi (Barcelona) com 

R$404,3 milhões e Cristiano Ronaldo (Real Madrid) com fortuna avaliada em 

R$392 milhões, vêm os brasileiros Kaká (ex-Real Madrid e atual Milan) com 

R$232,7 milhões, Ronaldinho Gaúcho com R$220,5 milhões, e depois, em 

nono lugar nesse ranking, Rivaldo (ex-Barcelona e Seleção Brasileira) com 

uma fortuna estimada em R$159,25 milhões, Robinho (Milan), em vigésimo, 

com uma fortuna de R$108,5 milhões e o que a reportagem afirma receber 

atualmente no Milan, a quantia de R$220 mil semanais, mais um bônus de 

R$1,1 milhão ao ano, e Neymar (ex-Santos, atual Barcelona), que na época do 



203 
 

clube brasileiro já acumulava uma fortuna de R$70 milhões, em trigésimo 

terceiro lugar na lista (http://epocanegocios.globo.com). 

 Cifras como essas acabam sendo veiculadas também por jornais de 

grande circulação nacional e chegam ao conhecimento de muitos dos jovens 

que se candidatam à carreira, além de notícias sobre carros importados, 

mansões e outros bens que os atletas de ponta exibem como forma de 

expressar seu sucesso e prestígio social. Um dos jovens da equipe da 

associação comunitária, respondeu em seu depoimento, quando perguntei se 

ele tinha noção sobre a vida de um jogador de futebol: “mais ou menos, porque 

quando eu tava jogando bola, assim, eu ia ganhar muito dinheiro, comecei a 

gostar mais por isso”. (A 4). Provavelmente essa percepção vem de notícias 

como as dos últimos dois parágrafos. 

 Esse discurso também é construído pela influência dos técnicos e dos 

pais dos jovens. Em entrevista, o técnico que trabalhava em dias alternados 

aos da equipe da associação comunitária, ressaltou, como já mostrei, o caráter 

de projeto social do trabalho que realizava, assim como o técnico da equipe da 

referida associação, e também o coordenador técnico da escolinha licenciada 

pelo clube profissional do Sudeste do país. A caracterização de “projeto social” 

ao treinamento favorece a aceitação do trabalho pela sociedade 

(eventualmente, também pelos órgãos de proteção ao menor), o que lhes 

permite maior liberdade, inclusive para desvirtuá-lo da característica de esporte 

educacional ou de participação, como preconiza a legislação sobre o assunto. 

 Parte desse discurso é construída tendo em vista o desejo de ajudar à 

família, já que, como dito, a maioria dos jovens vem de contextos 

socioeconômicos precários. 

 Em conversa com os atletas de sua equipe, após a derrota em um dos 

jogos do campeonato regional, o técnico da equipe sub-15 observada cobrou 

deles as falhas cometidas, argumentando que elas estavam relacionadas, 

sobretudo, ao excesso de individualismo. Na ansiedade de “mostrar serviço” 

para garantir o lugar na equipe titular, segundo ele, muitos haviam se 

esquecido de que o futebol é um esporte coletivo. Depois o treinador pediu que 

cada um falasse um pouco do perfil do colega ao lado. A maioria repetiu os 

argumentos que a própria comissão técnica havia enfatizado e enalteceu a 

honestidade, o esforço para ser alguém na vida, ser um vencedor, além de 

http://epocanegocios.globo.com/
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acrescentar qualidades como a intensão de ajudar suas famílias. Dois deles 

ressaltaram a força de vontade dos que são de fora de Salvador e moram 

longe da família para conseguir realizar o sonho de ser jogador profissional de 

futebol. Mais uma vez se destaca o discurso da persistência (para ser alguém 

na vida), além do reconhecimento do esforço redobrado dos atletas de fora da 

cidade e do estado. Todo esse discurso acaba legitimando a exploração a que 

são submetidos. 

 Arrais (2010) apresenta dados sobre o trabalho infantil, um dos reflexos 

da vulnerabilidade social a que já me referi e que faz pensar que o trabalho do 

atleta menor de idade está inserido nesse contexto. Diz o autor: 

 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
trabalho de crianças entre cinco e 13 anos de idade caiu quase 20% 
entre 2007 e 2008 – de 1,2 milhão para 993 mil. No indicador que 
inclui o contingente até 17 anos, o número sobe para 4,5 milhões. 
(p.16) 
 

 O mesmo autor complementa a análise, relacionando-a ao esporte, 

afirmando que as “autoridades não sabem mensurar o montante de crianças 

em situação de exploração no esporte, mas todos concordam que, no caso do 

futebol, não mais que 1% alcança a condição de atleta profissional com 

remuneração regular” (ARRAIS, 2010, p.16). Ele ainda aponta os principais 

riscos e consequências da exploração no esporte, notadamente no futebol. 

Esses dados sintetizam os problemas embutidos no contexto da formação de 

menores, já mencionados neste texto, quais sejam: 

 

Afastamento da convivência familiar e comunitária; submissão 
precoce a processos de seletividade e hipercompetitividade; 
distanciamento e comprometimento da vida escolar; carga de 
treinamento exagerada para a idade; altíssimo risco de lesões – 
muitas irreversíveis; falta de assistência médica e dentária; 
alojamentos com condições de higiene e repouso inadequado; 
responsabilidade precoce pela vida financeira de familiares; 
exposição à pedofilia; falta de garantias trabalhista e previdenciária; 
vínculo precário e relação desequilibrada com o contratante. 
(ARRAIS, 2010, p.17) 

 

 Arrais (2010) ainda argumenta que a omissão da legislação esportiva do 

país acaba estimulando o descumprimento de direitos dos menores em 

formação no futebol, além de citar embates entre entidades que servem ao 
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negócio futebol, como os parlamentares do Congresso (conhecidos como 

“bancada da bola”) e os órgãos envolvidos na luta contra o trabalho infantil, 

quando da discussão sobre as alterações do texto da Lei Pelé. Segundo o 

autor, os parlamentares queriam aprovar uma emenda que reduzia a idade 

mínima para a formalização do vínculo contratual entre o atleta e o clube para 

doze anos (até então era de dezesseis anos), o que foi rejeitado após muito 

empenho dos órgãos contrários ao trabalho infantil. Ao mesmo tempo, ainda 

segundo Arrais, esses mesmos parlamentares rejeitaram outra emenda “que 

pretendia assegurar direitos trabalhistas e previdenciários, como o pagamento 

de bolsa-aprendizagem para os jovens de categoria de base entre 14 e 16 

anos – idade a partir da qual se pode formalizar um contrato profissional” 

(ARRAIS, 2010, p.19).  

 Quero agora refletir sobre o último ponto deste capítulo: a falta de 

alternativas que possibilitem aos jovens repensar a carreira de jogador de 

futebol como única chance de mobilidade social. Nesse sentido, optei por focar 

minha análise nos problemas da educação que lhes é oferecida, por entender 

que esta seria o instrumento privilegiado, como alternativa à exploração a que 

os menores são submetidos nesse meio de formação futebolística. Como nos 

diz Bauman, 

 

Embora os poderes do atual sistema educacional pareçam limitados, 
e ele próprio seja cada vez mais submetido ao jogo consumista, ainda 
tem poderes de transformação suficientes para ser considerado um 
dos fatores promissores para esta revolução. (o autor se refere à 
revolução cultural necessária à libertação dos ditames do mercado) 
(2013, p.31) 

 

 Note-se que todos os meus entrevistados e os depoentes de estudos 

citados neste texto, não têm dúvida em comprometer sua educação formal em 

prol de sua formação para o futebol, ou, no mínimo, reconhecem que esse 

comprometimento não é o melhor a fazer, mas o aceitam, resignando-se frente 

às perdas por entender que a rotina da formação tem que ser essa mesmo 

para quem quer ser jogador profissional um dia. Os agentes da rede de 

relações do negócio futebol (olheiros, empresários, procuradores, etc.) também 

não demonstram qualquer consideração referente à educação dos jovens, visto 

que propõem a elaboração de documentos que solicitem dispensa dos atletas 
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das atividades escolares para participarem de competições (como foi o caso do 

técnico da associação comunitária em certa ocasião), ou mesmo não pensam 

no comprometimento advindo da ausência dos menores para realizar testes em 

estados distantes de seu domicílio (como no caso do parceiro do técnico que 

estava com doze atletas em São Paulo, já há dois meses, participando de 

peneiras em equipes do segundo e terceiro escalões do futebol paulista), 

mesmo sabendo que apenas uma minoria será aproveitada. 

 Refletindo sobre isso, uma das conclusões a que cheguei foi a de que a 

educação que se oferece aos jovens no país, sobretudo os mais pobres, não 

consegue fazer frente ao sonho construído, falado até aqui, ou seja, a 

desigualdade da escola brasileira e a falta de qualidade daquela a que têm 

acesso os jovens da associação comunitária, além de muitos dos que estão 

nas equipes da divisão de base do clube observado, não os empolga a 

vislumbrar um futuro promissor. Aí o futebol, associado ao prazer que 

proporciona, acaba virando um caminho quase que único mesmo, não uma 

opção entre várias outras tão atrativas quanto, ou menos seletivas. Até porque, 

caso eles não sejam exitosos no intento de se tornarem jogadores 

profissionais, terão o mesmo diploma escolar que seus colegas de nível 

socioeconômico semelhante e que não estão na formação do futebol. Óbvio 

que me refiro aos que não abandonam a escola ao longo da trajetória de 

formação no futebol. 

 Em texto sobre a desigualdade da escola brasileira, Libâneo (2012) 

analisa como políticas públicas neoliberais baseadas em determinações do 

Banco Mundial promoveram o que ele chamou de dualismo perverso da escola 

brasileira. Mais adiante, mostrarei que esse dualismo tem relação com a escola 

dos excluídos do interior de Bourdieu ou ainda com os três níveis de educação 

de Bateson (citado por BAUMAN, 2013): 

 

O nível mais baixo é a transferência de informação a ser memorizada. 
O segundo, a ‘deuteroaprendizagem’, visa ao domínio de uma 
estrutura cognitiva à qual a informação adquirida ou encontrada no 
futuro possa ser absorvida e incorporada. Mas há um terceiro nível, 
que expressa a capacidade de desmontar e reorganizar a estrutura 
cognitiva anterior ou desembaraçar-se totalmente dela, sem um 
elemento substituto. (p.17) 
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 Libâneo (2012) sustenta que o declínio da escola pública brasileira é 

fruto da associação com as políticas educacionais “daquele banco” para os 

países em desenvolvimento e que mesmo entre os estudiosos brasileiros não 

há consenso sobre o papel da escola pública em nossa sociedade, seus 

objetivos e funções. Sua tese é fruto da análise que fez sobre a Declaração 

Mundial da Conferência de Jomtien, documento final da Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, a primeira dentre várias outras conferências 

“convocadas, organizadas e patrocinadas pelo Banco Mundial” (LIBÂNEO, 

2012, p.15). 

 Ainda segundo o autor, esse documento influenciou a elaboração das 

principais políticas e diretrizes educacionais dos governos brasileiros nos 

últimos trinta anos e sustenta a hipótese de que as políticas e diretrizes 

baseadas naquela declaração “selaram o destino da escola pública brasileira e 

seu declínio”. (LIBÂNEO, 2012, p.15). 

 O quadro sombrio da escola pública do país, relacionado a questões de 

falta de recursos, baixos salários dos professores, condições precárias de 

trabalho, etc., seria a expressão desse declínio. 

 Libâneo também critica as soluções propostas para melhorar a 

educação, e salienta que no processo de discussão sobre as alternativas para 

essa melhoria, restaram duas tendências polarizadas. Segundo ele: 

 
[...] indicando o dualismo da escola brasileira em que, num extremo, 
estaria a escola assentada no conhecimento, na aprendizagem e nas 
tecnologias, voltada aos filhos dos ricos, e, em outro, a escola do 
acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e 
dedicada, primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio 
às crianças. (2012, p.16) 

 

 Percebe-se, portanto, que aos jovens candidatos a jogador de futebol, 

principalmente da associação comunitária e da equipe da divisão de base do 

clube profissional, foi oferecido tal tipo de escola, de nível mais baixo, de 

Bateson, citada por Bauman, que acaba sendo aquela que apresenta os 

problemas a que se refere Libâneo, de falta de recursos e precariedade de 

salários de professores e condições de trabalho, e mais ocupada com o 

acolhimento social do que com o conhecimento, a aprendizagem e as 

tecnologias. Portanto, mais uma vez, o que interessa dessa escola é o diploma, 
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e mesmo assim, se o primeiro contrato (para os atletas de grande destaque, 

aos dezesseis anos) com o clube for muito bom, nem o diploma interessa tanto. 

 Libâneo (2012) ainda destaca que na declaração original de Jomtien 

havia princípios adequados, sob a ótica de uma educação para todos. Eram 

eles: 

 

a) Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem para todos; 
b) Universalizar o acesso à educação básica como base para a 
aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes; b) 
Concentrar a atenção na aprendizagem necessária à sobrevivência; 
c) ampliar os meios e o raio de ação da educação básica; d) Propiciar 
um ambiente adequado à aprendizagem; e) Fortalecer alianças 
(autoridades públicas, professores, órgãos educacionais e demais 
órgãos de governo, organizações governamentais e não 
governamentais, setor privado, comunidades locais, grupos 
religiosos, famílias). (p.18) 

 
 Mas, o autor denuncia que essa proposta foi encolhida para se adequar 

“à visão economicista do Banco Mundial”, e acabou se transformando em 

relação aos seguintes aspectos: 

 
a) de educação para todos, para educação dos mais pobres; b) de 
necessidades básicas, para necessidades mínimas; c) da atenção à 
aprendizagem, para a melhoria e a avaliação dos resultados do 
rendimento escolar; d) da melhoria das condições de aprendizagem, 
para a melhoria das condições internas da instituição escolar 
(organização escolar) (TORRES, 2001, p.29 apud LIBÂNEO, 2012, p. 
18). 
 

 Relembrando as denúncias contra a equipe do Cruzeiro, pela ausência 

de dados sobre frequência e notas de alguns atletas matriculados em sua 

escola, assim como de registros de alguns deles, além das experiências de 

flexibilização das aulas e avaliações dos atletas da equipe da divisão de base 

do clube profissional pesquisado, podemos supor que essa educação está 

voltada às necessidades mínimas e preocupada mais com os resultados do 

que com a aprendizagem. Como também vimos, a partir de estudos 

apresentados neste texto, isso tudo acontece com a anuência dos clubes, dos 

atletas e de seus familiares. 

 Percebendo, a partir da análise de Libâneo, que nesse dualismo escolar 

é oferecida ao jovem pobre uma escola que lhe compromete o futuro, pergunto-

me se há um grau maior desse comprometimento para o jovem atleta, a quem 

a rotina de trabalho imposta pelas demandas do negócio restringe até mesmo 
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esse mínimo a que ela se destina, quando flexibilizadas suas faltas e 

avaliações ou, ainda, quando a rotina de treinos não permite que ele tenha 

tempo adequado e suficiente para os estudos. 

 Finalmente, as conclusões do autor reforçam o argumento da 

preferência da formação no futebol em detrimento da escolarização, ao mesmo 

tempo em que anunciam o sombrio futuro dos que não conseguirão alcançar 

sucesso nessa profissão tão seletiva e curta. Vejamos o que ele diz: 

 
Eis que as vítimas dessas políticas, aparentemente humanistas, são 
os alunos, os pobres, as famílias marginalizadas, os professores. O 
que lhes foi oferecido foi uma escola sem conteúdo e com um 
arremedo de acolhimento social e socialização, inclusive na escola de 
tempo integral. O que se anunciou como novo padrão de qualidade 
transformou-se num arremedo de qualidade, pois esconde 
mecanismos internos de exclusão ao longo do processo de 
escolarização, antecipadores da exclusão na vida social. (LIBÂNEO, 
2012, p.24) 

 
 O futebol, portanto, tão sonhado e desejado, visto como oportunidade de 

mobilidade social para quem não enxerga na escola essa chance, na verdade 

se transforma, para a maioria, em um mecanismo externo de antecipação da 

exclusão da vida social, o que não é percebido ou admitido pela maioria dos 

que estão envolvidos no seu processo de formação. 

 A vulnerabilidade social reforçada pela escola desigual a que se refere 

Libâneo é um problema antigo em nosso país, que, porém, antes estava 

relacionado a questões de acesso ou não à educação formal. Agora a 

discussão é sobre quem tem acesso às melhores escolas ou às piores. 

 Bourdieu (2011), em obra clássica (Escritos de Educação) trata dessa 

questão, quando argumenta: 

 

Se, até fins da década de 50, a grande clivagem se fazia entre, de um 
lado, os escolarizados, e, de outro, os excluídos da escola, hoje em 
dia ela opera, de modo bem menos simples, através de uma 
segregação interna ao sistema educacional que separa os educandos 
segundo o itinerário escolar, o tipo de estudos, o estabelecimento de 
ensino, a sala de aula, as opções curriculares. Exclusão ‘branda’, 
‘contínua’, ‘insensível’, ‘despercebida’. A escola segue, pois, 
excluindo, mas hoje ela o faz de modo bem mais dissimulado, 
conservando em seu interior os excluídos, postergando sua 
eliminação, e reservando a eles os setores escolares mais 
desvalorizados. (p.13) 
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 Mais uma vez reflito sobre a segregação a que são duplamente 

submetidos os atletas em formação no futebol, sobretudo os que têm sua 

educação escolar flexibilizada (ou os que, após os dezesseis anos, passam a 

treinar em dois turnos e são obrigados pelos clubes a estudar à noite, turno 

reconhecidamente ainda mais precarizado) nessa já desvalorizada escola a 

que têm acesso ou, mais ainda, aqueles jovens atletas levados pelo parceiro 

do técnico entrevistado para testes em São Paulo, onde permaneceram por, 

pelo menos, dois meses, comprometendo em parte ou totalmente sua 

escolarização, pois se não teriam dificuldades para retomar os estudos, 

simplesmente perderiam o ano letivo por faltas ou por nota. 

 Novamente Bourdieu (2011) ajuda a refletir sobre a questão abordada 

no parágrafo anterior, revelando sua desconfiança sobre o papel do sistema 

escolar como fator de mobilidade social. Diz o autor: 

 

Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente 
dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e operando 
uma seleção que – sob as aparências da equidade formal – sanciona 
e consagra as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar 
as desigualdades, ao mesmo tempo em que as legitima. (p.58) 

 

 Portanto, essa escola precária e que sanciona, consagra e legitima as 

desigualdades sociais, pode ser sim flexibilizada ou mesmo abandonada, pois 

com ela não se pode contar para enfrentar e superar as desigualdades, pelo 

menos na percepção de muitos dos que estão envolvidos nos processos 

formativos no futebol. 

 O ponto essencial da teoria formulada por Bourdieu é relativo ao 

conceito de Capital Cultural, que o autor construiu para romper a ideia de que o 

sucesso ou fracasso escolar está ligado a aptidões naturais ou a teorias do 

capital humano. Esse conceito, segundo o autor: 

 

[...] impõe-se, primeiramente como uma hipótese indispensável para 
dar conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças 
provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o “sucesso 
escolar”, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das 
diferentes classes e frações de classe podem obter no mercado 
escolar, à distribuição do capital cultural entre as classes e frações de 
classe. (2011, p.73) 
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 O que Bourdieu defende, portanto, é que não é possível explicar os 

sucessos ou fracassos escolares apenas pelo investimento de capital 

econômico, pois há um capital desprezado, em certa medida pelos 

economistas, que é “o modo mais oculto e determinante socialmente dos 

investimentos educativos, a saber, a transmissão doméstica do capital cultural” 

(2011, p.73). 

 Nesse ponto Bourdieu dá esperanças a quem, como eu, acredita na 

força da educação para transformar a trajetória de vida das pessoas, venham 

de onde vierem. Sua construção do conceito de capital cultural, como ele 

próprio afirma, pressupõe pensar que, mesmo em condições sociais e 

econômicas adversas, é possível haver relação entre o capital cultural e social 

que os indivíduos têm a seu dispor, com a melhoria do desempenho escolar. 

Portanto, podemos supor que, mesmo com escolas precarizadas ou diante da 

flexibilização da escolarização, se suas famílias e o contexto social 

favorecerem o acesso a recursos culturais ou redes de relações que 

transmitam tais capitais, talvez seja possível reconhecer a importância da 

escola para suas trajetórias de vida (e lutar por sua melhoria) e ver outras 

possibilidades para além da formação no futebol como profissão. 

 Segundo o autor: 

  

O capital cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, 
ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no 
estado objetivado, sob a forma de bens culturais - quadros, livros, 
dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a 
realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, 
etc.; e, enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que 
é preciso colocar à parte porque, como se observa em relação ao 
certificado escolar, ela confere ao capital cultural - de que é, 
supostamente, a garantia - propriedades inteiramente originais. 
(BOURDIEU, 2011, p.74) 

 

Dos três estados do capital cultural conceituados por Bourdieu, os 

únicos que parecem ser oferecidos nas escolas a que têm acesso os atletas 

em formação no futebol, aqui pesquisados, são o institucionalizado, 

predominantemente, e, em alguns casos, o objetivado, pois o incorporado, 

como diz o autor,  
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[...] em seu estado fundamental, está ligado ao corpo e pressupõe 
sua incorporação. A acumulação de capital cultural exige uma 
incorporação que, enquanto pressupõe um trabalho de inculcação e 
de assimilação, custa tempo que deve ser investido pessoalmente 
pelo investidor (tal como o bronzeamento, essa incorporação não 
pode efetuar-se por procuração). Sendo pessoal, o trabalho de 
aquisição é um trabalho do "sujeito" sobre si mesmo (fala-se em 
"cultivar-se"). O capital cultural é um ter que se tornou ser, uma 
propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da 
"pessoa", um habitus. Aquele que o possui “pagou com sua própria 
pessoa” e com aquilo que tem de mais pessoal, seu tempo. (2011, 
p.74; 75) 

 

Diante das informações levantadas na pesquisa e daqueles dos estudos 

que utilizei, pude observar que o que menos têm os jovens em formação no 

futebol é tempo para essa incorporação de capital - muito menos para investir 

pessoalmente nele -, pois nem mesmo para o capital institucionalizado há 

muito tempo dedicado ou investido, já que, como visto, ele tem sido 

preferencialmente flexibilizado para não atrapalhar a aquisição do capital 

futebolístico. 

Além disso, na sequência de sua obra Bourdieu esclarece que “é por 

intermédio do tempo necessário à aquisição que se estabelece a ligação entre 

o capital econômico e o capital cultural” (2011, p.76) e completa o autor: 

 

[...] o tempo durante o qual determinado indivíduo pode prolongar seu 
empreendimento de aquisição depende do tempo livre que sua 
família pode lhe assegurar, ou seja, do tempo liberado da 
necessidade econômica que é a condição da acumulação inicial 
(tempo que pode ser avaliado como tempo que se deixa de ganhar). 
(p.76) 

 

Aqui o autor tira um pouco da esperança trazida alguns parágrafos atrás, 

pois há que se reconhecer que por maior que seja empenho das famílias dos 

jovens atletas para lhes oferecer capital cultural e social, a despeito de sua 

condição econômica, certamente essa mesma condição não lhes permite 

assegurar muito tempo para a aquisição daquele capital. 

Outro dado que compromete a possibilidade de aquisição do capital 

cultural pelos atletas em formação é a relação dessa aquisição com o capital 

social mencionado por Bourdieu. Diz o autor que esse capital é: 

 



213 
 

[...] o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 
posse de uma rede durável de relações mais ou menos 
institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento 
ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como um conjunto de 
agentes que não somente são dotados de propriedades comuns 
(passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por 
eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e 
úteis. Essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de 
proximidade no espaço físico (geográfico) ou no espaço econômico e 
social porque são fundadas em trocas inseparavelmente materiais e 
simbólicas cuja instauração e perpetuação supõem o reconhecimento 
dessa proximidade. O volume do capital social que um agente 
individual possui depende então da extensão da rede de relações que 
ele pode efetivamente mobilizar e do volume do capital (econômico, 
cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a 
quem está ligado. (2011, p.67) 

 

Acompanhando os jovens pesquisados, sobretudo da equipe da 

associação comunitária e do clube profissional, acabei por supor que não é 

grande nem diversificada a extensão de sua rede de relações - ou grupos 

sociais dos quais fazem parte -, nem parece que essa rede tenha um volume 

de capital (econômico, cultural ou simbólico) que lhes favoreça a aquisição de 

capital cultural, sobretudo o incorporado. E ainda, como afirma Bourdieu “a 

reprodução do capital social é tributária, por um lado, de todas as instituições 

que visam a favorecer as trocas legítimas e a excluir as trocas ilegítimas” 

(2011, p.68). Essas trocas podem ser produzidas, segundo autor, em ocasiões 

(de maneira geral, em eventos culturais), lugares (locais ou instituições) ou 

práticas (esportivas, sociais ou culturais) que reúnem os indivíduos em grupos 

específicos. 

Portanto, já que os jovens em formação no futebol circulam 

predominantemente nos espaços referentes a esse esporte, eles vivem num 

mundo à parte, como afirmou em entrevista o ex-atleta, e ainda são cobrados a 

manter o foco no rendimento atlético, como pude constatar nas orientações do 

técnico que ia com uma das equipes da divisão de base do clube participar de 

uma competição na Espanha. Dessa forma, compromete-se muito a 

possibilidade de trocas mais legítimas, digamos assim, para a aquisição de um 

capital cultural que se aproxime mais do estado incorporado. 

Concluo esta parte da discussão, ressaltando que, pelo menos no grupo 

investigado, prevalece, quando muito, a aquisição do capital cultural 

institucionalizado, e mesmo assim, seu certificado escolar não tem bom 

reconhecimento institucional, pois a maioria de seus jovens, vinda de escolas 
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públicas de baixa qualidade, tem sua formação e futuro social notadamente 

comprometidos. 

Esse quadro agrava-se ainda mais, quando consideramos que esses 

jovens pesquisados vivem em uma das regiões do país com um dos índices 

mais baixos de educação, sobretudo os relativos à escolarização. 

Castro (2009), em estudo sobre a evolução e desigualdade na educação 

brasileira, considera “ser este um dos principais problemas que potencializam a 

manutenção das enormes desigualdades sociais enfrentadas pela população 

brasileira” (p.673). O autor constata no referido estudo que há “graves níveis de 

desigualdade quando se consideraram os aspectos regionais e a renda, sendo 

que os habitantes da região Nordeste e os mais pobres ficaram em pior 

situação em quase todos os indicadores analisados” (p.673). 
Ele ressalta ainda a relevância do papel e responsabilidade dos poderes 

públicos numa situação de alta desigualdade educacional, como é o caso 

dessa região, comparada às demais regiões brasileiras, conforme se pode 

constatar nos dados que apresenta. Vejamos o que diz: 

 

A evolução da situação educacional brasileira, apresentada na tabela 
a seguir, revela que no período examinado ocorreu uma ampliação de 
aproximadamente 0,14 pontos porcentuais (p.p.) ao ano para o 
número médio de anos de estudo da população de 15 anos ou mais. 
Por isso se levou 15 anos para ampliar em 2,1 anos a média de anos 
de estudo da população. No entanto, essa taxa de crescimento não é 
a mesma quando se consideram as regiões. Por exemplo, a região 
Centro-Oeste mostra uma taxa de crescimento de aproximadamente 
0,19 p.p. ao ano, ao passo que na região Norte essa taxa foi de 
apenas 0,10 p.p. ao ano. Com isso, a taxa média brasileira atingiu 7,3 
anos, tendo como extremos as regiões Sudeste (8,0 anos) e Nordeste 
(6,0 anos). (CASTRO, 2009, p.675) 

 
 Outro indicador que o autor supracitado utiliza para avaliar a situação da 

educação do país é o que ele chama de hiato educacional, que “mede a 

quantidade de anos de estudo que, em média, faltam aos brasileiros que estão 

abaixo da meta da educação obrigatória, no caso 8 anos de estudos para 

atingir a meta, por faixa etária” (CASTRO, 2009, p.678). Segundo esse 

indicador, a região Nordeste também se destaca negativamente. Vejamos os 

dados apresentados por Castro: 

 

Analisando-se do ponto de vista regional, observa-se que coube à 
região Nordeste a maior redução, de 32,7% para 20%, em 2007, o 
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que representou um decréscimo médio de 0,87 p.p. ao ano, bem 
superior ao verificado nas demais regiões. Apesar desse movimento 
mais rápido de mudança no indicador, essa região ainda apresenta 
um índice que é o dobro da média brasileira e bastante acima das 
taxas no Sul-Sudeste, que não ultrapassam 6%. Isso se deve ao fato 
de aquela região concentrar 53% do total de analfabetos brasileiros 
nessa faixa etária. (2009, p.680) 

 

 Por fim, Castro apresenta os índices do PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – IBGE, 2007) sobre a taxa de escolarização líquida das 

pessoas de quinze anos ou mais, dividida em cinco quintos, segundo o 

rendimento mensal das famílias, sendo o primeiro quinto o representativo dos 

mais pobres e o último o representativo dos mais ricos. A região Nordeste, 

junto com a região Norte, mais uma vez, apresenta os piores índices, já que 

tanto no primeiro quinto quanto no último ela está abaixo das demais regiões 

do país, ou seja, seus pobres são os menos escolarizados e seus ricos 

também (CASTRO, 2009, p.693). 

 No estado da Bahia, especificamente, os dados do IBGE sobre a 

educação revelam uma situação ainda bastante preocupante. Esses dados 

mostram, por exemplo, que de uma população de pouco mais de quatorze 

milhões de pessoas, por volta de três milhões e meio estão em idade escolar, 

ainda há uma taxa de analfabetismo de 3,3% na população escolar entre dez e 

quatorze anos e de 14,4% na de quinze anos ou mais. 19% das crianças entre 

dez e quatorze anos estão com mais de dois anos de atraso escolar. Outros 

dados também revelam que a educação ainda está muito longe de acabar com 

problemas antigos. A taxa de distorção idade-série em 2010 apresentou um 

percentual de 45,8% e 49,7% no Ensino Fundamental II e Médio, 

respectivamente. A taxa de abandono ainda era, naquele mesmo ano, de 9,6% 

no Ensino Fundamental II e de 15,7% no Ensino Médio e a de reprovação de 

18,4% no Fundamental II e de 12,4% no Médio, e o percentual de jovens de 

dezesseis anos que concluíram o Ensino Fundamental era de apenas 50,8% e 

o de jovens de dezenove anos que concluíram o Ensino Médio de 36,4%. 

(IBGE, 2010). 

Considerando as discussões anteriores sobre a falta de qualidade da 

educação oferecida aos mais pobres, e, portanto, à maioria dos jovens atletas 

participantes da pesquisa, torna-se ainda mais preocupante a precarização ou 

flexibilização da escolarização a que estão sujeitos esses jovens pela rotina de 
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trabalho, testes ou competições, pois os dados de uma pesquisa da 

Superintendência de Estudos Econômicos da Bahia (SEI) apontam que a 

escolaridade é a principal exigência do mercado de trabalho na Região 

Metropolitana de Salvador. Segundo o órgão, “o mercado de trabalho da 

Região Metropolitana de Salvador é o segundo mais exigente do País na hora 

de contratar. O tempo de estudo se sobressai como o mais importante dos pré-

requisitos exigidos pelos empregadores [...]”. Detalhando um pouco mais esses 

dados e confirmando a importância da escolarização para a obtenção do 

emprego, o órgão apresenta que “em 61,2% dos casos de emprego, foram 

exigidos níveis específicos de escolaridade”. 

Além disso, a referida pesquisa também confirma que há relação entre 

escolarização e percentual de participação em cursos preparatórios para o 

trabalho, indicando que quanto maior a primeira, maior o segundo, e aponta 

que as duas razões principais para a não qualificação da mão de obra da 

Região Metropolitana de Salvador são “a falta de recursos (27,8%) e a falta de 

tempo (17,5%)”, razões essas presentes na vida da maior parte dos jovens 

atletas de futebol. 

Neste tópico vimos que a ausência ou omissão de um marco regulatório 

esportivo mais protetivo aos menores em formação no futebol, estimula o 

descumprimento de seus direitos, e também que há um embate constante 

entre as forças de combate ao trabalho infantil e aquelas que procuram 

assegurar apenas os interesses do negócio futebol. Também constatamos que, 

além dos fatores internos, digamos assim, há a vulnerabilidade social que 

possibilita a exploração a que estão submetidos os jovens nesse processo 

formativo e a construção coletiva de um discurso que acaba por legitimar essa 

exploração, apesar de todos os indícios da alta seletividade dessa formação, e 

mesmo dos esclarecimentos que fiz aos entrevistados sobre os 

comprometimentos que as demandas do futebol lhes causariam. 

Neste tópico, foquei minha análise no comprometimento da educação 

formal dos jovens atletas - apresentando dados gerais sobre políticas públicas 

que transformaram a educação do país nos últimos anos, e que a precarizaram 

- como também no cenário educacional baiano, o qual reforça a tese da falta de 

alternativas à profissão de jogador de futebol como meio de mobilidade social.  
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5.2.3 Fim de jogo: a expressão da exploração que se impõe pela 
força do negócio futebol e a efetivação da identidade dos 
sujeitos (in)visíveis 

 

A despeito de toda a discussão que promovi até aqui, neste texto, e 

apesar das tentativas dos órgãos de defesa das crianças e jovens, de fiscalizar 

as irregularidades cometidas ao longo do processo de formação no futebol, 

parece que a força do negócio tem se imposto a tudo isso, mantendo a 

exploração dos menores a ela expostos e contribuindo com o que eu chamo de 

“formação de identidades dos sujeitos (in)visíveis”, posto que sabemos onde 

eles estão, onde e como são explorados para adquirirem a identidade de 

negócio que o futebol profissional demanda, mas seguimos descartando 

milhares deles por ano em nome da captação de talentos. Esses descartados 

seriam os (in)visíveis a que me refiro, já que não aparecem nas estatísticas do 

negócio futebol, nas reportagens sobre o sucesso ou mesmo sobre as jovens 

promessas que se destacaram e ganharam milhões, como já dissemos. 

A sua (in)visibilidade acontece, por exemplo, por ocasião dos testes para 

seleção de jogadores nos diversos clubes profissionais brasileiros. Conforme 

afirmado pelo coordenador do clube investigado na pesquisa, são dezenove mil 

e oitocentos todo ano, pois dos vinte mil avaliados só duzentos são aprovados. 

Para confirmar se, no processo seletivo e de descarte de inúmeros candidatos, 

os clubes profissionais obedeciam a certo padrão de conduta, resolvi 

acompanhar um dos testes anunciados por outro clube da cidade num dos 

mais conhecidos programas esportivos da TV aberta. 

O teste foi realizado em um campo de um dos clubes sociais de 

Salvador, em local fechado, com controle de presença dos pais ou de outras 

pessoas não autorizadas pelo clube. Como havia feito um contato prévio com 

um dos técnicos das equipes da divisão de base do clube, fui autorizado a 

assistir ao teste, que era para jovens nascidos até 1999 ou 2000. Estavam 

presentes dois técnicos da divisão de base do clube (sub-12 e sub-13), um 

observador técnico credenciado e outro funcionário que realizava uma espécie 

de triagem inicial dos jovens candidatos às vagas - este separava os jovens de 

acordo com o ano de nascimento (1999 ou 2000) e os agrupava em equipes, 

divididos pela posição em que jogavam. Duas equipes se enfrentavam por vez, 
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durante um tempo de dez a quinze minutos, enquanto os técnicos e o 

observador técnico anotavam dados numa planilha previamente elaborada, 

contendo os aspectos a serem avaliados. Nessa planilha estavam registrados 

os nomes e números dos jogadores. A partir das necessidades das equipes 

das categorias de base do clube, eles escolhiam os aprovados e determinavam 

os dispensados. O campo era de grama, mas de péssima qualidade, o que 

comprometia o desempenho dos jovens jogadores, o que foi registrado por 

alguns deles após o teste.  

Em quatro jogos realizados, foram escolhidos poucos jogadores. Em um 

desses jogos, dos vinte e dois jogadores participantes, só um foi aprovado, e 

solicitado a comparecer em outro dia na sede do clube para a realização de 

mais alguns testes com o treinador da categoria de base indicada para ele. 

Após cada jogo-teste, os jovens eram reunidos ao lado do campo, e o 

observador técnico agradecia a participação de todos, indicando os aprovados 

e incentivando os “dispensados” a não desistirem da carreira de jogador de 

futebol, pois muitos deles não tinham sido aproveitados, porque naquele 

momento as equipes de base do clube não precisavam de jogadores da 

respectiva posição. 

Era evidente a frustração dos dispensados e procurei conversar com 

eles ao final da atividade. A maioria afirmou que continuaria tentando e num 

discurso quase que unânime, era dito que a “perseverança” deveria prevalecer, 

pois ela é a atitude dos “vencedores”. Quase todos já vinham de outras 

experiências de treinos em escolinhas de futebol ou projetos sociais 

espalhados pela cidade, e também já haviam realizado outros testes em 

diferentes clubes profissionais. Alguns reclamaram do tratamento após o teste, 

referindo-se à dispensa “seca e fria”, e comentaram que em outros clubes 

havia uma nova seleção entre os que não haviam tido êxito no teste, que eram 

então convocados para outro teste em breve. Havia mais ou menos 100 jovens 

participando desse teste e só quatro foram aprovados.  

O processo de produção dos (in)visíveis continuou, com os poucos 

aprovados sendo substituídos por outros, mais habilidosos, em testes 

posteriores. Tanto o coordenador das divisões de base do clube profissional 

pesquisado quanto o técnico da equipe sub-15 confirmaram que esse processo 

de dispensa é comum, pois os atletas são avaliados constantemente. O 
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coordenador da base revelou em entrevista os critérios para essa avaliação e 

parte de sua fala confirma, até certo ponto, a sobreposição do negócio em 

relação a qualquer outro aspecto. Vejamos como ele descreveu o processo: 

 

Os critérios para um jogador se manter na categoria são: capacidade, 
essa capacidade tem vários aspectos: tem o físico, o técnico, o 
emocional, é, a inteligência do jogo, então, ele tá sempre em 
crescimento, porque a concorrência aqui é muito grande, então ele 
tem que estar sempre em evolução. A gente sabe das fases que o 
adolescente passa, mas ao mesmo tempo ele tem que tá sempre 
produzindo, porque aqui é uma empresa (destaque meu), a gente 
sabe disso, e ele precisa produzir, se não alguém vem, outro vem 
com a [...], todos hoje sonham em ser atletas de futebol, e um clube 
como o (nome do clube) tem uma procura muito grande, então eles 
precisam tá com um rendimento satisfatório para se manter no clube. 
(C 2)  

 

Vê-se que, apesar de reconhecer as fases de um adolescente - o que 

confirma a compreensão sobre a responsabilidade do clube para com um 

sujeito em desenvolvimento, como preconiza a legislação esportiva e geral já 

comentada neste texto - predomina a lógica da empresa, na qual é preciso 

produzir para se manter. Em outro ponto da entrevista do mesmo coordenador, 

podemos constatar a hegemonia dos aspectos mercantis sobre a perspectiva 

de cuidar do ser humano em formação, que está ali. Vejamos como ele 

concebe o tipo de acompanhamento dos atletas dispensados após as 

avaliações internas. Disse ele: 

 

Avaliação entre o coordenador e os treinadores, principalmente entre 
o treinador da categoria atual e o da categoria futura. Esses são os 
responsáveis até para assinar um relatório, até chegar ao diretor, que 
também assina, pra depois o presidente assinar sua liberação. Então, 
é uma avaliação técnica, física, tática, todos os aspectos. Quando a 
gente sente que o menino não evolui mais, ou então que ele perdeu 
espaço pra outros, e a gente não tem capacidade pra ficar com 
muitos, né? Então, a gente prefere até liberá-lo mais cedo, pra que 
ele venha a ter condições de procurar outra equipe, outro mercado, 
ainda com idade de base. O acompanhamento do atleta só se dá 
quando ele vence na equipe profissional de algum outro clube, 
porque o clube tem direito a sua formação lá na frente. Mas, depois 
que o clube dispensa, só se ele tiver no mesmo mercado, próximo 
aqui, e evoluindo ainda, e a gente viu que erramos que todos 
erraram, e podemos voltar atrás e tentar retorná-lo, mas na maioria 
das vezes, esse menino vai para outros mercados, e só se depois ele 
vencer, ou seja, ter sucesso no profissional, aí o clube começa a 
monitorar, porque tem seus direitos como formador, devido ao tempo 
que ele passou na base. (C 2) 
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Percebe-se que se destaca o interesse financeiro, não há qualquer 

menção a aspectos sobre a formação do jovem, o tempo que ele dedicou ao 

futebol sem que o clube investisse em uma formação paralela, apenas a 

questão da preocupação em liberá-lo em idade que ainda consiga seguir sua 

formação no futebol. 

O técnico da equipe sub-15 daquele clube reconhece os problemas e 

sugere soluções. Vejamos o que ele disse ao ser perguntado sobre esse 

processo seletivo que descarta tantos jovens ao longo do caminho. 

 

É, o processo, infelizmente, é meio ingrato, porque são vários garotos 
tendo um sonho de ser profissional, de ganhar muito dinheiro, de ser 
um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo fenômeno e, 
infelizmente, nem todos vão poder chegar nesse patamar, né? Uma 
minoria vai conseguir ganhar bastante dinheiro, uma boa parte vai 
poder sobreviver, e a outra vai ficar ainda em busca de seu sonho por 
muito tempo. A gente fica um pouco ressentido com relação a isso, 
mas infelizmente é o mercado (destaque meu), e cada vez mais 
precoce, cada vez mais desumano, cada vez mais desigual, e a gente 
tenta amenizar isso, sendo educador, mostrando qual é a realidade 
da vida e preparando eles para o sucesso e para os fracassos, a 
gente busca, sempre nesse sentido, fazer com que o atleta entenda 
que na vida dele ele vai ter muitos obstáculos a ultrapassar, muitas 
agruras e poucas alegrias e ele tem que estar preparado para tudo 
isso. (T 1) 

 

Observa-se que o treinador tem clareza sobre a importância da 

educação formal na formação do jovem atleta, para garantir uma alternativa de 

carreira profissional, como também sobre os riscos dessa carreira diante da 

possibilidade de sobreposição do capital futebolístico aos demais capitais. 

Apesar disso, ele responsabiliza os outros, sem reconhecer sua própria 

responsabilidade nesse processo, ao se submeter à organização da estrutura 

montada para formar os jogadores – frequência alta de treinos, especialização 

do trabalho, estabelecimento de um processo extremamente seletivo com 

sujeitos ainda muito jovens, etc. 

Além da situação citada acima, a invisibilidade também pode ser notada 

no aproveitamento da omissão ou imprecisão da Legislação Esportiva, quando 

os clubes não assinam os contratos de aprendizagem com os atletas entre 

quatorze e dezesseis anos, como já comentamos em tópico anterior, ou ainda 

quando apenas descumprem tal legislação ou se utilizam do artifício de se aliar 

a terceiros que realizam o trabalho que essa legislação não permite aos clubes. 
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Na Ação Civil Pública movida contra o Cruzeiro, também já citada neste texto, 

foram constatadas diversas infrações da equipe mineira em relação a vários 

deveres previstos na legislação, como: ausência de controle e registro dos 

menores; inexistência de contrato formal; ausência de comprovação de 

matrícula e frequência à escola; irregularidades em relação à bolsa 

aprendizagem; falta de assistência médica aos menores de 14 anos e maiores 

de 12 anos, dentre outras. 

Outra forma de acontecer dessa invisibilidade está no arremedo de 

formação a que estão submetidos os jovens de espaços como os da 

associação comunitária pesquisada. Sem o apoio e o acompanhamento dos 

órgãos públicos que deveriam garantir a efetivação dos princípios preconizados 

pela Legislação Esportiva (para o esporte educacional ou de participação), os 

jogadores desses espaços continuam sendo submetidos ao trabalho 

inadequado de treinadores sem formação profissional, ou ao assédio de 

olheiros e falsos empresários, comprometendo sua formação escolar e seu 

convívio social, além do seu futuro. 

O depoimento do ex-atleta entrevistado expressa bem esse 

comprometimento, no qual se destaca a precarização das condições de 

trabalho no percurso profissional no futebol, que o levou a abandonar a 

carreira. Vejamos como ele descreveu o percurso: 

 

Eu me profissionalizei no ano que completei 21 anos, fui emprestado 
para uma equipe de menor expressão aqui na Bahia, o (nome do 
Clube). Eu atuei no Anápolis, Ipiranga, e tive uma passagem pela 
equipe do Ponte Areias, da Espanha, uma equipe da terceira divisão.  
(e por que você não seguiu a carreira de jogador de futebol 
profissional?) A verdade é que, na época, a necessidade de ter 
alguém pra agenciar, era de suma importância, porque eu, quando, 
não sendo aproveitado pela equipe formadora, no caso o (nome do 
clube), fui emprestado para o Camaçari. O Camaçari, na época, não 
disputava campeonato brasileiro de série nenhuma, então, no término 
do campeonato baiano, não só o Camaçari, mas várias outras 
equipes, também ficavam sem atividade, e se você não tiver (pausa), 
não for uma pessoa articulada, ou tiver alguém que faça essa 
articulação, esses contratos, você acaba ficando sem clube, porque o 
clube, ainda que na época fosse o detentor de seu “passe”, ele não 
tinha a obrigação de fazer um contrato para que você não ficasse 
sem receber salário, coisa que agora mudou né? Se o clube é 
detentor de seu passe, quer dizer, antigamente você fazia um 
contrato pelo período que você ia atuar, como o campeonato durava 
cinco meses, eles faziam o contrato de seis meses, porque sabiam 
que no término do campeonato, a equipe ia ficar sem atividade. 
Portanto, eles não queriam ter o compromisso de manter um atleta se 
não tivesse atividade, e era necessário, então, muito mais articulação, 
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muito mais conhecimento e contato. Como eu, infelizmente, não 
tinha, nunca fui uma pessoa muito articulada, de muitas palavras, e 
não tinha nenhum agente, isso foi algo que dificultou um pouco o meu 
processo, apesar que muitos falavam de qualidade, mas, na verdade, 
quando eu precisei de ajuda de pessoas que trabalhavam comigo, eu 
não encontrei, e isso foi um fator que me desmotivou. E outra, você 
firmar um contrato e esperar o término de 30 dias para receber salário 
e passar até quase 90 dias sem receber salário. Isso acontece, 
principalmente com as equipes pequenas, de menor expressão, 
onde, infelizmente, eu mais atuei, né? Então, eu decidi, aos 27 anos, 
parar, eu já estava casado, já tinha uma filha, e decidi então, dar um 
outro rumo a minha vida. (A 7) 

 

Para encerrar o capítulo, demonstrarei como a invisibilidade desses 

sujeitos se expressa em duas situações: no contexto relatado pela reportagem 

de Barros e Afiune (2013) no blog Copa Pública17, e no Relatório de 2001, da 

CPI para apurar irregularidades no contrato celebrado entre a CBF e a NIKE 

(TORRES, 2001), sobretudo em seu Capítulo XII, que trata de falsificação de 

identidade e tráfico de menores para o exterior, e o sub-relatório sobre 

transações irregulares de menores no futebol, também fruto do trabalho 

daquela mesma CPI. 

Em recente texto publicado no respectivo blog, com sugestivo título “Os 

boias-frias do futebol”, os repórteres da Pública foram a um campo em Mauá-

SP onde ocorreria uma partida entre o que poderíamos chamar de (in)visíveis 

profissionalizados e (in)visíveis semiprofissionalizados, futuro dos (in)visíveis 

em formação de espaços como os da associação comunitária pesquisada. 

O referido jogo era entre uma equipe da segunda divisão do campeonato 

paulista18 e uma equipe do Sindicato de Jogadores Profissionais do Estado de 

São Paulo, formada por jogadores desempregados. Segundo a reportagem, a 

primeira equipe utilizaria o jogo para se preparar para o próximo campeonato 

paulista daquela divisão, e a segunda teria o objetivo de manter em forma os 

jogadores até que houvessem de voltar à ativa. A descrição que se segue da 

reportagem ilustra bem a invisibilidade da grande maioria dos jogadores em 

                                                             

17 Este Blog é definido como uma experiência jornalística que tem o objetivo de discutir os 
impactos dos preparativos para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil 
para sua população. 

18 Só a título de esclarecimento para que se tenha a dimensão da precariedade da situação dos 
jogadores citados nesta reportagem, o Campeonato Paulista de Futebol tem uma estrutura 
organizativa diferente do que tradicionalmente se conhece. Sua segunda divisão seria o 
equivalente à quarta divisão de outros campeonatos, pois depois dela ainda vêm três 
divisões: a A3, A2 e A1 (esta última considerada o grupo de elite daquele futebol) 
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formação no futebol, tornados visíveis, momentaneamente, pelo giro de 

holofotes dos “bons gramados para iluminar a dura realidade do mercado de 

trabalho de futebol brasileiro em que campinhos como o de Mauá e o 

desemprego como os atletas da equipe da SAPESP são bem mais numerosos 

que as camisas dos times de elite” (BARROS; AFIUNE, 2013), provocado pela 

discussão levantada pelo movimento Bom Senso Futebol Clube, já citado neste 

texto. 

Não fosse a discussão desse movimento, provavelmente esse jogo 

continuaria a ser ignorado pela mídia, pois como relata a reportagem, “não há 

fotógrafos, jornalistas, símbolos das federações, placas de publicidade” 

(BARROS; AFIUNE, 2013), nem expectadores/torcedores para acompanhá-la. 

A descrição do cenário e o depoimento dos jogadores reforçam minha 

suspeita sobre o destino dos jovens explorados pelos agentes do negócio 

futebol. Um deles, inclusive, viera de um dos bairros da periferia de Salvador, já 

havia passado pelas categorias de base dos dois maiores clubes profissionais 

da cidade, Bahia e Vitória, mas não se profissionalizou nessas equipes. Seguiu 

o roteiro de exploração em outras equipes de divisões inferiores do futebol 

nordestino (condições precárias de trabalho, em relação à estadia, alimentação 

e salários baixos e atrasados), tinha história semelhante à do ex-atleta sujeito 

de minha pesquisa, apenas com um final mais digno para este último, pois 

conseguiu, após a interrupção da carreira, entrar numa universidade e se tornar 

profissional noutra área. 

 O atleta a que se refere a reportagem sofreu com o assédio de um falso 

empresário, que o convenceu a realizar testes em equipes da segunda divisão 

do interior paulista (assim como os doze jovens que estavam há dois meses 

naquele estado, levados pelo parceiro do técnico entrevistado em nossa 

pesquisa) e foi explorado com contratos irregulares e com comprometimento de 

sua escolarização, o que não lhe dava alternativa à profissão de jogador de 

futebol, assim como boa parte dos jovens pesquisados em outros estudos 

citados neste texto.  

 Provavelmente, também um quadro de vulnerabilidade social o 

“empurrou” para esse contexto de exploração, deixando-o sujeito a contratos 

sazonais e salários atrasados (assim como o ex-atleta entrevistado por nós), o 

que o obrigava a assumir trabalho como professor de escolinha de futebol, 
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assim como o técnico do campo onde treinava a equipe da associação 

comunitária pesquisada, ou ainda o técnico que estava em avaliação para 

assumir turmas na escolinha privada sem vínculo com clube profissional, 

ambos ex-atletas, demonstrando a informalidade no tocante à formação 

profissional para atuar na área. 

A reportagem também descreve as condições precárias de equipes 

profissionais de futebol de divisões menos expressivas ou de regiões mais 

periféricas do país, como Pará e Amapá, por exemplo. Nesses contextos a 

situação é ainda pior, com pouco apoio das federações, e jogadores tendo que 

se sujeitar a atuar, num mesmo ano, por dois campeonatos de estados 

diferentes, para poder se manter na ativa, já que cada um dos campeonatos 

era sazonal e não lhe proporcionava trabalho todo o ano. 

Mesmo jogadores hoje famosos como Paulo André (zagueiro do 

Corinthians), segundo depoimento, já passou por todas as dificuldades e 

problemas apontados na reportagem e também nos estudos sobre o tema, ou 

ainda em relatórios de órgãos de proteção às crianças e adolescentes citados 

neste texto. Segundo ele próprio, durante o tempo de formação no futebol, 

morou em um galpão com outros trinta jogadores, alimentava-se apenas de 

arroz, feijão e salsicha todos os dias e treinava em um campo precário (assim 

como os jovens da associação comunitária pesquisada), com salário baixo e 

atrasado. O jogador destacou a responsabilidade das entidades gestoras do 

futebol brasileiro ao afirmar: 

 

Isso não é fomentar futebol e sua prática, isso é expor trabalhadores 
a condições de risco. Isso é vender uma ilusão de ser jogador de 
futebol a milhares de pessoas, milhares de atletas, que vivem como 
verdadeiros bóias-frias do futebol. Vivendo do futebol três, quatro 
vezes no ano e depois tendo que encontrar outra divisão (BARROS; 
AFIUNE, 2013). 

 

Finalizamos com as denúncias contidas no Relatório e Sub-relatório da 

CPI CBF/NIKE, pois elas descrevem, até certo ponto, o modo operante de 

parte dos agentes da rede de relações do negócio futebol que atua no 

subterrâneo do mundo da captação e formação de jovens jogadores para 

exploração no esporte. Esses documentos mostram o esquema estruturado no 

país - envolvendo os agentes (empresários, olheiros, etc.), clubes, federações 
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e cartórios, para a falsificação de identidades que possibilitem o tráfico nacional 

e internacional de menores - assim como as falhas na legislação que permite a 

existência desse esquema. Dos documentos também destacarei as sugestões 

para solucionar tão grave problema, assim como os agentes e entidades já 

indiciados, para dar mais sentido ao termo “rede de relações” do negócio 

futebol. 

Em seu Capítulo XII, intitulado Fabrica de “Gatos”19, o referido relatório 

descreve a operacionalização do esquema para captação dos jogadores. 

Vejamos o que diz: 

 
Em síntese, o esquema desse tipo de tráfico de menores funcionaria 
da seguinte maneira: o empresário, pessoalmente ou através de 
olheiros, sai pelo país afora à cata de menores que demonstram 
algum potencial desportivo, mas ainda não têm vínculo contratual 
com algum clube. Daí entra em contato com a família, à qual oferece 
dinheiro em troca de uma procuração pela qual consegue autorização 
tanto para, em nome dos pais, assinar um contrato de trabalho ou de 
estágio com um clube estrangeiro, quanto para levar o menor ao 
exterior. Seriam conhecidos diversos casos em que o contrato está 
redigido em língua estrangeira. (TORRES, 2001, p.443) 

 

Percebe-se muita semelhança com a atuação dos agentes da rede de 

relações do negócio futebol junto aos menores da escolinha da associação 

comunitária pesquisada, tanto nos momentos de treino quanto nos jogos da 

Copa Coca-Cola. Ali apenas não pude acompanhar a sequência relatada no 

relatório acima, pois nenhum jogador foi aprovado nos testes realizados, 

durante o período de realização da pesquisa e, também porque aquele parecia 

ser o patamar inicial desse potencial tráfico de menores para o exterior, já que 

se tratava de sua versão nacional (novamente, como no caso dos doze jovens 

que estavam há dois meses realizando testes em São Paulo). A fala de um dos 

agentes sobre a possibilidade de conseguir um contrato que “roubasse” o 

menor de seus pais, mesmo que em tom jocoso, parece indicar que há a 

possibilidade de celebração de tais contratos, se a família não tiver 

discernimento para evitá-lo. 

No caso do tráfico internacional, o relatório afirma que os empresários 

recolhem o passaporte dos menores, deixando-os mais vulneráveis ainda, sem 

documento num país estrangeiro, e após receberem seus dividendos 

                                                             

19 Termo já citado neste texto, que se refere à adulteração da idade de menores no futebol. 
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financeiros com a negociação ou devido ao não aproveitamento dos menores 

nos clubes de destino, esses empresários desaparecem e largam os menores 

sozinhos a enfrentar situações como as descritas abaixo: 

 
As condições de trabalho são tão miseráveis (salário de fome, comida 
ruim, inexistência de plano de saúde, comunicação difícil) que não há 
como viver fora do alojamento do clube. Se, porém, assim mesmo 
resolver sair, para tentar a sorte em outro clube ou outro emprego, 
ou, ainda, se resolver voltar para casa, não adianta: o prazo do 
contrato (que assinou sem ler) é de longo prazo, podendo chegar a 
dez anos, e, assim, ele está contratualmente preso ao clube em razão 
da “lei do passe”. A não ser, claro, que pague a indenização por 
rescisão unilateral de contrato, cujo valor pode chegar a U$ 15 mil. 
(TORRES, 2001, p.444) 

 

Há que se desconsiderar na situação relatada o aprisionamento 

referente à Lei do Passe, previsto na legislação esportiva até antes da Lei Pelé, 

e que já foi extinto, mas mostra como os jogadores sempre estiveram 

desprotegidos e expostos à exploração do mundo do negócio futebol. 

No sub-relatório que trata das transações irregulares de menores no 

futebol, elaborado por uma subcomissão “criada para aprofundar as 

investigações e a descrição das diversas formas de atuação, bem como o 

registro de casos e, por fim, a propositura de sugestões para evitar os ilícitos 

aqui consignados” (2001, p.448), são revelados os agentes e as entidades 

privadas envolvidos no esquema, e nele podemos constatar a abrangência do 

problema ao perceber a participação de quase todos os estados da federação 

nas irregularidades encontradas. Vejamos como o relatório descreve o 

envolvimento de federações de futebol, pais dos menores e empresários no 

esquema de falsificação de identidades: 

 

Estados como Maranhão e Tocantins estão entre os mais visados. 
Um exemplo foi levantado por esta comissão na cidade de São Luiz – 
Maranhão, onde o esquema funciona dentro da própria Federação 
Maranhense de Futebol, com a participação do diretor do 
departamento de registros e transferências, Sr. Raimundo Nonato 
Pereira e a conivência do seu presidente, Sr. Carlos Alberto Ferreira. 
Com o interesse dos clubes, os pais e empresários desses jogadores 
“diminuem” a idade dos atletas, falsificando a certidão de nascimento 
e depois tirando os outros documentos, de forma "normal”, com a 
certidão adulterada. Sem a fiscalização dos clubes, que, na maioria 
dos casos não checam a validade dos documentos apresentados, os 
jogadores são inscritos em categorias com a data de nascimento 
acima do limite. Com isso, acabam se destacando pela vantagem 
física. (TORRES, 2001, p.448) 
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Destaco agora do Relatório, suas conclusões, que apontam “indícios 

veementes da existência de esquemas fraudulentos, ilegais e criminosos com o 

objetivo de transferir jogadores para o exterior” (TORRES, 2001, p.459) - de 

agentes do mundo do futebol e fora dele em quase todos os estados brasileiros 

- e algumas de suas sugestões para solucionar os problemas detectados. Após 

a constatação das irregularidades, houve indiciamentos contra pessoas físicas 

(envolvidas em negociatas, falsificação de documentos, apropriação indébita, 

falsidade ideológica, dentre outras irregularidades) e jurídicas (sobretudo 

federações de futebol). 

Para dar uma ideia da dimensão do problema, a investigação encontrou 

irregularidades em vinte e uma, das vinte e sete unidades da federação do 

país, naquela ocasião. O Relatório também sugeriu providências, dentre as 

quais gostaria de destacar algumas. 

À FIFA sugeriu ações que regulamentem melhor os processos de 

transferências (de 2010 para cá já houve alterações no Regulamento de 

Transferências da entidade que vão neste sentido); maior controle sobre os 

contratos de trabalho; responsabilização das confederações nacionais de cada 

país membro e suas filiadas; maior controle sobre os clubes e os agentes da 

rede de relações do futebol. Dessas sugestões, apenas o aprimoramento do 

controle sobre os processos de transferências foi efetivado, mesmo assim, 

suas exceções acabam sendo utilizadas pelos agentes inescrupulosos para 

explorar o trabalho de menores, como já vimos.  

À CBF e suas filiadas sugeriu maior controle e atualização do cadastro 

de menores atuando no exterior; maior rigor na fiscalização dos casos de 

atletas irregulares; aprimoramento da comunicação com entidades esportivas 

estrangeiras. De fato a CBF e suas federações ainda carecem de ações mais 

contundentes para colaborar com esse processo - diante das irregularidades 

contra a maioria das federações constatadas pela CPI naquela época, e de 

episódios recorrentes de desmandos envolvendo a entidade maior do futebol 

brasileiro, parece que é preciso mesmo um maior controle externo sobre ela, 

parte dele já proposto pela Lei Zico, mas rejeitado pela CBF, conforme já 

apresentei. 

Ao governo brasileiro, o relatório sugeriu àquela época maior controle 

sobre os centros de treinamento; uma atuação mais efetiva da Polícia Federal 
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no momento do embarque de menores para o exterior; participação das 

escolas na orientação sobre os riscos da emigração para outros países em 

condições irregulares; mais fiscalização sobre o cadastro de atletas menores. 

Além dessas sugestões às entidades esportivas ou governamentais, 

aquele documento também propôs um Projeto de Lei que instituía o Estatuto do 

Desporto, uma parte dele contemplado pela Lei Pelé, mas a outra não, e eu 

gostaria de destacar esta última, por considerar que justamente ela atende à 

parte das reivindicações dos órgãos de proteção ao menor, quando em 

processos formativos no futebol. 

Em seu Art.58, Seção V do Título I, que trata da avaliação do clube 

formador de atleta, fica estabelecido que levar-se-á em conta: 

 

I - a assistência na formação integral do adolescente, manifesto no 
apoio dado, por um período de pelo menos dois anos, com: a 
freqüência do ensino básico; a qualificação técnico-desportiva; a 
qualificação profissional alternativa. 
II - a valorização e preservação dos vínculos familiares; 
III - a oferta de instalações físicas em condições adequadas de 
alimentação, habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; 
IV - a oferta de atendimento médico, psicológico e odontológico. 
(TORRES, 2001, p.585) 

 

Destaco a preocupação com a qualificação profissional alternativa, e a 

valorização e preservação dos vínculos familiares com aspectos, até certo 

ponto, desconsiderados na legislação atual. 

No Art.59 dessa mesma seção e título, está previsto que “o clube 

formador de atleta assinará termo de responsabilidade, comprometendo-se a 

cumprir o disposto no artigo precedente”, e em seu parágrafo único determina 

que “do termo de responsabilidade a que se refere o caput será dado 

conhecimento ao Conselho Tutelar competente”. (TORRES, 2001, p.585). 

Já o Art.88 da Seção II, Capítulo IV, que trata das medidas de proteção 

à formação dos atletas das categorias de base, e define como se desdobra o 

desporto de base, prevê:  

 

III – qualificação técnico-profissional, para jovens de acima de 14 
anos de idade. 
Parágrafo único. As Varas da Infância e da Juventude e os Conselhos 
Tutelares velarão para que crianças e adolescente não sejam 
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expostos a prematura especialização e processos de seleção precoce 
de talentos. 
Art. 89. A aprendizagem desportiva e a qualificação técnico-
profissional de menores de 18 anos em escolas de iniciação 
desportiva e centros de treinamento desportivo terá acompanhamento 
especial do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Conselhos 
Tutelares. (TORRES, 2001, p.592) 

 

 Destaca-se, novamente, a preocupação em prever qualificação técnico-

profissional para os atletas acima de quatorze anos, e o controle dos órgãos de 

proteção ao menor (Vara da Infância e da Juventude, Conselho Tutelar, Poder 

Judiciário e Ministério Público) sobre o tipo de trabalho que é realizado nessa 

formação, para evitar a especialização precoce desses menores. 

 Porém, considerando que o Relatório da CPI CBF/NIKE data do início 

dos anos 2000, que a reportagem de 2013 da Pública relata problemas 

semelhantes, e que as sugestões citadas pelo sub-relatório da referida CPI, 

que poderiam minimizar os problemas, ainda não foram incorporadas à 

legislação atual, constata-se a dificuldade de superação da situação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciei este trabalho procurando investigar as implicações do processo de 

racionalização e mercantilização do futebol contemporâneo para a formação 

cultural de jovens que participam de escolas públicas e privadas de futebol em 

Salvador-BA, e a possibilidade de essas escolas se constituírem em espaços 

de formação de identidades culturais do futebol como prática social, e não 

apenas como espaço de prática esportiva para atender às demandas da 

formação de identidades de negócio típicas do futebol profissional. 

Para tanto, parti do pressuposto, baseado em estudos anteriores, que 

poderia haver nexos entre os processos de mundialização e mercantilização e 

o futebol profissional, e resolvi estudá-los, o que me impôs analisar a 

interferência das transformações que esse processo mencionado tem sobre a 

formação cultural de jovens de escolas públicas e privadas de futebol. 

Meu referencial teórico também apontou que esses processos de 

mundialização e mercantilização, assim como a outros fenômenos culturais, 

imputou ao futebol a formação de identidades que estivessem em consonância 

com suas necessidades de mercadoria, portanto, identidades de negócio, para 

consumo nas transações que seguiriam a evolução desse processo. Procurei 

então, discutir a cultura e a identidade no contexto da mundialização, 

procurando refletir sobre como esse processo possibilitou as transformações 

pelas quais passou o futebol, e demandou a produção daquelas identidades. 

 Os autores estudados esclareceram-me que o processo de 

mercantilização do futebol era reflexo das transformações sociais mais amplas 

da sociedade na modernidade, relativas à mundialização, que estabeleceu 

novas relações de tempo e espaço, além de outras configurações sociais e 

políticas. Vi que, na verdade, o próprio esporte moderno já havia sido criado e 

desenvolvido dentro da lógica mercantil, e que sua crescente racionalização e 

espetacularização foram sendo gestadas de forma a garantir uma inserção 

cada vez mais ampla na sociedade de massa e de novo padrão de produção e 

consumo que estava por se estruturar. 

 Constatei que o esporte moderno acabou se constituindo numa das 

expressões mais evidentes da mercantilização das práticas corporais, que teve 
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origem na sociedade burguesa capitalista da Inglaterra de meados do século 

XIX e foram sendo inseridas no cenário de expansão do consumo das 

sociedades contemporâneas. 

 Dialoguei com autores que apontaram como essa onda neoliberal, em 

relação ao esporte, propiciou e aprofundou a mercantilização e privatização 

dos espaços públicos de sua prática, provocando uma mudança de paradigma 

do esporte de direito do cidadão a direito do consumidor. 

 Em seguida, procurei analisar como o futebol tornou-se partícipe desse 

processo de transformações sociais pelo qual passou e vem passando a 

sociedade moderna e contemporânea, e dialoguei com autores que 

contextualizaram sua constituição inicial, seu processo de expansão para o 

mundo, sua transformação de amador em profissional, e como resultado desta 

última mudança, a incorporação da lógica mercantil ao fenômeno 

espetacularizado que se tornou. 

 Procurei apresentar dados que esclarecessem melhor porque o futebol 

tornou-se, entre os esportes, aquele de maior relevância econômica para esse 

novo mundo globalizado e mercantilizado, demonstrando seu faturamento 

anual, sua capacidade para gerar empregos, o aumento de seus praticantes, 

fomentando a produção de materiais esportivos para atletas profissionais e 

amadores. 

 Ao mesmo tempo, constatei que sob a lógica mercantil, os jogadores se 

tornaram mercadorias, destacando a valorização da mercadoria brasileira 

nesse contexto, o que vem provocando um aumento considerável da circulação 

interna e externa de nossos jogadores, fato que tem estimulado a exploração 

na base da pirâmide do futebol, os espaços de formação de menores, e 

consequentemente, contaminando esses espaços com a lógica mercantil já 

mencionada. Nesse sentido, também as formas de manifestação do futebol 

foram alteradas e parte de sua dimensão relativa ao lazer vem se ajustando ao 

modelo privatista e mercantil da sociedade contemporânea, expresso no 

surgimento das escolinhas privadas de futebol, sobretudo as franqueadas. 

 Ainda nessa parte do referencial teórico, discuti, através dos autores 

estudados, que uma das consequências da mundialização e mercantilização da 

sociedade foi o desmantelamento do Estado, ou o recuo do Estado Social, em 

que políticas do livre mercado neoliberal vêm substituindo, aos poucos, os 



232 
 

direitos sociais pelo dever individual de cada um - de cuidar de si mesmo e a si 

mesmo garantir vantagens, a despeito dos outros. No futebol essas políticas de 

livre mercado estão destacadas nas discussões sobre a desestatização do 

gerenciamento do esporte brasileiro e no caminhar para sua privatização para 

atender às demandas do novo negócio. 

 Diante desse cenário, entendi que a apresentação e análise de meus 

dados empíricos deveria ser organizada em duas grandes categorias: uma que 

refletisse sobre as aproximações e distanciamentos entre os diferentes campos 

e discursos pesquisados e a lógica racional e mercantil do negócio futebol; e 

outra que discutisse as formas de resistência que a sociedade tem à mão 

contra os desmandos que constatamos dos agentes da nova rede de relações 

desse negócio, sobretudo aqueles que estão à margem dos mecanismos de 

regulação, fiscalização e controle sobre a formação de menores no futebol, e 

os elementos sociais mais amplos da sociedade que se sobrepõem ao contexto 

específico do futebol e possibilitam a exploração dos jovens em formação 

nesse esporte, a despeito das ações contrárias a essa exploração. 

Para essa primeira grande categoria decidi, antes de dialogar com os 

dados empíricos propriamente ditos, trazer ao leitor uma breve descrição da 

reorganização da rede de relações do negócio futebol e da reconfiguração da 

legislação esportiva para lhe dar suporte, pois entendo que esses fenômenos 

estão diretamente ligados ao complexo quadro que apresentaria na sequência 

do texto. 

Ficou evidente que essa rede de relações se ampliou significativamente 

nos últimos anos, e que a reconfiguração da legislação esportiva deixou muito 

a desejar em relação à proteção do menor em formação no futebol, apesar de 

alguns avanços. Que o aparato legal ainda guarda muita imprecisão e omissão, 

com as quais os agentes contam para sonegar os direitos aos jovens 

futebolistas. 

Demonstrei que no embate entre as forças contrárias ao trabalho infantil 

e aquelas defensoras dos interesses do negócio futebol, até aqui tem 

prevalecido a força econômica da segunda. 

Também observei que os órgãos de proteção ao jovem já identificaram 

as principais irregularidades cometidas nesse processo formativo, mas também 

identifiquei que o alcance de suas ações tem sido curto em relação ao universo 
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constituído nesse mundo do negócio futebol, inclusive com ramificações 

internacionais que se configuram, sob a ótica de alguns organismos 

governamentais ou não governamentais, como o tráfico de menores. Constatei, 

sobretudo, que essas ações têm sido muito mais punitivas de irregularidades 

denunciadas do que preventivas, além de se restringirem aos casos de 

espaços já minimamente regulados, como os clubes, por exemplo, deixando 

quase que livres de fiscalização e controle os espaços públicos ou privados de 

formação de jogadores que servem aos clubes. 

O estudo revela também que não há o cumprimento nem mesmo de 

direitos constitucionais e infraconstitucionais nacionais, nem de algumas 

normas internacionais sobre trabalho infantil (OIT), ou mesmo das 

recomendações da Legislação Esportiva elaborada pelo órgão máximo do 

futebol mundial, a FIFA. 

Como síntese dos principais problemas encontrados em estudos 

anteriores ou em minha pesquisa, apontei: a informalidade nas relações 

contratuais dos atletas das divisões de base dos clubes profissionais, 

contrariando a legislação esportiva em vigor e descumprindo suas garantias 

trabalhistas e previdenciárias; o alto índice de descarte do processo de 

formação, tanto na seleção inicial quanto no percurso até a profissionalização; 

a ausência de alternativas de preparação profissional para o caso de insucesso 

na carreira; a submissão a condições precárias de alojamento; a inadequação 

da rotina de treinos e jogos, que aumenta o risco de lesões e compromete dois 

dos mais importantes aspectos da formação desses jovens, sua educação 

formal e seu convívio familiar e social. Quanto aos candidatos a atleta, aqueles 

da associação comunitária pesquisada, por exemplo, outros problemas 

também se revelaram: a exposição a condições precárias em relação à 

infraestrutura física, de materiais e de recursos humanos para a realização do 

trabalho; maior sujeição ao assédio dos agentes informais da rede de relações 

do negócio futebol, tanto no local de treinamento quanto nos jogos de eventos 

“vitrine” para captação de jogadores, que, em alguns casos, também significa o 

comprometimento de sua educação formal e de seu convívio familiar e social, 

quando levados para testes em estados diferentes do que residem; desamparo 

dos órgãos de proteção ao menor. 
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Desses graves problemas encontrados, optei por destacar as questões 

relativas ao comprometimento da educação formal e do convívio familiar e 

social, por entender, como disse, que a educação representa uma experiência 

privilegiada como alternativa à exploração constatada. 

Para esclarecer porque esse instrumento ainda não exerceu seu 

potencial libertador e emancipador para a jovem população em formação no 

futebol, apresentei estudos que sugerem a fragilidade da educação oferecida 

aos mais pobres. Desses estudos, destaquei a discussão sobre a escola 

dualista de Libâneo, que pressupõe uma educação de baixa qualidade, voltada 

mais ao acolhimento social, ou a escola dos excluídos do interior de Bourdieu, 

que garante a esses jovens apenas a aquisição do Capital Cultural 

Institucionalizado, de um diploma desprestigiado socialmente - vimos que 

ambas não conseguem fazer frente ao “sonho” de ser jogador de futebol, 

construído coletivamente pelos jovens, por seus familiares, pela mídia, pelos 

técnicos, e pelos diversos agentes da rede de relações do negócio futebol. 

Completei a análise sobre as razões de a educação atual ainda não 

exercer o papel alternativo à carreira sonhada, apresentando estudos que 

demonstram o agravamento dos índices educacionais da região Nordeste em 

comparação a outras regiões brasileiras, os quais só revelam que essa escola 

que lhes é disponibilizada acaba por perpetuar as desigualdades sociais que 

levaram esses jovens a se submeterem à exploração no mundo da formação 

no futebol. 

Vimos, ao final, que a despeito de tudo, ainda prevalece na realidade 

atual, a força do negócio futebol e a busca pela formação da identidade de 

negócio que lhe serve. O problema é que no percurso de formação dessa 

identidade também forma-se outra, a identidade dos sujeitos (in)visíveis, com a 

anuência de quase todos os envolvidos no processo, pela omissão do Estado 

brasileiro, de sua Legislação Esportiva, e da insuficiência do alcance das ações 

dos órgãos de proteção ao jovem, no contexto da formação no futebol. 

Encerro, salientando que a única forma de evitar a exploração a que são 

submetidos milhares de jovens brasileiros que sonham com essa carreira tão 

seletiva e curta, é o controle e a fiscalização externa sobre todos os agentes 

dessa nova rede de relações do negócio futebol, pois historicamente eles têm 
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demonstrado não estar dispostos a abrir mão de seus interesses mercantis em 

favor de uma maior proteção ao jovem em formação no futebol. 

É preciso também, mais intervenção do Estado brasileiro sobre os 

órgãos gestores do futebol profissional, para lhes impor mais transparência e 

cobrar mais controle sobre o registro de jovens em formação nos diversos 

espaços de preparação de jogadores. Assim como é preciso uma atuação mais 

efetiva e preventiva dos órgãos de proteção ao jovem sobre esses espaços 

(clubes), mas principalmente, sobre espaços públicos e privados de prática 

esportiva educacional e de participação, para que eles não se desvirtuem de 

suas funções e acabem servindo ao negócio futebol profissional. Neste último 

aspecto, destaca-se também a responsabilidade dos órgãos públicos e 

privados que organizam, promovem ou patrocinam eventos esportivos 

amadores, por controlar e fiscalizar a ação dos agentes envolvidos, tanto dos 

que participam da organização quanto dos “espectadores” que podem ter 

outros interesses nela. 

Como estratégia imprescindível, reafirmo as sugestões de estudos 

anteriores ou dos relatórios citados neste texto, por uma reformulação e 

aprimoramento da Legislação Esportiva atual, a Lei Pelé, no sentido de se 

prever mais instrumentos de regulação e controle dos clubes por órgãos 

fiscalizadores externos, ligados à proteção de crianças e jovens. Das 

alterações propostas, destaco as seguintes: a proibição das categorias de base 

abaixo da idade mínima regulada pela própria legislação para o esporte 

profissional; proibição das federações realizarem competições para atletas 

abaixo dessa idade; maior controle e atualização dos cadastros dos atletas 

menores em formação nos clubes, por parte da CBF e das federações 

estaduais; maior controle externo sobre as entidades do futebol, por órgãos 

como Ministério Público, Conselho Tutelar, Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente (CEDECA), Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), e Vara da Infância e da Juventude. Para tanto, 

aproveitando o ensejo da realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no 

Brasil, julgo necessária maior mobilização da sociedade civil organizada para 

pressionar o parlamento a propor projetos de lei que prevejam tais alterações.  

Outra providência necessária, relativa ao mundo fora do futebol 

profissional, seria o Estado brasileiro aprimorar seus programas de incentivo ao 
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esporte educacional e de participação, sobretudo para a população mais pobre, 

que se encontra em situação de maior vulnerabilidade social, assim como de 

prover Centros públicos e gratuitos de Futebol para a população de jovens 

brasileiros interessados na formação para o futebol profissional com formação 

cultural ampla envolvendo as diversas dimensões críticas e criativas do mundo 

do esporte. 

Enfim, o jogo está difícil, e o projeto de educação emancipadora no 

campo do futebol está perdendo de goleada. A situação da equipe dos 

preocupados e ocupados com a história e o destino dos malsucedidos no 

futebol não é das melhores na tabela desse campeonato, é possível e preciso 

virar o jogo e reverter esse quadro sombrio com a mudança nas regras do jogo 

social. Com a educação socialmente referenciada em campo e políticas 

públicas à altura da grande partida, podemos voltar a disputar o futuro real e 

simbólico das juventudes que respiram o futebol. 
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APÊNDICE A 
(Técnico da equipe da divisão de base do clube profissional – T1) 

 
1 Qual a sua formação profissional? 
 
2 Há quanto tempo o Senhor trabalha com a formação de jovens jogadores de 
futebol? 
 
3 Fale um pouco do trabalho que desenvolve no processo de treinamento para 
a formação de jovens jogadores de futebol? (tipo de atividades desenvolvidas; 
frequência e tempo de treino por dia e por semana; frequência de participação 
em competições; outros) 
 
4 Quais as condições que o clube lhe oferece para realizar o seu trabalho como 
treinador? 
 
5 Quais as condições que o clube oferece para a formação do jovem jogador 
de futebol? Tem algum suporte além do oferecido para a formação do jovem 
como futuro jogador profissional? 
 
6 Como estes jovens são selecionados para fazer parte das equipes da divisão 
de base do clube? 
 
7 Quantas categorias de base o clube tem? 
 
8 Após a seleção, a que tipos de avaliação estes jovens ainda têm que se 
submeter para passar de uma categoria a outra, e quanto tempo esse processo 
pode levar? 
 
9 O que acontece com aqueles que não tiverem êxito nestas avaliações? 
 
10 Hoje em dia é muito comum esses jovens jogadores já terem empresários 
responsáveis por suas carreiras. O que o Senhor acha disso? Essa relação 
interfere em seu trabalho? 
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APÊNDICE B 
(Técnico da equipe da escolinha pública da associação comunitária – T2) 

 
  

1 Antes de mais nada, eu gostaria que o Senhor falasse um pouco dessa 
experiência de trabalhar com formação de jovens jogadores de futebol, há 
quanto tempo o Senhor trabalha com isso, e qual a sua opinião sobre as 
condições de trabalho que o Senhor tem? 
 
2 O trabalho aqui é realizado duas vezes por semana, não é isso? Que tipo de 
trabalho o Senhor normalmente realiza aqui, e se tem diferença entre o 
trabalho de um dia para o outro, se o Senhor e a equipe sempre participam de 
competições e como se dá essa participação? 
 
3 A sua equipe é vinculada a uma associação, a (nome da associação), do 
bairro aqui próximo. Qual o tipo de controle e organização que essa associação 
tem em relação aos dados dos meninos, seus registros, dos que vão participar 
da equipe para o trabalho com vocês? 
 
4 Essa associação, como o Senhor disse, participa de várias competições, 
realiza o trabalho aqui durante a semana e, de tempos em tempos, participa de 
algumas competições organizadas por órgãos públicos ou privados, 
normalmente relacionados ao futebol. Como se dá essa participação e o que é 
que o Senhor acha dessa participação nesses eventos? (comentário 
acrescentado: a gente sabe que nesses eventos nós temos muitos “olheiros” 
para poder estar observando e avaliando os meninos. Como o Senhor vê a 
participação dos meninos e desses “olheiros” nas competições?) 
 
5 Como é que isso se dá? O Senhor está dizendo que, quando os empresários 
ou “olheiros” procuram o Senhor para tentar abordar algum garoto que se 
destaca nas competições, isso é feito para que eles possam, eventualmente, 
levar os garotos para realizar testes ou mesmo aproveitá-los em algum clube 
local ou de fora da cidade. Como isso funciona? 
 
6 O Senhor me disse que alguns de seus jogadores já foram alvo de interesse 
por um desses agentes e procuraram o Senhor para ver a possibilidade de 
realização desses testes. Tem algum tipo de contrato que o Senhor possa 
realizar com esses interessados, como funciona essa negociação? 
 
7 Outros professores que eu entrevistei, que também fazem parte desse 
mundo do futebol, me disseram que essa situação é bastante atípica, digamos 
assim, porque vocês não têm nenhum tipo de vínculo contratual com os 
garotos, e isso acaba sendo algo complicado, vocês terminam trabalhando 
durante muito tempo preparando os garotos e aí vem um empresário, um 
“olheiro” e leva o garoto. Alguns desses técnicos me disseram que o contrato, 
quando o garoto é aproveitado por algum empresário ou clube, prevê 
contrapartida financeira só quando o garoto for negociado para outro clube. 
Isso também acontece em sua experiência ou o Senhor tem outras 
experiências relacionadas a essas negociações? 
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8 O Senhor poderia relatar outras experiências de colegas seus que trabalham 
em outros espaços como esse, que também têm dificuldades para ter o 
reconhecimento do trabalho, e que, depois de tanto tempo dedicado à 
formação do garoto, acaba perdendo ele para um empresário ou “olheiro”, ou 
para outros agentes do futebol? 
 
9 Para encerrar, eu queria que o Senhor falasse um pouco da estrutura que o 
Senhor tem para trabalhar, e como é que o Senhor acha que os poderes 
públicos poderiam ajudar para melhorar essas condições de trabalho? 
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APÊNDICE C 
(Técnico de outra equipe de escolinha pública do mesmo campo onde treina a 

equipe da associação comunitária, só que não vinculado a ela – T3) 
 
 
1 Como o Senhor entrou no mundo do futebol e como veio atuar neste espaço 
de um campo público de futebol? 
 
2 Que tipo de trabalho o Senhor realiza aqui com esses jovens, as segundas, 
quartas e sextas, que possa prepará-los para essa possível futura profissão, e 
que tipo de encaminhamento o Senhor dá, tem algum contato com clubes, 
como funciona esse processo de negociação, digamos assim, dos possíveis 
destaques de seu grupo e os interessados (clubes, empresários, etc.)? 
 
3 O Senhor disse que essas possibilidades de negociação ou transação de 
jogador também passa por um parceiro que o Senhor tem, que também 
trabalha no futebol, e que, nesse momento, inclusive, está em São Paulo com 
alguns garotos, fazendo esta intermediação da ida de um deles para uma das 
equipes daquele estado, participando de testes e também, caso algum jogador 
se destaque nesses testes e queiram contratá-lo, providenciar uma 
documentação que possa proteger um pouco vocês e lhes dar algum tipo de 
retorno, já que vocês realizam um trabalho não remunerado por anos. Ou seja, 
após todo esse trabalho, na hora que revela um jogador que o Senhor 
trabalhou bastante tempo, como fica essa transação, existe algum tipo de 
contrato que preveja o percentual de vocês caso o jogador seja contratado? 
 
4 O contrato que o Senhor está dizendo, é a partir do momento que o garoto é 
selecionado, quando fechar com o clube ou só quando o garoto se destacar e 
for negociado pelo clube que vocês o encaminharam, como funciona esse 
processo? 
 
5 Qual a periodicidade que vocês enviam garotos para São Paulo? É só para 
este estado ou tem outras praças? Vocês também trabalham aqui mesmo em 
Salvador, têm algum tipo de contato com clubes locais, para indicar garotos 
para eles ou levá-los para realizar testes e, eventualmente participar de 
negociações se eles forem aprovados? 
 
6 Pela sua experiência, normalmente os clubes pedem jogadores a partir de 
qual idade? 
 
7 Para encerrar, eu queria que o Senhor desse a sua opinião sobre todo esse 
mundo do futebol, e essa parte que o Senhor vivencia, ou seja, a parte da 
formação de jogadores, esse processo todo de preparação desses jogadores, 
para que eles venham a ser negociados com os clubes. O Senhor acha que 
funciona dessa maneira, é a forma mais adequada, o Senhor sugere alguma 
outra forma que pudesse ser organizada para que tivesse mais sucesso, mais 
adequação no trabalho que é realizado? 
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APÊNDICE D 

(Atletas da equipe da Associação Comunitária – A1, A2, A3 e A4) 
  

1. Qual a sua idade? Queria que você me falasse um pouco da sua 
experiência no futebol, como você começou, o que te levou a querer ser 
jogador de futebol e quais as experiências que você teve até agora em 
escolinhas? 

 

(As demais perguntas para todos os atletas desta escolinha foram elaboradas a 
partir das respostas a esta primeira questão, procurando esclarecer os 
seguintes pontos: as formas de seleção para as escolinhas; as formas de 
assédio dos agentes da rede de captação de jogadores para os clubes 
profissionais; a percepção deles sobre essas experiências; o grau de 
conhecimento deles em relação ao processo de formação de um jogador 
profissional e sobre os comprometimentos que este processo poderia trazer à 
sua formação cultural, sobretudo à sua educação formal e ao seu convívio 
familiar e social; o nível de sacrifício que eles estavam dispostos a fazer para 
seguir neste processo formativo para o futebol e a perspectiva de futuro em 
caso de insucesso)  
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APÊNDICE E 
(Atletas da equipe da divisão de base do clube profissional – A5 e A6) 

 
1 Fale um pouco sobre o que te levou a querer ser jogador de futebol. 
 
2 Como se deu a sua formação para ser jogador de futebol e há quanto tempo 
você se dedica a essa formação? 
 
3 Como foi o processo de seleção para você ingressar nas equipes da 
categoria de base deste clube e em qual delas você iniciou? 
 
4 Você mora no alojamento do clube ou na casa dos familiares? No caso de 
morar no alojamento, com que frequência você vê seus familiares e como isso 
acontece? 
 
5 Qual a opinião de seus familiares sobre sua opção de querer ser jogador de 
futebol e que tipo de apoio eles lhe dão? 
 
6 Que tipo de treinamento você tem para se tornar um jogador de futebol? Me 
fale um pouco sobre que tipos de atividades você realiza ao longo do seu dia, 
incluindo o treino. Essa é a rotina de todos os dias? 
 
7 Como o clube organiza a sua vida de treinos, escola, estudo das disciplinas 
escolares e lazer? Quais as atividades que lhe são oferecidas em seu tempo 
livre? 
 
8 Você já tem noção da rotina de vida de um jogador das categorias acima da 
sua até conseguir chegar ao profissional? Você sabe que terá que abrir mão de 
várias coisas que um jovem em sua idade faz, para poder se tornar um jogador 
profissional de futebol, inclusive talvez comprometer seus estudos para isso. O 
que você acha disso, e quanto de sacrifício você está disposto a fazer para 
realizar este objetivo? 
 
9 Você já tem empresário? Caso positivo, o que ele decide sobre sua vida? 
 
10 Por fim, desejamos sucesso em sua carreira como jogador de futebol. Mas, 
se você não tiver sucesso, ou seja, não conseguir se tornar um jogador 
profissional, o que você fará na vida? Você acha que esta experiência de 
formação de jogador te ajudará de alguma forma? 
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APÊNDICE F 
(Ex-atleta profissional – A7) 

 
1 O que te levou a querer ser jogador de futebol, como foi o processo de 
entrada nesse mundo do futebol e na formação para jogador, como foi a sua 
vida como jogador, em que clube você entrou, com que idade, por quantas 
categorias passou e o que aconteceu depois. Me fale um pouco sobre a tua 
experiência com o futebol? 
 
2 Me fale um pouco como era a vida nesse processo de formação, quer dizer, 
você treinava todos os dias, ia para a escola, tinha algum outro tipo de 
atividade além do treino e escola, como funcionava isso? 
 
3 O clube tinha alguma preocupação em alertar você ou fiscalizar você, e 
conduzir a tua rotina para que você se mantivesse no estudo, para que você 
tivesse outras oportunidades, caso você não se tornasse jogador profissional? 
No seu caso, como funcionou? 
 
4 Você chegou a se profissionalizar ou não? 
 
5 Essa formação de jogador profissional de futebol te ajudou de alguma forma 
nesse novo rumo que você tomou em sua vida, ou você teve dificuldades por 
ter se dedicado tanto tempo à vida de jogador de futebol, à formação para 
isso? 
 
6 OK (nome do ex-atleta), para encerrar, você diria que pela sua experiência, a 
grande maioria dos atletas passa por essa situação que você descreveu, ou 
seja, acaba não tendo sucesso, ou não conseguem nem se profissionalizar, ou 
ainda, mesmo se profissionalizando, acabam em clubes de menor expressão, 
com essas dificuldades de pagamento de salários, e, ao mesmo tempo, sem 
condições de assumir outras coisas devido à formação insuficiente. Você acha 
que essa é a realidade ainda hoje, qual a sua opinião? 
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APÊNDICE G 
(Coordenador da divisão de base do clube profissional – C2) 

 
1 Qual a sua formação profissional e há quanto tempo o Senhor trabalha com 
formação de jogadores de futebol em divisões de base? 
 
2 Como está organizada a divisão de base do clube? (estrutura física; número 
de categorias; quantidade de atletas). Qual a menor categoria que o clube 
trabalha? Quais os critérios para que um atleta se mantenha em uma 
determinada categoria? Como se dá o processo de passagem de uma 
categoria para outra? 
 
3 Hoje em dia, quantos jogadores, em média, se inscrevem para cada teste 
(peneira) para as diversas categorias de base do clube? Qual a média de 
aproveitamento das crianças e jovens em cada teste? Após a aprovação no 
primeiro teste, o jovem ainda passa por outras avaliações para ser confirmado 
em uma das equipes das categorias de base? 
 
4 Existem outras formas de seleção dos atletas que farão parte das equipes da 
divisão de base do clube? Qual a relação do clube com as pessoas e/ou 
instituições que indicam jogadores para as equipes das divisões de base? 
Existe alguma contrapartida as pessoas que indicam jogadores que são 
aproveitados pelo clube? 
 
5 Quais os profissionais que fazem parte de cada equipe das categorias de 
base? Quais os critérios para a contratação dos profissionais para estas 
equipes e como é definida a categoria que cada profissional vai assumir?  
 
6 Quais as condições que o clube oferece para a formação do jovem jogador 
de futebol? Tem algum outro suporte além do oferecido para a formação do 
futuro jogador profissional? Existe diferença nas condições oferecidas ao atleta 
alojado no clube? 
 
7 Como o clube organiza a rotina de vida dos atletas das categorias de base 
que estão alojados? (tempo e frequência de treinos; frequência semanal à 
escola; horários para estudo das disciplinas escolares; tempo e tipo de 
atividades de lazer para os atletas; frequência de visita à família ou da família 
ao atleta?) Existe diferenças nessa rotina em relação a atletas de diferentes 
idades ou categorias?  
 
8 Os atletas das categorias de base têm contratos com o clube? A partir de 
qual categoria o atleta passa a ter um contrato e quais as condições contratuais 
básicas? (deveres do clube, direitos dos atletas; tempo de contrato, critérios de 
remuneração). Como funciona o processo de dispensa de um jogador da base? 
Há algum tipo de acompanhamento desse atleta após a saída do clube? 
 
9 Existe algum tipo de acompanhamento ou fiscalização de órgãos públicos 
sobre as ações e procedimentos do clube em relação aos processos de 
seleção de atletas para a divisão de base, como também da estrutura e 
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condições para o processo de formação dos jogadores até antes de eles 
atingirem a profissionalização? 
 
10 A partir de sua experiência, qual a sua opinião sobre esse processo de 
formação de jogadores de futebol em divisões de base de clubes profissionais, 
e que sugestões o Senhor daria para o aprimoramento do processo? 
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APÊNDICE H 
(Coordenador da escolinha licenciada por clube profissional – C1) 

 
1 Como se estrutura a franquia com o (nome do clube)? 
 
2 E como funciona essa licença, tem pagamento, contrato? 
 
3 A escolinha está organizada em categorias? Quantas categorias são ao 
todo? 
 
5 Tem aulas/treinamentos todos os dias ou como é que funciona? 
 
6 Como é a seleção desses meninos, como eles vêm parar aqui na escolinha? 
 
7 Vocês têm alguma relação com “olheiro” ou com “observadores técnicos” de 
uma equipe que mande garotos para vocês ou como é que funciona? 
 
8 Quais as atividades da programação de treino dos garotos? 
 
9 As equipes participam de competições? 
 
10 O Senhor falou que a escolinha encaminha atletas para o (nome do clube). 
De que forma acontece esse procedimento? 
 
11 Então, mesmo crianças menores que se destacam vocês têm o cuidado de 
acompanhar, de forma mais aproximada aqui, e depois dos 14 anos é que ele 
vai decidir, junto com a família? Como se dá esse processo? 
 
12 O Senhor falou que no início aqui era um projeto social. As crianças que 
participavam ainda continuam, ou a partir do momento que virou uma escolinha 
paga eles tiveram que ir para outro núcleo, como funciona isso? 
 
13 Quantos técnicos compõem a equipe de vocês aqui na escolinha e qual a 
formação deles? 
 
14 O Senhor falou que tem quatro meninos sendo acompanhados, que se 
destacaram e a princípio eles podem estar indo para o (nome do clube) a partir 
do ano que vem. Tem algum tipo de treinamento específico para esses 
meninos por eles terem a perspectiva de se tornar jogador de futebol 
profissional ou o treinamento é o mesmo para todo mundo, como funciona 
isso? 
 
15 Eles chegam a treinar mais do que um turno por dia, como isso funciona? 
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APÊNDICE I 
(Pais de alunos da escolinha privada sem vínculo com clube profissional – P1 e 

P2) 
 

1 Por que o Senhor colocou seu filho em uma escolinha de futebol? 
 
2 O que fez com que o Senhor escolhesse essa escolinha de futebol onde seu 
filho pratica a atividade? 
 
3 O que o Senhor espera com essa escolinha, ou seja, o que o Senhor espera 
que seu filho ganhe em termos de formação praticando futebol nessa 
escolinha? 
 
4 Há quanto tempo o seu filho faz escolinha de futebol? 
 
5 O Senhor conhece a estrutura para a formação desse profissional nas 
divisões de base dos clubes e depois quando e se eles se tornarem 
profissionais? O Senhor sabe qual é a vida de um jogador profissional e o que 
espera para seu filho caso ele venha a seguir essa carreira? 
 
6 O Senhor sabe que se ele entrar numa equipe da divisão de base de um 
clube profissional e se destacar, ele vai avançando de categoria e vai chegar a 
um determinado momento, por volta dos 15/16 anos, que ele vai começar a ser 
cobrado, cada vez mais, para se dedicar a essa formação, podendo afetar 
outros aspectos da vida dele. O Senhor tem consciência disso? 
 
7 Por exemplo, um dos aspectos que podem ser afetados é a educação formal 
dele, ter comprometimento de sua vida escolar por causa das demandas de 
treinos e competições. O que o Senhor acha disso? 
 
8 Caso o Senhor chegue neste ponto, ou seja, que o seu filho se destaque a tal 
ponto que consiga entrar numa equipe de divisão de base de um clube e 
depois avance nas categorias, o Senhor sabe que vai chegar um momento que 
um empresário vai se interessar em fechar um contrato, que legalmente só 
pode ser assinado a partir dos 16 anos, e com esse contrato o empresário 
passa, muitas vezes a definir parte da vida de seu filho, inclusive podendo 
vendê-lo a outro clube fora do estado. O que o Senhor acha disso? 
 
9 Nesse caso, o contrato sendo estruturado de uma maneira que o Senhor 
ache correto, adequado, interessante, o Senhor estaria disposto a mudar a vida 
de vocês, eventualmente mudando para outro estado para acompanhar a 
carreira de seu filho? 
 
 
 
 
 
 
 
 



256 
 

APÊNDICE J 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Atletas e Ex-atleta) 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – DOUTORADO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CULTURA CORPORAL E LAZER 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado ____________________________, 

 

 Você está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa 

intitulada “Processos formativos e identitários no futebol: sujeitos 

(in)visíveis em jogo”. A referida pesquisa tem como objetivo analisar os 

processos de formação de jogadores de futebol em escolinhas, projetos sociais 

e divisões de base de clubes profissionais e suas implicações para a formação 

identitária desses jovens, além de discutir o papel desses espaços educativos 

como espaço-tempo de formação de jovens na perspectiva de aprendizagem 

do futebol como prática social e cultural. 

 O trabalho pretende que os resultados possam subsidiar e solidificar o 

conhecimento e a formação dos futuros profissionais de Educação Física e 

áreas afins em relação à realidade da estrutura organizacional e de 

planejamento de atividades para a formação de jovens jogadores de futebol. 

Para a coleta de dados da pesquisa utilizaremos como técnicas a 

análise de documentos, observação não participante das atividades de treino e 
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jogo, e a entrevista com os sujeitos do estudo. No seu caso, estamos 

solicitando que nos conceda uma entrevista individual.  

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 

desejar. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária 

e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 

benefícios. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. Você não será identificado em nenhuma publicação que 

possa resultar deste estudo.  

Eu, _________________________________________ fui informado (a) 

dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão se assim o desejar. O pesquisador, 

professor Cláudio Lucena de Souza certificou-me de que todos os dados desta 

pesquisa serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar o próprio 

pesquisador pelo telefone (71) 91666262 ou o orientador, Professor Dr. 

Augusto César Rios Leiro pelo telefone (71) 91045419. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Pesquisado: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Testemunha: ____________________________________________________ 

 

Pesquisador: Prof. Ms. Cláudio Lucena de Souza 

 

Salvador, ____ de ______________ de 2013. 
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APÊNDICE L 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Técnicos e Coordenadores) 
 

 
 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – DOUTORADO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CULTURA CORPORAL E LAZER 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Prezado Senhor(a), 

 O Senhor está sendo convidado como voluntário a participar da 

pesquisa intitulada “Processos formativos e identitários no futebol: sujeitos 

(in)visíveis em jogo”. A referida pesquisa tem como objetivo analisar os 

processos de formação de jogadores de futebol em escolinhas, projetos sociais 

e divisões de base de clubes profissionais e suas implicações para a formação 

identitária desses jovens, além de discutir o papel desses espaços educativos 

como espaço-tempo de formação de jovens na perspectiva de aprendizagem 

do futebol como prática social e cultural. 

 O trabalho pretende que os resultados possam subsidiar e solidificar o 

conhecimento e a formação dos futuros profissionais de Educação Física e 

áreas afins em relação à realidade da estrutura organizacional e de 

planejamento de atividades para a formação de jovens jogadores de futebol. 

Para a coleta de dados da pesquisa utilizaremos como técnicas a 

análise de documentos, observação não participante das atividades de treino e 

jogo, e a entrevista com os sujeitos do estudo. No seu caso, estamos 

solicitando que nos conceda uma entrevista individual, e que o pesquisador 

possa realizar observações do treinamento dos atletas.  
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O Senhor será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 

desejar. O Senhor é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento 

ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou 

perda de benefícios. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. O Senhor não será identificado em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo.  

Eu, ________________________________ fui informado (a) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão se assim o desejar. O pesquisador, professor Cláudio 

Lucena de Souza certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar o próprio pesquisador pelo 

telefone (71) 91666262 ou o orientador, Professor Dr. Augusto César Rios 

Leiro pelo telefone (71) 91045419. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Pesquisado: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Testemunha: ____________________________________________________ 

 

Pesquisador: Prof. Ms. Cláudio Lucena de Souza 

 

Salvador, ____ de ______________ de 2013. 
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APÊNDICE M 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pais dos alunos/atletas) 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – DOUTORADO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CULTURA CORPORAL E LAZER 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Prezado Senhor, 

 O Senhor está sendo convidado como voluntário a participar da 

pesquisa intitulada “Processos formativos e identitários no futebol: sujeitos 

(in)visíveis em jogo”. A referida pesquisa tem como objetivo analisar os 

processos de formação de jogadores de futebol em escolinhas, projetos sociais 

e divisões de base de clubes profissionais e suas implicações para a formação 

identitária desses jovens, além de discutir o papel desses espaços educativos 

como espaço-tempo de formação de jovens na perspectiva de aprendizagem 

do futebol como prática social e cultural. 

 O trabalho pretende que os resultados possam subsidiar e solidificar o 

conhecimento e a formação dos futuros profissionais de Educação Física e 

áreas afins em relação à realidade da estrutura organizacional e de 

planejamento de atividades para a formação de jovens jogadores de futebol. 

Para a coleta de dados da pesquisa utilizaremos como técnicas a 

análise de documentos, observação não participante das atividades de treino e 

jogo, e a entrevista com os sujeitos do estudo. No seu caso, estamos 

solicitando que nos conceda uma entrevista individual.  
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O Senhor será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 

desejar. O Senhor é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento 

ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou 

perda de benefícios. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. O Senhor não será identificado em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo.  

Eu, _________________________________________ fui informado (a) 

dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão se assim o desejar. O pesquisador, 

professor Cláudio Lucena de Souza certificou-me de que todos os dados desta 

pesquisa serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar o próprio 

pesquisador pelo telefone (71) 91666262 ou o orientador, Professor Dr. 

Augusto César Rios Leiro pelo telefone (71) 91045419. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Pesquisado: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Testemunha: ____________________________________________________ 

 

Pesquisador: Prof. Ms. Cláudio Lucena de Souza 

 

Salvador, ____ de ______________ de 2013. 


