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RESUMO



O estudo teve como principal objetivo analisar a relação entre os fatores contextuais que

envolvem o processo de transição da carreira dos jovens jogadores de futebol Capixaba

Sub17 e Sub20, em relação aos aspectos de escolaridade, projeto de vida e condições

socioeconômicas.  A partir de uma abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas

semiestruturadas direcionadas para 6 atletas de cada Clube, sendo 3 de cada categoria,

entrevistando um total de 12 atletas. A partir dessa entrevista buscou-se compreender a

percepção dos sujeitos sobre o processo de transição das categorias Sub17 e Sub20, do

futebol  capixaba,  e  que  fatores  influenciaram  a  fase  de  transição  de  carreira  dos

jogadores  dessas  categorias,  envolvendo  aspectos  socioculturais,  econômicos  e

formação escolar deles. Os resultados apontaram dificuldades que os atletas enfrentaram

nesses  aspectos.  Os  entrevistados  tiveram  dificuldade  de  conciliar  estudos  e

treinamento,  no  período   escolar  do  Ensino  Médio  e  alguns  do  Ensino  Superior,  e

acabam prejudicados  no  seu  processo  de  formação escolar. Como consequência,  os

atletas inseridos na categoria sub 17 caminham no esporte sem deixar totalmente de

lado a escola, porém enfrentam dificuldades para conciliar estudos e treinamento, já na

categoria sub 20 os atletas não conseguem criar um projeto de vida paralelo ao esporte,

na possibilidade de fracasso na carreira esportiva. A baixa condição financeira familiar

também afeta negativamente a consolidação de carreira desses atletas. A tentativa pela

busca  desse  sonho  de  ser  jogador  profissional  permanece,  porém  grande  parte  do

investimento para esse sonho vem a partir da renda familiar, pois os clubes não tem

condições financeiras para investir na carreira deles.  Com isso os atletas passam por

grandes centros esportivos mas acabam voltando pro clube de origem aqui no Espírito

Santo, acreditando na possibilidade de sucesso na carreira profissional.

Palavras-chave:  Futebol;  Atletas;  Formação  esportiva;  Carreira.  
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INTRODUÇÃO

No Brasil,  o futebol é um dos esportes mais almejados pelos jovens que buscam

alcançar uma carreira profissional esportiva, a ascensão social e um sonho de ingressar

em grandes  clubes  se  tornando  um atleta  reconhecido pela  sociedade (MARQUES;

SAMULSKI,  2009).  Por  conta  dessa  condição,  surgiu  a  inquietação  inicial  desta

pesquisa, a fim de verificar como jovens atletas do futebol, no Espírito Santo, buscam e

investem em tal carreira.

A carreira esportiva perpassa o sonho de milhares de jovens brasileiros, por sua

vez, notoriamente influenciado pela mídia, pois ela anuncia a todo o momento esportivo

o nosso país como o “País do Futebol” (MELO et al., 2016, 401), enaltecendo atletas de



sucesso,  os  tornando  “heróis”,  fomentando  “[...]  no  imaginário  de  crianças  e

adolescentes a crença na possibilidade de mobilidade social e econômica pelas vias do

futebol”. Isso faz com que grande parte dos jovens de todo o país tenham a motivação

para se perseguir  a passagem da carreira amadora para a profissional em função da

busca pelo reconhecimento e de melhores condições socioeconômicas, sem levar em

conta  que  esse  processo  enseja  conflitos  de  formação  escolar,  no  contexto  social,

cultural  e  econômico,  dada  as  incertezas  na  continuidade  da  carreira  (MARQUES;

SAMULSKI, 2009). 

Alcançar a carreira esportiva como forma de profissionalização pode promover

recompensas financeiras como qualquer forma de trabalho. Contudo, a trajetória pode

expor situações financeiras bem comprometidas no que se refere à relação entre custos e

benefícios dessa escolha. Quanto a isso, Damo (2005) apresenta dados fornecidos pela

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no ano de 1999, com registro de salário e

contrato dos jogadores constatam que a sua grande maioria são mal pagos, como, por

exemplo, cerca de 51,6% recebem até 1 salário mínimo, 33,2% até 2 salários mínimos e

a  sua  minoria  cerca  de  5,2  %  recebem  acima  de  10  salários  mínimos  (margem

direcionada aos jogadores de grande importância no futebol). O estudo realizado por

Vieira (2001) converge para os dados apresentados por Damo (2005) quanto aos ganhos

financeiros em carreira profissional, no estado do Rio de Janeiro, em 2000. Segundo

esse autor, a margem de pagamentos em até 1 salário mínimo para a maioria dos 321

futebolistas que atuam em clubes desse estado, demonstrando que mesmo num estado

em que o futebol apresenta clubes de destaque nacional, a realidade é muito difícil para

a maioria dos jogadores.

Em 2017, um outro levantamento feito pela CBF constatou que, entre os 28.203

jogadores registrados com contrato de trabalho, sua maioria, isto é 23,238 futebolistas

(82,40%) recebem até R$ 1.000,001..  Esses dados mostram como a expectativa, muitas

vezes, por parte de jovens que buscam se profissionalizar no futebol, pode ser frustrada

a respeito de ganhos e remuneração que a mídia traz da recompensa financeira muito

bem sucedida que esporte para o jogador, muitas vezes, é alcançado por poucos. Isso

demonstra  como o  investimento  na  carreira  esportiva  envolve  diversos  conflitos  de

1 Disponível  em:
<https://www.gazetaonline.com.br/esportes/futebol_capixaba/2017/09/mais-de-80-dos-jogadores-do-
brasil-ganham-menos-de-mil-reais-por-mes-1014100398.html>. Acesso em: 19/09/2017 .



ordem social  e  econômica  e  que a  ideia  de sonho de ascensão social  se  concretiza

apenas para uma parcela pequena dos que investem na carreira.

Nesse  sentido,  Aquilina  (2013)  adverte  sobre  a  necessidade  dos  atletas  que

buscam a carreira de futebol a partir do alto rendimento como profissionalização de

terem uma carreira dual, isto é, ao mesmo tempo em que persigam esse objetivo, outro

plano profissional deve ser almejado e perseguido, pois segundo Aquilina (2013)  são

poucos os atletas de alto rendimento recompensados financeiramente e que conseguem

reconverter suas experiências esportivas pregressas em ocupações no mercado do esporte.

Por  conta disso,  preocupados com a possibilidade de  reconversão para  outra

carreira  além  do  futebol  (DAMO,  2005),  uma  das  problemáticas  sobre  a  carreira

esportiva que tem tido atenção no cenário de pesquisas brasileiro é a conciliação entre

estudo  e  formação  esportiva,  em  especial  nas  categorias  de  base  (MARQUES;

SAMULSKI; 2009; MELO et al, 2014). Além da dificuldade da conciliação de horários

e  viagens.  Meto  et  al.  (2014)  salientam que  as  atividades  desenvolvidas  de  forma

concomitante não significam efetiva dedicação à formação escolar. Essa relação ainda é

influenciada por uma série de outras questões  de ordem social e cultural. Assim, como

problema  de  pesquisa,  pretende-se  responder  como  se  configura  e  que  fatores

influenciam a fase de transição de carreira de jogadores capixabas das categorias Sub17

e Sub20 em aspectos de escolaridade, social e socioeconômico?

O tema desse estudo refere-se à trajetória e formação da carreira esportiva de

jovens atletas do futebol  na transição das categorias  sub17 ao Sub20 dos clubes da

Grande  Vitória/ES  em  aspectos  de  escolaridade,  contexto  sociocultural  e

socioeconômico.  Deste  modo,  o  objetivo  geral  analisar  a  relação  entre  os  fatores

contextuais que envolvem o processo de transição da carreira dos jovens jogadores de

futebol Capixaba Sub17 e Sub20, em relação aos aspectos de escolaridade, projeto de

vida e condições socioeconômicas.

Objetiva-se  estudar  a  formação  de  atletas  no  Espírito  Santo  uma vez  que  o

estado é marcado pela a falta de investimento e outras ações que poderiam alavancar o

futebol capixaba, visto que é uma região cercada com as maiores potências esportivas

do Brasil. O futebol do Espírito Santo, em 2007/2008/2009, segundo Costa et al (2013)

teve participações na última divisão, com seu rebaixamento para a, então, criada “Série



D”, em 2009. Em consulta ao site da CBF2, o futebol capixaba aparece na representação

do nosso estado, também, na Série D, Grupo A12, o Espírito Santo com a 4º posição, da

primeira fase bem como o Atlético, na mesma posição do Grupo A13, com 2 e 3 pontos,

respectivamente ao passo que nem aparecem na 2ª e 3ª fase do Campeonato Brasileiro

de Futebol de 2018. Segundo Costa et al. (2013), os principais fatores para tanto é a

falta de investimento na infraestrutura, na gestão qualificada e programas que permitam

a valorização do futebol capixaba dentro do nosso próprio estado bem como a relação

midiática com o esporte capixaba, que não incentiva a difusão da cultura esportiva dos

clubes  locais,  o  que dificulta  a arrecadação financeira  dos mesmos.  Em suma,  num

contexto em que os clubes não são de destaques, para alavancar uma carreira esportiva

no futebol, é necessário que estes jovens se revelem no estado para poderem migrar para

outros, em que as chances de consolidação da profissão serão maiores. Tendo em vista

esse necessidade de migração e circulação, a formação escolar pode ainda ficar mais

comprometida, uma vez que a demanda por viagens pode se intensificar. Por outro lado,

isso  também  significa  uma  maior  dificuldade  de  consolidação  na  carreira,  o  que

aumenta a necessidade da preocupação com a reconversão.

Nesse sentido, busca-se, como objetivos específicos, a) investigar o investimento

na formação escolar de atletas em formação em clubes da Grande Vitória/ES em termos

de  conciliação  entre  o  início  de  carreira  esportiva  e  a  dedicação  acadêmica  para  o

estabelecimento de um projeto de vida alternativo e de uma carreira dupla; b) identificar

o  perfil  socioeconômico  desses  atletas  e  alunos  de  forma  a  resgatar  as  origens  e

influências do seu meio social que os levaram à busca do desejo de se tornar um jogador

de futebol; c) analisar as dificuldades e os investimentos que os atletas realizam em

clubes a fim de alcançar a profissionalização no futebol. Esses distintos níveis, no olhar

sobre a transição da carreira esportiva amadora para a profissional, compõem o universo

de  relações  que  os  jovens  atletas  lidam  neste  momento  da  vida  em  que  estão

ingressando na vida adulta, planejando um projeto de vida e investindo em se tornarem

atletas profissionais.

A justificativa social para a proposição desse tema está na recorrência entre os

jovens  capixabas  em  perseguirem  uma  carreira  profissional  em  grandes  clubes  de

futebol nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, na qual se inclui um

2 Disponível  em:  <https://www.cbf.com.br/futebol-
brasileiro/competicoes/campeonato-brasileiro-serie-d#.WyA5302Wzrc>. Acesso em: 10 jun. 2018.



dos autores desse estudo, partindo de clubes locais, percorrendo, dessa maneira, uma

trajetória  de  barreiras  que  envolvem  a  escolaridade,  questões  socioculturais  e

socioeconômicas.  Neste  contexto,  a  família  e  escola,  especialmente,  o  professor  de

Educação Física, têm uma parcela substancial no auxílio, na ajuda à concepção de uma

escolha informada e a perseguição dos objetivos advindos da escolha em seguir uma

carreira  amadora  em função  da  carreira  profissional  no  futebol.  Observa-se  que  no

Brasil  o  futebol  é  um dos  esportes  mais  desejados e  mais  populares  da  atualidade,

gerando muita euforia e ansiedade entre os jovens que fazem essa escolha como carreira

profissional enquanto ainda estão no ambiente escolar.

O professor de Educação Física pode ter um papel muito importante em orientar

e  auxiliar  os  alunos  no  processo  pedagógico,  direcionando-os  a  conciliar  o  ensino

educacional com outros seguimentos fora da escola, como o futebol, incentivando-os

assim a não abandonar seu processo de formação escolar e orientando-os a organizar

seu tempo e suas prioridades, atuando como um agente mediador para que os índices de

evasão escolar não decorram em detrimento dessa escolha e suas consequências não

sejam efetivadas caso esse planejamento não decorra conforme o que foi esperado.

No  âmbito  profissional,  essa  temática  é  justificada  em  função  de  que  se

apresenta um conteúdo socioesportivo e educacional que muito se aproxima da proposta

que  o  currículo  pedagógico  do  curso  de  Educação  Física  das  escolas  brasileiras,

formação  com criticidade  (BRASIL,  1998),  sendo  eminente  a  probabilidade  de  ser

vivenciada pelo professor de Educação Física, após sua formação acadêmica.

Até porque, o esporte, como pedagogia, sistematiza diferentes conteúdos vistos

na Licenciatura de Educação Física, tais como conteúdos e objetivos a serem abordados

nas aulas dessa área de formação escolar, pelos estudantes bem como de abordagem de

diferentes metodologias de ensino que englobam desde aspectos físicos até os de ordem

psicológica e social.

1. ESTUDOS QUE TEMATIZARAM A FORMAÇÃO ESPORTIVA E SUA

RELAÇÃO COM A ESCOLA

Marques e Samulski (2009) analisaram as carreiras de atletas de alto nível que se

deparam com a transição entre o futebol amador e profissional, na cidade do Rio de



Janeiro.  Com  uma  amostra  de  pesquisa  composta  por  186  jogadores  de  clubes

profissionais que disputaram a Série A do Campeonato brasileiro, em 2007, sendo 11

jogadores da categoria Sub20, participantes do Mundial da Categoria Júnior, realizada

no mesmo ano, no Canadá.

Seus objetivos eram levantar dados relativos à sua escolaridade; b) identificar

fatores relevantes na sua formação esportiva inicial; c) caracterizar seu contexto familiar

e social; d) identificar fatores que influenciam no planejamento de sua carreira esportiva

que contou como instrumento de coleta desses dados um questionário semiestruturado

com 46 perguntas.

Assim, os autores consideram que as dificuldades encontradas nesse processo de

transição dos jogadores são da ordem da conciliação entre estudos e treinamento, quanto

à categoria formação escolar; que sua iniciação no futebol derivou da prática do futebol

de  rua,  quando  à  categoria  sociocultural;  e  que  a  condição  socioeconômica  de  sua

família era de classe média baixa e baixa indicando mudanças em seus círculos sociais.

Além disso,  eles  consideraram que  os  atletas  planejam sua  carreira  esportiva,  com

exceção  de  aspectos  relacionados  aos  estudos.  Nesse  caso,  pode-se  inferir  que  os

estudos acabam sendo negligenciados e  assim,  o futebol  se  torna a  única opção de

carreira.

Em função  de  descrever  o  perfil  escolar  de  atletas  atuantes  em período  de

escolarização, também, no Rio de Janeiro, Melo, Soares e Rocha (2014) contaram com

a  entrevista  estruturada  a  417  jogadores  das  categorias  de  base,  e  30  entrevistas

semiestruturadas, inscritos na Federação de Futebol desse estado brasileiro, no ano de

2009.

Segundo  seu  estudo,  os  autores  salientam,  discordando  dos  resultados

encontrados por Marques e Samulski (2009) quanto à conciliação entre estudos e do

treinamento, pois a minoria (6,2%) de sua amostra de pesquisa relata abandonar a escola

mediante aos objetivos dessa profissionalização no futebol.

No entanto, esse fator só é possível se a escola flexibilizar algumas questões

escolares,  não  significando que  essa permanência  na  escola  se  desdobre  em efetiva

dedicação aos propósitos escolares e trajetórias de sucesso (Melo et al. 2014).

Melo et  al  (2016) realizou um estudo com objetivos  similares  aos  até  então

apresentados  nessa  revisão  de  literatura  e  que  convergem  para  os  objetivos  desse



trabalho, isto é, analisar o tempo despendido com a formação profissional no futebol nas

categorias Sub17 e Sub20 e a educação básica.

Sua amostra de pesquisa equivale a 228 atletas dessas categorias, de 19 clubes

do Estado do Rio de Janeiro que responderam a entrevistas estruturadas e os resultados

apontados  são  os  de  que  os  atletas  da  capital  gastam  mais  tempo  com  os  treinos

enquanto de que os outros jovens, categorizando essa dedicação como uma forma de

concorrência que dificulta uma formação escolar e cultural de qualidade.

Nesse sentido, tanto nos resultados encontrados na pesquisa de Melo, Soares e

Rocha (2013) quanto nos de Melo et  al  (2016) percebe-se que o problema não é a

evasão dos bancos escolares, mas uma forma de conciliar as atividades escolares com a

demanda de treinos advindas da fase de transição dos atletas.

Como aspecto sócio-histórico cultural dessa modalidade esportiva, Helal, Soares

e Salles (2005) salientam a expansão do futebol para a classe operária é marcada pelo

fator  lazer  na  qual,  antes  praticado pela  elite  inglesa,  em 1863,  essa classe passa a

praticá-lo nos momentos de folga que ocorria nas tardes de sábado. Segundo os autores,

isso permitiu a difusão desse esporte para essa nova classe.

No  entanto,  o  fator  lazer  dessa  modalidade  esportiva  dá  origem  ao  fator

profissão e,  consequentemente,  as experiências  culturais  se diversificam ainda mais.

Quanto a isso, é importante ressaltar que, como forma de profissionalização a partir da

diferenciação da cultura experimentada, em que se exige uma organização sistemática

de outros grupos e, nesse sentido, Ramos (1984, apud FREITAS, 2006), por sua vez,

esclarece, como aspecto sócio-histórico cultural, que a organização do esporte dá-se no

final do século XIX. Antes desse período, pontua o autor, as práticas esportivas eram da

ordem da montaria, da pesca e da natação. Essa organização, defende o autor, é uma das

marcas do papel ideológico do futebol que equaliza algumas oportunidades.

No que concerne,  especificamente,  aos  aspectos  socioculturais,  Gama (1996)

ressalta que a influência da família determina a iniciação e a continuidade na carreira de

jogador  de  futebol  em  que  sua  amostra  de  pesquisa  salienta  que  a  rede  familiar,

especialmente os pais, são os que mais incentivam esse processo quando sua atenção é

voltada para a habilidade de jogar de seus filhos.

No entanto, outros fatores envolvem a influência da família quanto à prática de

futebol como perseguição de uma carreira profissional, ou seja, quando essa instituição



permite-se demarcar a escolha do membro da família a seguir esse propósito questões

econômicas  entram  em  cena,  pois,  antes  da  profissionalização,  os  custos  com

treinamento, deslocamento e outras questões financeiras que se engendram tem que ser

custeada pela família.

Nessa relação entre aspectos socioculturais e socioeconômicos que envolvem a

família  como propulsora da  escolha pela  carreira  profissional  de jogador  de futebol

Lovisolo (2011, p. 82) destaca que “[...] a escolha por um esporte está condicionada, o

que  não  significa  determinada,  pela  posição  de  sua  família  que  envolve  educação,

recursos  financeiros  e  experiências  culturais  específicas”,  portanto,  percebe-se  que,

além da habilidade observada pela família como fator para incentivá-lo a seguir essa

carreira que Gama (1996) caracteriza, da “sorte” de passar pela peneira dos clubes que

Toledo  (2000)  salienta,  ainda,  há  o  fator  financeiro  e  o  valor  agregado  pelas

experiências familiares, acrescentada por Lovisolo (2011) como intrínseca ao aspecto

sociocultural, como aspecto socioeconômico dos jogadores em fase de transição. 

2. METODOLOGIA

A partir de uma abordagem qualitativa, buscando compreender a percepção dos

sujeitos  sobre  o  processo  de  transição  das  categorias  Sub17  e  Sub20,  do  futebol

capixaba, esse estudo visa responder como se configura e que fatores influenciam a fase

de transição de carreira de jogadores dessas categorias em aspectos de escolaridade,

social e socioeconômico.

A composição da amostra refere-se ao Estado do Espírito Santo na qual se tem

como  característica  um  futebol  com  pouco  reconhecimento  no  cenário  nacional,

representando  nosso  estado  por  meio  de  Clubes  capixabas,  dos  quais  dois  foram

selecionados a  partir  dos  critérios  de  sua participação,  mesmo que na Série  D,  dos

Campeonatos  Brasileiros  de  Futebol  que  englobam  o  futebol  de  todos  os  estados

brasileiros.

O critério da seleção dos doze atletas desses dois clubes capixabas envolvidos na

pesquisa foi  feito  a  partir  de sua atuação nas categorias  Sub17 e Sub20 na qual  as

informações foram colhidas no seu próprio time de atuação ou por indicação do técnico

de cada clube.



Denominação Categoria Clube Formação 

escolar

Trajetória esportiva

Iago

Cardeal

Sub17 1\D CURSANDO

O ENSINO 

MÉDIO

Idade de contato\clube; Começou com 6 anos, no Álvares

Cabral,  Futsal.

Se  jogou/treinou  outra  modalidade:  Não  teve  contato

com  outras  modalidades  para  treinamento,  apenas  por

lazer.

Idade de treino Treina a 11 anos.

Vínculo  desportivo (tem ou teve):  Nunca teve

contrato e nenhum vínculo com algum clube. Apenas ajuda

da família.

Se  jogou  fora  do  estado  Sim.  Fez  teste  no

Flamengo, porém voltou.

Arthur

Almeida

Sub17 1\D CURSANDO

O ENSINO 

MÉDIO

Idade de Contato:  Começou jogar futsal com 6 anos de

idade  numa  escolinha  chamada  EFA  do  seu  bairro.  

Se jogou\ treinou outra modalidade: sim, fez dois anos

de  natação  e  também  fez  judô,  parou  na  faixa  azul.

Idade  de  treino: Treina  a  11  anos

Vínculo Desportivo (tem ou teve): Não teve e nem tem

atualmente. Apenas ajuda do pai.

Se jogou fora do estado: Não. Apenas fez teste

no  Flamengo.

Arthur

Coutinho

Sub17 1\D CURSANDO

O ENSINO 

MÉDIO

Idade de Contato: Começou aos 7 anos de idade jogando

por lazer, e aos 11 anos iniciou na escolinha do seu bairro

chama  ''Sol  Vive''.

Se  jogou\treinou  outra  modalidade: Não.

Idade  de  Treino: Treina  a   6  anos,  

Vínculo Desportivo (tem ou teve) Não teve e nem tem.

Apenas  ajuda  de  pessoas  externas  ao  Clube.

Se jogou fora do estado: Sim. Teve uma rápida passagem

pelo Vitoria da Bahia.

Athos Sub20 1\D ENSINO

MÉDIO

COMPLETO

Idade de contato: primeiro contato com 7 anos de idade

por  lazer.  Em  2010  teve  o  primeiro  contato  com

treinamento, no Santos, futebol de salão. Em 2015 Iniciou

no  Clube  Ubaense  (Minas  Gerais),  voltado  pro  alto

rendimento.

Se  jogou  ou  treinou  outra  modalidade:



não.

Idade de Treino:  8 anos de treino contando o primeiro

contato  no  Santos.

Vínculo Desportivo (tem ou teve):  Não teve e nem tem

contrato  ou  vínculo  de  federado  com  os  Clubes.

Se jogou fora do estado: Sim. Em 2010 teve passagem

pelo Santos no futebol de salão ficou durante um tempo e

voltou.  Em  2015  foi  pro  Ubaense  (Minas  gerais).

Posteriormente  passou  rapidamente  pelo  Flamengo  e

Corinthians e retornou também para o Atual Clube.

Diogo Sub20 1\D ENSINO

MÉDIO

COMPLETO

 Idade  de  contato:  Começou  aos  10  anos  de  idade.  

Se  jogou  ou  treinou  outra  modalidade:

Sim.  Handebol.  Foi  Vice-Campeão  pelo  clube  Vitória

Bravim  e  Campeão  Municipal  de  Handebol.

Idade  de  treino:  treina  a  10  anos.

Vínculo  Clube  1  (tem ou teve): Não  teve  e  nem tem

contrato  ou  vínculo  de  federado  com  algum  Clube.

Se jogou fora do estado: não.

Welison Sub20 1\D ENSINO 

MÉDIO 

INCOMPLE

TO

Idade de contato: Primeiro contato por lazer aos 7 anos.

Iniciou  aos  10  anos  treinamento  no  Tupi.  

Se  jogou  ou  treino  outra  modalidade: não.

Idade  de  treino: Treina  a  10  anos.

Vínculo  Clube  1(tem  ou  teve):   Atualmente  não  tem

nenhum  contrato.  Teve  contrato  apenas  no  Atlético

Mineiro,  onde  ficou  pouco  tempo.

Se jogou fora do estado: Sim. Foi pro Internacional, mas

não teve condições financeiras de ficar. Foi pro Centro 38

em  São  Paulo,  onde  ganhou  um  campeonato.  Foi  pro

Atlético  Mineiro,  ficou  5  anos  lá,  obteve  algumas

conquistas,  porém  voltou  por  falta  de  condições

financeiras. 

Eduardo

Vicente

Sub17 2\R Ensino

Médio

Incompleto

Idade de contato: Aos 7 anos de idade por lazer na escola

em  que  treinava.   Depois  entrou  na  escolinha  do  seu

bairro,  Sotelândia  Futebol  Clube,  Cariacica,  aos  7  anos

também.  

Se  jogou  ou  treinou  outra  modalidade:

Idade  de  treino: 10  anos  que  treina.

Vínculo Desportivo: Não teve contrato nem foi federado

pelos  clubes  que  passou  e  pelo  atual  clube.  

Se jogou fora do estado: Passou pelo Cruzeiro, Toca da

Raposa.  Passou  pelo  Londrina  no  Paraná,  mas  não

permaneceu  muito  tempo.



Fernando Sub17 2\R Cursando  o

Ensino

Médio

Idade de contato: 8  anos de idade,  numa escolinha de

bairro  no  Boa  Vista  em  Vila  Velha.  

Se jogou ou treinou outra modalidade: Sim. Fez 2 anos

de  natação.

Idade  de  treino:  treina  a  9  anos.

Vínculo Desportivo: Não teve e nem tem contrato com

clube nenhum. Atualmente é federado pelo Atual Clube.

Se jogou fora do estado: Não jogou fora do estado.

Gabriel Sub17 2\R Cursando  o

Ensino

Médio

Idade de contato: 9 anos de idade, no garoto bom de bola,

futebol  de  salão.

Se  jogou  ou  treinou  outra  modalidade:  não.

Idade  de  treino:  treina  a  8  anos.

Vínculo Desportivo:  É federado. Tem contrato com um

empresário(não  entrou  em  detalhes  de  quem  é  o

empresário), teve contrato assinado no América por onde

passou  um  tempo,  porém  voltou  pra  cá.

Se jogou fora do estado:  Ficou 3 anos na Ponte Preta,

posteriormente  foi  para  o  América,  onde  ficou  pouco

tempo. 

Mariano Sub20 2\R Ensino

Médio

Completo

Idade de contato: 10 anos de idade, no Aert, e antes 

jogava por lazer na rua da sua casa com 7, 8 anos.

Se jogou ou treinou outra modalidade: não. Apenas 

futebol.

Idade de treino: treina a 10 anos.

Vínculo Desportivo: É federado e tem um empresário que

o auxilia no esporte atualmente. Tem contrato com o Clube

2. 

Se jogou fora do estado: Jogou no Audax, no Rio de 

Janeiro, ficou 2 anos e voltou (não especificou o motivo).

Lucas

Nasciment

o

Sub20 2\R  En

sino  Superior

Incompleto

(trancou  a

faculdade  em

2018,  parou

no 2º período

de  Educação

Física,  na

Doctum)

Idade de contato:  4 anos de idade, na escolinha Mundo

Moderno.

Se  jogou  ou  treinou  outra  modalidade: não.  Apenas

futsal.

Idade  de  treino: treina  a  14  anos.

Vínculo Desportivo: Ainda não tem nenhum contrato. E

nem  teve  externamente.  

Se jogou fora do estado: Não.

Lucas

Olímpio

Sub20 2\R  En

sino  Médio

Completo

Idade de contato: 7 anos. Numa escolinha de futebol (não

informada)

Se jogou ou treinou outra modalidade: Sim. Fez natação

durante  6  meses.

Idade de treino: treina a 12 anos, desde que começou na



escolinha  de  futebol.

Vínculo Desportivo:  Contrato profissional com seu atual

clube,  o  Clube  2.  

Se  jogou  fora  do  estado: Sim.  Não  especificou  qual

clube.

De forma que esse trabalho aborda duas diferentes fases da carreira esportiva de

atletas do futebol capixaba, isto é, a categoria Sub17 e a Sub20, justifica-se esse estudo,

em âmbito  acadêmico,  como uma forma de  aprofundar-se  nas  transições  decorridas

nessa fase de suas carreiras.

Os dados, por sua vez, foram produzidos a partir de entrevista semiestruturada,

realizada  após  os  treinos  dos  jogadores  envolvidos  com  gravação  e,  posterior,

transcrição para a análise do conteúdo.

O roteiro caracterizou o início da carreira no futebol e as transições ocorridas em

função dessa carreira, dentre as quais, as seguintes categorias temáticas foram tomadas

como base para análise dos dados pelo fato de que essa definição representava melhor o

objetivo do estudo: rotina/treino  versus  estudo (dedicação); Escola – Plano B (Projeto

de vida);  Sonho (Influência da família);  Trajetória  (formação esportiva); Percepções

sobre  as  bases  (estruturas,  condição  física,  financeira  e  relação  com  o  clube  e  os

envolvidos); e Classe social (Fatores socioeconômicos).

O projeto foi, devidamente, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFES,

com número CAAE: 74709817.3.0000.5542 e parecer número: 2.457.277.

Os  resultados  advindos  dos  dados  da  pesquisa,  produzidos  por  meio  de

entrevista semiestruturada, foram analisados por categorias que, são: rotina; projeto de

vida; trajetória, sonho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

I. ROTINA TREINO VERSUS ESTUDOS

Nessa categoria, é possível salientar que há dedicação dos jogadores em fase

escolar. A fala dos entrevistados em fase escolar confirma os dados encontrados por

Melo, Soares e Rocha (2014) em que, mesmo atendendo aos objetivos da formação de

carreira  profissional  no  futebol,  esses  jogadores  capixabas,  atendem  à  rotina  da



formação  escolar  em períodos  opostos  aos  dos  treinos.  Concordamos  também com

Melo, Soares e Rocha (2014) que aqui, como em muitos outros países, não existe uma

interação  entre  o  sistema educacional  e  o  sistema esportivo,  então  fica  a  cargo do

estudante e atleta encontrar uma forma de administrar essas duas carreiras. Observamos

na fala de A, sub 17:

vou para escola de manhã, a parte da tarde eu treino,  quando chego dou uma

estudada,  pois  tenho prova toda quarta-feira,   faço academia à noite,   por

volta das 7:30, para poder melhorar meu físico.  E vou tentando monitorar o

futebol e o estudo junto (A, Clube 1 – Sub17, 2018).

No que concerne ao apontamento dos autores quanto à relação entre atender aos

objetivos escolares e treinamento para resultados de sucesso na escola, é importante

destacar  que,  entre  os  entrevistados,  além  de  atender  à  educação  básica,  alguns

jogadores atendem a outras formações escolares, como é o caso de F, 17 anos, do Clube

2 e revela, em relação à sua rotina na sua trajetória de transição de jogador amador para

profissional no nosso estado:

eu acordo 5:30, moro lá em Vila Velha, vou para minha escola que é lá em

Vila Velha mesmo. Da escola vou para casa da minha avó que é por ali perto

mesmo,  mais  ou  menos  20  minutos,  da  minha  escola.  Passo  lá,  almoço,

quando dá mais ou menos uma hora da tarde já tô saindo, já parei para o

clube e chego aqui 2 horas, horário que começa o treino. E saindo daqui eu

vou estudar em outra escola, que eu estudo no IFES, faço um curso técnico lá

e chego em casa por volta de 11:40, mais ou menos, da noite.(F, sub 17 clube

2)

Esses  dados auxiliam na compreensão de  que os  jovens jogadores  do  nosso

estado  compreendem que,  mesmo com a  promessa  de  uma  carreira  promissora,  os

estudos devem ser mantidos e ter dedicação a eles e que a organização da rotina entre

essas duas atividades é possível, no caso de atendimento em turnos distintos.

Vale  observar  que  na  maioria  dos  casos  os  atletas  conseguem  conciliar  os

estudos  e  treinamentos,  porém  observamos  que  alguns  atletas  mesmo  conseguindo

conciliar estudos e treinamento, não o fazem de forma contemplativa, deixando lacunas

em suas formações escolares,  devido ao grande tempo gasto com uma formação no

futebol pode-se criar dificuldades para uma formação escolar e cultural de qualidade



(MELO et al.  2014) e acabam colocando o futebol em primeiro lugar e deixando a

escola em segundo plano.

Em  alguns  casos  apareceram  nas  entrevistas  jogadores  que  ocasionalmente

abdicam de provas e aulas para se dedicar a jogos e campeonatos que coincidiam nos

dias e nos mesmos horários das aulas, mostrando que a formação no futebol se torna

prioridade  em  relação  a  escola  em  função  do  desejo  desses  atletas  que  buscam  a

profissionalização (MELO et al. 2014). Como é o caso do atleta F, 17 anos, do Clube 1

que relata que mesmo conseguindo resolver suas faltas na escola e remarcar provas que

havia perdido, sempre havia conflitos do treinamento com seus estudos em que ocorria

de ter que faltar ou não fazer alguma prova:

já faltei escola para poder jogar e acabei perdendo prova mas no final

tudo deu certo e passei de ano. Quando eu estudava de tarde eu tinha que

faltar terça e quinta para poder treinar mas consegui mudar o horário da

escola e não correu mais conflito

Outro  dado  importante  e  que  depois  iremos  relacionar  e  comparar  com  o

contexto do futebol  capixaba,  é o caso dos atletas que atuam em grandes centros e

desfrutam de um outro tipo de estrutura, como era o caso do G, sub 17, Clube 2, que

atuava em um clube de São Paulo e que ele dizia ser bem diferente de seu atual clube. O

jovem traz um fato que acontece na maioria dos grandes clubes do Pais, em que o clube

coloca o atleta em uma escola, no período noturno para que não haja conflito com seus

horários  de treinamentos,  pois  em sua grande maioria  treinam-se em dois  períodos,

matutino  e  vespertino.  E  por  serem  “forçados”  a  estudar  no  período  noturno  por

exigirem de uma rotina muito desgastante, esses atletas têm uma jornada escolar inferior

em função do turno escolar (MELO et al. 2014). Mais uma vez os atletas mostram ter

bastante dificuldade em conciliar as duas praticas, como na fala de G, 17 anos:

Lá fora trabalhava muito por que a gente treinava dois períodos de manhã e de

tarde então sempre chegava na escola cansado e com sono e atrapalhava um

pouco.

Também nos deparamos com as falas de alguns atletas que mostram que sabem

da  necessidade  de  terminar  a  fase  de  escolarização  para  que  no  caso  do  insucesso



comece-se a pensar em um projeto de vida paralelo ao esporte, mas que antes disso vem

a vontade de “se livrar” dessa fase e poder se dedicar integralmente ao futebol. O que é

visível na fala de W, sub 17, Clube 1:

Eu estudo a noite, estou fazendo segundo ano a noite e não pretendo parar de

estudar não, acabar logo e tirar um peso das costas. Jogador tem que estudar. (...)

Até agora não pensei em nada não, só penso em concluir o ensino médio.

As maiorias desses jovens se encontram na fase de Ensino Médio, em que o

ensino é basicamente voltado para o vestibular, para o ingresso dentro de uma faculdade

e para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). O vestibular é uma das provas

mais importantes para os alunos que estão terminando o ensino médio e devido a toda

essa importância se aumenta a cobrança da escola e consequentemente maior o conflito

com a prática esportiva, como mostra a fala de AC, sub 17, Clube 1. 

no ensino fundamental era mais tranquilo pois não era tão pesado e focado no

ENEM. Então nunca tive muito conflito e dava para treinar, estudar ,chegar

em casa e descansar. Então não tinha muito conflito mas agora no ensino

médio a minha escola vem focando no ENEM para poder passar em uma

universidade federal e poder ter um futuro mesmo que eu seja jogador de

futebol e acabe a carreira então tento conciliar os dois ao máximo para que eu

consiga ser profissional de algum Clube.

Ponto importante nessa investigação sobre essa fase desta categoria sub 17 é o

direcionamento dado pela família, pois nesse momento eles têm o papel de incentivar e

cobrar esses jovens atletas a seguirem e concluírem a formação escolar, alertando sobre

as dificuldades da carreira de jogador e outras profissões, além de ser uma exigência

prescrita dentro da lei. Em grande parte das entrevistas aparecem fala como a de AC,

sub 17 que mostram que a família o cobra bastante em relação a formação escolar:

(...) nunca deixar cair um ou outro, sempre manter os dois lado a lado  para

obter sucesso em algum dos dois pelo menos, e focar nos dois treinar forte e

estudar bastante. Minha mãe sempre me cobra bastante foco nos estudos e

muita dedicação nos treinos



Dentro das entrevistas podemos observar que os conflitos vivenciados por esses

jovens atletas cada vez são maiores, assim como a dificuldade de se tornar um jogador

de  futebol  também  aumenta,  concordando  com  Damo  (2015)  que  mostra  que  as

transições  de carreira  são  representadas  por  um funil,  aonde a  base deste  funil  é  o

começo da carreira e o gargalo que cada vez mais estreito mostra o sucesso perante a

carreira. E o que é e conhecimento desse jovens e aparece na fala de A, sub 20, Clube 1:

eu procuro sempre ser correto nas coisas dar o meu máximo aqui no treino e

dar o meu máximo na escola também para que não deixe nada para depois e

cada ano que passa na escola fica mais difícil  não é só na escola,  mas o

futebol também vai apertando as coisas.

A  maioria  dos  entrevistados  das  categorias  sub  20,  dizem  ter  conseguido

concluir  o ensino médio e poucos deram continuidade em seus estudos (ponto mais

aprofundado no próximo tópico da análise de dados) por optarem por dar preferência e

fazer maior investimento em sua carreira esportiva. Então quando questionados por sua

fase escolar, se atentaram a responder em como foi o seu processo de escolarização,

como no caso de D, sub 20, Clube 1, que disse:

Bem...  no ensino fundamental eu sempre estudei em boas escolas,  escolas

que tive o prazer de estar. Tiveram práticas né, com esporte. Mas deu pra

conciliar  sim,  e  sempre  tinha  os  horários  de  estudo  e  os  horários  de

treinamento dentro da própria escola né, então o ensino médio também escola

onde  eu  estudei  tive  o  prazer  de  no  ensino  médio  estar  estudando  né,  e

colocando meu estudo do lado  junto do esporte conseguindo conciliar as

duas  coisas  junto,  foram  projetos  muito  bom  onde  eu  passei,  e  que  eu

consegui hoje né terminar o ensino médio numa boa estrutura.

Ainda  dentro  dessa  relação  de  treinamento  vs  escolar,  na  entrevista  nos

deparamos com algo interessante sobre a formação de dois atletas que atuam no mesmo

clube e mostram que mesmo com toda dificuldade o futsal (esporte escolar) os ajudou a

serem contemplados com bolsas de estudo e os ajudaram na formação. Como é o caso

de LO, sub 20, Clube 2 que mostra que mesmo havendo conflito entre os esportes e a

escola, de uma certa forma o esporte o ajudou a formar em uma escola particular do

Estado.



Sim, na época eu estudava numa escola em Cariacica por conta de bolsa, que

eles fecharam para jogar e tal, pelo esporte. E também eu me sacrificar, eu

saía  de  Vitória  para  estudar  e  ir  lá  jogar  lá  em  Cariacica.(...)  era  meio

complicado porque eu saía da escola almoçava as vezes na casa de amigo e

tal ou tirava dinheiro do próprio bolso e pagava almoço em restaurante e tudo

mais, para treinar à tarde.

Ainda para colaborar com a análise de dados trazemos a fala de mais um atleta,

M sub 20, Clube 2, que também foca em nos dizer em como era difícil conciliar a rotina

de estudos com os treinamentos: 

hoje em dia eu não estudo, mas quando estudava no sub-17 foi muito difícil

porque na época eu estudava na escola e conciliar o treino de alto rendimento

com  a  escola  era  muito  complicado,  porque  os  horários  não  batem  e

normalmente você tem que perder a aula e fica cansado. A noite quando tinha

para  estudar  eu  ficava  morto  porque eu  tinha treinando o dia  inteiro.  Eu

estudava  de manhã e treinar à tarde mas várias vezes como por exemplo,

tinha treininhos físicos que eu tinha que fazer. Era muito complicado mas por

exemplo,  eu  fiquei  na  minha  cabeça,  muitas  pessoas  falavam  “não  vou

estudar e vou para o futebol” por isso que tem muita gente como tá hoje em

dia, só que hoje fiquei na minha cabeça que eu ia terminar o Ensino Médio,

mas depois quando tava no finalzinho de 2017 começou a ficar impossível,

entendeu? Ai eu fiz a escolha e hoje eu não trabalho nem estudo e a escolha

foi pelo lado do futebol mesmo. Muita gente não aguenta porque a rotina é

realmente é exaustiva e infelizmente os horários não batem, o de escola com

futebol

Podemos concluir que conforme vai passando o tempo, mais difícil se torna a

conciliação do esporte com a formação escolar.  Contudo, quando se trata do ensino

superior, no caso da categoria Sub20, a rotina fica um pouco mais complicada, pois os

cursos,  geralmente,  são  atendidos  à  noite,  e  os  treinos  à  tarde  e  aliados  a  maior

intensidade dos treinamentos, com uma dedicação integral ao esporte, nos deparamos

com a fala que LN, sub 20, Clube 2, que diz ter tido que abandonar a faculdade por não

aguentar conciliar as duas praticas. 



ficou um pouquinho pesado eu comecei a treinar de tarde e de noite eu fazia

faculdade, às vezes, as vezes nao! não dava nem tempo de ir pra casa, ficava

fora de casa o dia todo, acordava tomava café, almoçava e partia pro treino e

do treino eu ia pra faculdade, chegava em casa 23;00 horas da noite (LN,

Clube 2 – Sub20, 2018).

Portanto o alto investimento de tempo no esporte sendo um contraponto com a

jornada escolar, pode indicar ainda uma estratégia de consolidação do projeto de vida

desses atletas unicamente destinado ao esporte (MELO et al. 2014). E conciliar a rotina

de escola e treinos é um desafio da escolha dessa carreira. No entanto, ela é necessária

como forma de  se  resguardar  mediante  tantos  percalços  que  ela  pode acarretar  e  o

insucesso fizer parte dessa trajetória. 

II. PROJETO DE VIDA

Uma das categorias que emergiram na nossa análise diz respeito à existência de

um projeto de vida relacionado ao futebol. Por projeto de vida, compreendemos uma

conduta organizada para atingir certos fins, considerando um campo de possibilidades

abertos para que tal projeto se efetive (VELHO, 1994). Nesse sentido, a concepção de

projeto de vida não pode ser vista à luz de uma visão individual e fragmentada das

escolhas, mas como parte de um processo sociocultural no qual o indivíduo se insere.

Nesse sentido, observar o projeto de vida de jogadores de futebol da base demonstra

observar o ambiente de formação e as expectativas de carreira que se estabelecem para

esses sujeitos. Além disso, interpretar esse contexto ajuda-nos a compreender em que

medida  se  estabelece  de  fato  um campo de  possibilidades  alternativo  à  carreira  de

futebol, o que caracterizaria o que emergiu como “plano B” nas falas dos atletas.

Foi presente na fala dos atletas a presença de um “plano b”, em caso de não

conseguir  dar  continuidade  da  carreira  de  jogador  de  futebol.  Os  jovens  atletas  da

categoria sub 17 têm conhecimento da dificuldade de se tornar um jogador de futebol

profissional e com isso formam ideias para o caso do insucesso na carreira. Esse plano b

por  várias  vezes  se  repete  e  mostra  que  o  futebol  é  vivido  intensamente  e

prioritariamente por esses jovens. Em grande parte das entrevistas as respostas mostram

que esse plano, paralelo à carreira esportiva, é influenciado pelas suas vivências dentro



do esporte. O que fica muito visível na fala de G atleta sub 17, segundo a qual a sua

expectativa seria:

(..) fazer uma faculdade de educação física, dentro daquilo que eu gosto, que eu

acho que vou conhecer bastante. E A(professor) também sempre me disse que eu

deveria estudar, pois se o futebol não der certo tem que ter um plano B e a gente

tem que manter o estudo e o futebol sempre (G, sub 17).

Algo que não emergiu espontaneamente nas falas destes atletas foi o interesse

em ingressar em um curso superior. A maioria dos atletas da categoria sub 17, fala em

cursar  Educação  Fisica.  Há  uma  resposta  que  diferenciou-se  dessas,  de  F, sub  17,

segundo a qual sua expectativa seria além da Educação Física

(...) eu penso em engenharia, em caso não der certo no futebol. Eu gosto mais

dessa área de exatas, por isso eu penso engenharia elétrica. (...) Meu plano B é

ser engenheiro porque eu levo jeito para coisa também é uma área que eu gosto;

que depois do futebol é uma coisa que me faz bem também; e consigo me dar

bem com matemática. Por isso é o que eu pretendo ser caso não dá certo futebol.

Semelhante a essa resposta foi a de EV, sub 17. Este atleta vislumbra, além de

um  curso  superior,  mas  um curso  técnico,  que  hoje  é  um  outro  caminho  para  se

profissionalizar em pouco tempo, além do curso de Engenharia que também foi citado

por F, 17, Clube 2:

(..)o plano B que eu tenho a isso tudo que é certo é o estudo e se Deus quiser

fazer um curso técnico e talvez  uma faculdade de  engenharia, que é o que eu

penso como plano B.(EV, sub 17 clubes 2)

Interessante também foi a resposta dada pelo atleta  I, Sub 17 Clube 1. O que

ainda  não  tinha  aparecido  na  categoria  e  mostrou  a  vontade  de  se  procurar  uma

profissão, por admiração e estar fazendo um concurso publico e conseguir ingressar na

policia militar.

(..)Eu pretendo fazer faculdade de educação física ou fazer um concurso público

para entrar para polícia.  A educação física por causa do futebol e a PM para

ajudar as pessoas.



E as respostas mais comuns entre esses jovens do sub 17, são respostas que se

assemelham bastante com a de AL, sub 17 do clube 1, que diz que acredita querer fazer

educação física por ser a área com que mais se identifica e que tem maior chance de se

adaptar, pois já este inserido nesse meio por consequência de estar inserido no futebol,

mas também expandindo a pratica para além da modalidade. 

(...)Uma faculdade de educação física,   trabalhar em uma academia Seria muito

bom para mim pois sempre gostei da parte de esporte,  sempre gostei desse meio.

(Al, sub 17, Clube 2)

Em relação aos atletas da categoria sub 20, diagnosticamos uma diferença em

relação aos atletas do sub 17. Grande parte dos entrevistados já está bem inserido ao

mundo do futebol. Alguns já com contratos e vivências na categoria principal de seu

clube e por isso falam com mais timidez sobre seu plano b, pois no  momento e vivem

intensamente em busca do sonho de se tornar um jogador profissional bem sucedido. E

podemos notar isso na fala de LO, sub 20 do Clube 2.

(..)Pra te falar a verdade eu nunca pensei tanto nisso, por que na minha cabeça eu

só tive o plano de jogar futebol em toda minha vida, mas se eu não fosse jogador

de futebol profissão admirável que eu acho hoje é  engenheiro e policiais.(...)

(LO, sub 20 Clube 2)

Ainda  relacionado  com a  prática  do  futebol,  os  atletas  mostram o  quanto  a

carreira esportiva vai contra a qualquer outro tipo de formação, se tornando algo muito

difícil e complicado para os atletas que chegam a essa categoria de modo que acabam

deixando esse chamado “plano b” de lado e priorizando totalmente o esporte futebol.

Como podemos observar ainda na fala do mesmo atleta LO, sub 20 Clube 2, quando

questionado se ele  acha que essas  profissões  conflitam com a prática  esportiva,  ele

responde e mostra que a alta proporção do tempo de treinamento frente a jornada de

escolar pode indicar uma concorrência entre essas agências de formação profissional

(esporte e escola) ou entre essas carreiras:

são profissões  hoje que eu acho são difíceis pela minha escolha do primeiro

plano.(...) porque eu acho que jogador é preguiçoso para estudar e todo mundo



sabe que engenheiro tem que meter a cara nos estudos, é muito calculo, é uma

profissão que eu acho bonita. (LO, sub 20 Clube 2)

Pode-se notar  facilmente  essa relação de prioridade do esporte  em relação a

qualquer outra atividade quando outro atleta do mesmo time diz que tentou ingressar em

outra atividade, mas pelo futebol ser muito desgastante e a necessidade de dedicação

integral não conseguiu dar sequência. LN, sub 20 Clube 2 diz:

Ano passado, quando eu comecei no futebol, tava um pouquinho difícil, igual

mais  uma  vez  aqui  não  é  muito  valorizado,  eu  tive  que  começar  uma

faculdade. Então, a rotina ficou muito pesada, mas deu pra segurar, aí no

começo desse ano de 2018, eu tranquei a faculdade pra focar no futebol, mas

eu  pretendo  voltar  agora  para  o  meu  segundo  período  da  faculdade,  no

começo do ano ou na metade do ano (LN, Clube Clube 2 – Sub20, 2018)

Outro fato importante que se relaciona diretamente ao plano b na carreira desses

jovens atletas é a questão do esporte desde cedo se conflitar com as práticas escolares

(citados  no tópico  anterior).  Pois  podemos perceber  que mesmo quando conseguem

conciliar a prática com os estudos, nos deparamos com algumas “lacunas” na formação

escolar e na maioria das vezes o futebol na vida desses atletas vem em primeiro lugar. O

que prejudica diretamente em caso de insucesso na sua carreira esportiva a ponto de ter

que recomeçar sua vida. O que podemos observar na fala do atleta M, sub20 Clube 2:

atualmente eu não tenho Plano B e só pensa em jogar futebol Caso não dê

certo eu vou querer arranjar  um trabalho, mas no momento eu não tenho

Plano  B,  talvez  penso  em  fazer  uma  faculdade  de  educação  física  ou

jornalismo para ter um diploma para recomeçar minha vida mas atualmente é

só futebol.(M, sub20 Clube 2).

Observarmos  também essa  necessidade  de  um recomeço  quando  o  atleta  de

outro clube mas da mesma categoria diz que:

seria talvez ou o curso de arbitragem que está ligado ao futebol, ou talvez voltar

um pouquinho o estudo e se tornar professor de Educação Física.  (D, sub 20

clube 2). 



Além de um caso  em que o atleta  não conseguiu  conclui  o  ensino médio e

também pensa em retomar os estudos em caso de obter o sucesso na carreira esportiva e

diz que:

Pretendo concluir o ensino médio e procurar um emprego para mim e trabalhar

com qualquer coisa, ainda não tenho nada planejado (D, sub 20 Cube 1)

Portando com essa análise de dados podemos concluir que em grande maioria

dos atletas  enxergam a  necessidade  de  traçar  um paralelo em caso de  insucesso na

carreira esportiva.  Pois é característica da fase de transição da fase amadora para o

profissional casos que o atleta não é selecionado para avançar na carreira esportiva e

com  isso  o  os  atletas  param involuntariamente.  A escolaridade,  a  formação  inicial

esportiva e o suporte  familiar são fundamentais para que eles possam lidar com as

respostas  negativas  dentro  do  esporte  (MARQUES,  SAMULSKI;  2009).  Dentro  de

nossas análises a partir das respostas desse jovens podemos facilmente perceber que

estes  atletas  compreendem  a  necessidade  do  estudo.  Aonde  mostram que  ou  estão

tentando conciliar a prática do estudo com a escola ou caso aconteça o fracasso dentro

da carreira esportiva dizem enxergar a necessidade de recorrer ao estudo e recomeçar

vida e buscar outro emprego. 

Podemos notar também que mesmo entendedores das dificuldades da profissão

de jogador  de futebol  e  o  que  se  agrava  ainda  mais  quando falamos  do Estado do

Espirito Santo, existe uma diferença do discurso dos atletas das categorias sub 17 e sub

20. Quando comparamos o Espírito Santo com algum outro centro podemos entender o

por que existir essa diferença no discurso desses jovens. Nenhuns dos atletas do sub 17

tinham alguma ajuda financeira vinda de dentro do clube o que é bem diferente quando

comparamos com a pesquisa de Damo (2005) que pesquisou como era a formação de

atleta  dentro  de  um  grande  centro,  o  time  do  Internacional,  aonde  até  atletas  em

formação, dependendo de como o clube avalie seu potencial lhe oferecem uma ajuda de

custo, isso antes do 16 anos. Com isso a necessidade dos atletas da categoria sub 17

mostram que mesmo tendo o futebol como seu primeiro objetivo eles não descartam a

possibilidade de ter que traçar outra profissão e por isso aparecem falas que mostram o

desejo entrarem em alguma faculdade de cursas o nível superior, muito presente nas

respostas o curso de Educação Física por se relacionar as vivências dentro do esporte,



além de cursos como engenharia  e também carreira  militar. Outro ponto importante

mostrado dentro das entrevistas é que ainda por estarem na fase escolar os atletas sub

17, concordamos ser um fator que contribua com essas respostas.

Quando comparamos com os  atletas  sub 20,  como já  dito  um pouco acima,

percebemos que os atletas falam menos de seus “segundo plano” pois já estão mais

inseridos  no contexto esportivo  e  em alguns casos  já  com contratos  dentro de  seus

clubes, com isso focam somente no esporte. 

Ainda comparando a estrutura de um pequeno centro como é o do Espirito Santo

a  análise  de  Damo (2005)  mostra  que  dentro  do  Internacional,  todos  os  atletas  da

categoria juniores  tem contrato profissional,  o que não é  encontrado aqui dentro do

Estado do Espirito Santo de acordo com as respostas das entrevistas o que é mais um

fator pra necessidade de um projeto de vida paralelo ao de jogador de futebol.

III.  APOIO,  PROFISSIONALIZAÇÃO  E  CIRCULAÇÃO  NA  TRAJETÓRIA  NA

CARREIRA ESPORTIVA

Essa categoria traz a principal ideia de que a migração e circulação pelo país é

um imperativo para os atletas conseguirem consolidar-se em suas carreiras e efetuá-las

da forma como desejam e sonham. Com isso iremos ver, as condições financeiras dos

clubes do Espírito Santo quanto aos fatores socioeconômicos e organizacionais que são

determinantes na trajetória desses jogadores não se apresentam. 

 Sendo assim percebemos em algumas entrevistas a percepção dos jovens atletas

sobre as bases de treinamento e sobre a incapacidade de os clubes conseguirem mantê-

los financeiramente a fim de que consigam se manter no esporte sem ajuda de terceiros

(pais, família e amigos) e consolidar suas carreiras. Iniciamos com algumas entrevistas

nas quais os atletas deixam claro suas percepções sobre as bases de treinamento, tanto

as que jogam atualmente, quanto as que eles já passaram no decorrer de sua trajetória. 

Os atletas afirmam que as condições físicas das bases são insatisfatórias, pois os

treinos acontecem em campos localizados fora da cidade em que os jogadores moram,

quando  eles  são  disponibilizados,  não  há  material  básico  suficiente;  o  material

suplementar (chuteiras, caneleiras) é custeado pelos jogadores, conforme se constata na

seguinte declaração sobre as condições físicas e a estrutura dos clubes “[...] [a situação



é] bastante ruim porque, às vezes, a gente tem que treinar aqui no campo do Andorinhas,

outros dias, em Cariacica, alguns atletas não têm condições de ‘tá’ pagando passagem

todos  os  dias,  não  tem uma  estabilidade”  (G,  Clube  2  –  Sub17,  2018).  A mesma

percepção, um pouco atenuada, está presente na fala de F (Sub17), que acrescenta:

[...] tem algumas carências de materiais para jogo, nós temos uma quantidade

de bola boa, mas não é o que dá um conforto, às vezes, nós temos que buscar

a bola. Se tivesse mais à disposição isso não iria interferir, se tivesse material

sobrando, no caso, seria melhor (F, Clube 2 – Sub 17). 

Dessa forma o atleta A (17 anos) afirma de forma clara quando questionado se

ele conseguiria se manter sozinho no esporte hoje sem ajuda do clube, deixando claro

sua percepção sobre as más condições das bases do Espírito Santo na seguinte fala:

[...]Acho muito difícil, hoje em dia Desportivo e muitos clubes capixabas não

tem a estrutura ideal. (A, Clube 1, Sub 17)

O atleta F (Sub17) relata em sua fala, a ausência de estruturas que melhoram o

desempenho físico dos atletas, diz até ter algum suporte, mas que não é o suficiente:

No caso  seria  academia,  que  a  gente  precisa  bastante  para  desenvolver  a

musculatura, ganhar massa, a gente tem mais carência disso mesmo, temos

uma parceria com a clínica de fisioterapia, ali em Jardim da Penha, e lá tem

alguns  equipamentos  que  a  gente  pode  fazer  musculação.  Isso  ajuda  um

pouco (F, Clube 2 – Sub17, 2018).

Em  comparação  com  clubes  de  fora  do  estado,  W  (Sub20)  e  G  (Sub17)

descrevem que a situação que eles encontravam era completamente diferente na qual “o

clube era muito bom, né? Atlético Mineiro: estrutura melhor do Brasil. Lá é coisa de

outro mundo, o internacional, não fiquei muito lá, só algumas semanas porque não tinha

condições e aqui também ‘tá’ um pouco ruim, mas é a vida (W, Clube 1, Sub20, 2018).

[...] lá nos clubes de fora é puxado você tem que viver cada dia intensamente

matando um leão por dia você treinar dois períodos, estudar à noite e tem que

andar  na  linha  e  lá  eles  investem,  tem  uma  estrutura,  tem  um  centro



treinamento, verba para dar ajuda de custo, aqui não tem condições (G, Clube

2 – Sub17, 2018)

De acordo com essas percepções dos atletas sobre as bases de treinamento do

Espírito Santo e as externas, podemos constatar como é inferior as bases aqui do estado

quando comparadas com as de outros estados. Isso nos leva a compreender mais uma

vez como os Clubes do Espírito Santo não conseguem atualmente cobrir com os gastos

e  dar  suporte  financeiro  a  carreira  desses  atletas  que  sonham  com  uma  carreira

profissional.  Vítimas dessas  dificuldades  financeiras  da  base e  falta  de estrutura,  os

atletas na maioria das vezes contam com ajuda dos pais ou pessoas que os auxiliam na

prática esportiva para conseguirem se manter dentro do esporte. Como é o caso do atleta

A (Sub 17) que diz  não ter  tido auxílio  financeiro do clube,  apenas do seu pai,  na

resposta:

não,  meu pai  me dá um suporte financeiro,  me ajuda muito,  pois  sempre

sonhou assim  como eu  de  eu  me  tornar  profissional,  ele  paga  academia,

suplementos e me dando força para continuar jogando (A, Clube 1, Sub 17,

2018).

Por isso, os atletas acabam por receber o mínimo de ajuda de custo, tal como o

transporte e alimentação pré e pós- treino. Essa ajuda, muitas vezes, vem de treinadores

e dos pais e não do clube. Como é o caso do atleta W, 20 anos, do clube 1,  que diz não

ter nenhum contrato assinado ou ajuda de custo no esporte:

não, não tenho só tive o no Atlético Mineiro mesmo mas aqui eu não tenho não

E assim afirma que muitas vezes o treinador tenta ajudar como pode:

M, treinador sempre ajuda no dinheiro da passagem, a maioria daqui do grupo

ele sempre está tentando ajudar na forma que pode.



Assim como o atleta I, 17 anos, do Clube 1, mostra que sua família é um suporte

financeiro pra ele hoje, e responde que não recebe nenhuma ajuda de custo além de sua

família, de outro lugar, em sua seguinte resposta:

Não tenho, mas espero ter algum dia. Meu pai que me ajuda com a passagem.

Outro exemplo, é de A., do sub 20, do D.

Meu pai como eu te falei, meu pai foi o jogador. Ele preparou, ele sabe como

funciona esse meio termo do futebol aí. Ele se preparou pra me dá uma base

financeira muito boa, não é a excelente mas dá para viver sabe. 

Esse suporte financeiro é precário pelos clubes mesmo o atleta tendo vínculo de

federado com os clubes, o que não é o mesmo de ter um contrato profissional. Sendo

assim,  necessitam da  ajuda  familiar  pra  conseguir  manter  os  gastos  básicos  na  sua

carreira esportiva. Este é o caso do atleta, F, 17 anos, do Clube 2 que afirma ter essa

ajuda financeira da sua família e dos seus pais:

Não tenho contrato, quando a gente é Federado pelo Clube, assinamos um

vínculo não profissional com o clube que você só disputa pelas categorias de

base. E quanto a ajuda de custo por enquanto nós não temos pois mudou a

diretoria eles estão procurando isso mas está para sair a nossa ajuda de custo

(…)  meu pai e meus familiares que me ajudam com passagem e alimentação.

Essas crises políticas e econômicas que esses atletas sofrem, juntamente com os

clubes do Espírito Santo, acabam sendo o motivo desses atletas não sentirem o desejo

de permanecer no futebol capixaba e terem as bases de fora e os times de fora como

referência para seguir uma carreira, e acabam fazendo testes e migrando pra clubes de

fora com o intuito de seguir uma carreira fora do Estado e mesmo diante de todas essas



percepções negativas acerca da estrutura, das condições físicas e financeiras dos clubes

capixabas, uma minoria acreditam numa mudança pro futebol capixaba, de acordo com

LN (Sub20):

Ah cara...Eu acho que aqui, tem, tem condição de tirar o futebol capixaba de

onde “tá” e levar a um patamar bem maior, dá pra colocar o futebol capixaba

no alto,  mas aí  já  não  depende de nós,  atletas,  tem muita gente  que tem

condição de tirar os clubes do Espírito Santo de onde “ta”. Deveria, vamos

colocar assim, tem clube aqui do estado que deveria estar disputando a série

B,  do  campeonato  brasileiro,  mas  tem  muita  gente  que  não  acredita  no

futebol capixaba, isso que mata (LN, Clube 2 – Sub20, 2018).

Por outro lado, para EV (Sub17), essa situação se desdobra numa descaso que

pode até comprometer a carreira dos jogadores destes clubes, uma vez que os clubes

capixabas são “muito precários [e] também que só querem ficar naquela posição mesmo

e não colocar jogador para fora e porque não vai ser o bolso deles [...] (EV, Clube 2 –

Sub17, 2018). 

Mesmo assim,  eles  não  anulam a vontade e  o sonho de  serem jogadores  de

futebol profissionais e buscam concretizar suas carreiras em sua maioria, para clubes de

outros estados. Essa necessidade de migração para uma busca de melhoria na carreira

profissional  não  se  dá  apenas  dentro  dos  países,  ela  acaba  abrangendo  a  migração

internacional também.

De acordo com um estudo de Damo (2005), no ano de 2004 um levantamento

realizado pela CBF, mostrou que 857 jogadores deixaram o Brasil para atuar no exterior,

sendo Portugal o país que mais os recebeu. Segundo esse estudo não é algo ruim que os

jogadores migrem para outros países em busca de uma melhor carreira profissional, mas

há alguns motivos que precisam ser levados em consideração para que isso aconteça. A

primeira condição que levou a essa migração dos atletas é que muitas vezes lhe faltam

de oportunidade no mercado nacional.

 Sendo assim concluímos que esse é um fator não está presente somente em

carreiras a nível nacional, mas também toma uma proporção as vezes muito maior do

que se imagina. Sabemos que falta de oportunidade no mercado nacional também é um

fator importante que auxilia os atletas a adentrar nos grandes Clubes, como peneiras,



testes e etc... Como temos exemplos de atletas que no início de sua trajetória e até hoje,

fazem testes  para  clubes  de  outros  estados e  acabam voltando devido as  condições

socioeconômicas de sua família, que se mostram insuficientes para conseguir mantê-los

nesses clubes de fora. O atleta A, 20 anos, do clube Clube 1 conta ter passado por mais

de um Clube de fora antes de ter ingressado no seu Clube atual, assim como esse atleta,

vemos que durante essa passagem por vários clubes, foi mais comum esses atletas serem

gerenciados financeiramente no início de sua carreira pela própria família. Na seguinte

fala vemos um pouco de como foi o início da trajetória desse atleta, até ingressar no seu

Clube Atual:

A minha relação com o esporte surgiu quando era bem pequeno, bem pequeno

mesmo,  que  meu  pai  já  era  jogador,  meu  pai  já  passou  pelas  bases  pelos

grandes times do Brasil. Desde pequeno eu sou de Minas não sou daqui, aí

minha vida foi sempre muito agitada e diferente no começo. Aprendi várias

coisas compreende, como que tá o futebol hoje que não é só se você jogar o

futebol,  tem  outras  coisas  também  por  trás  disso.  Em  2010  eu  tive  uma

passagem pelo Santos de quadra consegui, passei no teste fiquei lá por um

tempo só que por eu ser filho único e muito novo minha mãe começou a passar

mal,  preferiu que  eu voltasse para minha cidade natal  que é  Caratinga em

Minas Gerais, aí eu voltei. Em 2012 eu vim para cá em Vila Velha, morei aqui,

joguei bola na rede, fiquei em uma Escolinha lá em Vila Velha, aí 2015 eu saí

fui para o barrense centro esportivo ubaense que fica em Minas Gerais, é um

centro de treinamento para formar atletas do profissional, mas ele forma atletas

para times, aí eu saí de lá e tive passagem pelo Flamengo, pelo Corinthians, e

eu estou aqui, ''tô'' aqui no Clube 1 sub-20. Estou feliz aqui e pretendo seguir

uma carreira,  claro que eu quero voar mais alto,  mas por enquanto eu ''tô''

focado aqui. (…)

A tentativa  para  adentrar  os  clubes  de  outros  estados  e  a  falta  de  condição

financeira para permanecer neles, fica mais clara na fala do Atleta W, 20 anos, que conta

os clubes que ele passou até se chegar ao seu atual clube:

Comecei  jogando  com  10  anos  no  Tupi,  fui  jogando  fiz  teste  para  o

Internacional, consegui passar para o Internacional mas eu não tinha condições

financeiras de ficar no Internacional. Voltei fui pro centro 38. Consegui ganhar

o campeonato do centro 38 em São Paulo. Foi para o Atlético Mineiro. Fiquei



lá cinco anos, conquistei muitas coisas, mas infelizmente não deu. Voltei hoje

estou aqui no Clube 1, mas agora é focar pro Estadual que tá vindo; se Deus

quiser estar na Copa.

Assim também como aconteceu com o atleta E, 17 anos, do Clube 2 que diz ter

voltado por falta de condições financeiras, apesar de ter tentado testes para fora: 

Eu fiquei três anos em Sotelândia com 10 anos de idade eu fui para a Toca da

Raposa no Cruzeiro fui meio aprovado não deu certo lá depois voltei para o

Espírito Santo continuei na Sotelândia e depois passei para Pedra da Cebola

fiquei  um ano  na  Pedra  da  Cebola  joguei  também Marechal  Floriano  ano

retrasado joguei também no Vila Velhense ano passado joguei pela Pedra da

Cebola e final do ano passado também eu tive uma passagem lá no Londrina lá

no Paraná foi aprovado lá só que com várias situações de problemas que deu aí

do isolamento eu não pude voltar E agora estou no Clube 2 Clube Vai fazer

uns seis meses eu acho e foi passando de Clubes em Clubes aí e tendo mais

experiência com essa prática de esporte

E no final da seguinte pergunta responde o porquê de não ter permanecido em

um dos clubes, ele responde:

[..]voltei porque não tinha condições, e também porque eles me pediram r$

500 por mês para ir para lá e minha família não tinha condições de contribuir

com isso[…]

Sendo assim essa categoria nos abre um grande questionamento a respeito do

porque os atletas, mesmo diante dessas percepções negativas acerca da estrutura, das

condições físicas e financeiras dos clubes capixabas, mesmo sabendo da dificuldade e

incapacidade  financeira  de  conseguirem  se  manter  nos  clubes  de  fora,  continuam

insistindo nesse sonho, a fim de afirmar a viabilidade da concretização de se tornar

jogador  de  futebol  profissional.  E  para  respondermos  a  essa  pergunta  entramos  pra

próxima categoria que é Sonho. 



 

IV. SONHO

A categoria  da  realização  do  sonho  para  os  entrevistados  necessita  de  uma

observação mais  detalhada  visto  que  nos  deparamos  com sonhos  em curto  e  longo

prazo. À medida que, em curto prazo, muitas vezes é conseguir se firmar dentro de seu

atual  Clube  e  conseguir  se  tornar  um  jogador  profissional,  profissão  almejada  por

muitos  Brasileiros.  Também  evidenciamos  respostas  que  vão  de  encontro  a

investimentos em longo prazo, aonde esse sonho se torna algo maior e com objetivos

maiores.

Em  diversas  entrevistas  os  atletas  mostram  que  seu  interesse  em  se  tornar

jogador de futebol foi algo que surgiu na infância e que permanece até hoje. Sonho este

também muito influenciado pelas mídias, que enaltecem os jogadores mais famosos de

futebol e mostram o lado da gloria em estar nesta profissão além do sucesso financeiro.

E mostra que o futebol da identidade do brasileiro além de ser considerado uma paixão

nacional  e  vista  por  esses  jovens  como  uma  possibilidade  de  ascensão  social  e

profissional (MARQUES; SAMULSKI, 2009). Fato que contribui para a maioria da

população brasileira deter esse primeiro sonho de se tornar um jogador profissional, o

que se mostra visível na fala de LN, sub 20 Clube 2:

ah cara, eu acho que todo mundo todo criança assim, a maioria, a parte maior

das crianças tem o sonho de ser jogador de futebol, igual vê os jogadores de

futebol na televisão, sendo campeões sempre aparecendo muito na tv, e acho

que é o sonho de todo moleque assim da minha idade.

Podemos notar  também na fala  de um outro atleta  que o desejo de seguir  a

carreira esportiva também advém da mídia que evidenciam jogadores e mostram a todo

tempo suas conquistas, tanto de títulos e também conquistas financeiras:

foi vendo os jogadores na televisão jogando bola e vendo eles conquistando

os sonhos deles e podendo ajudar a família além do gosto pelo futebol.

Outra resposta que nos ajuda a compreender da onde vem essa vontade em se

tornar jogador de futebol, fica bem claro também na fala de F, sub 20 Clube 1 que traz



que  a  vontade  parte  da  TV, que  mostra  os  grandes  eventos  e  grandes  competições

transmitidos pelas emissoras, no caso ele cita uma importante competição internacional,

outro fato que também influencia diretamente em seu sonho.

estou com 14 anos eu sempre fui apaixonado futebol eu sempre vi os caras na

televisão  aquele  super  jogos  Champions  League  sempre  gostei  daquele

ambiente aí vim para cá para ver como é que era e gostei e todo jogo daquele

frio na barriga uma sensação muito boa eu gosto disso.

Segundo Soares e colaboradores (2014) o alto investimento no nosso país com o

futebol, reforça a ideia de que somos o país do futebol. Muitos jovens aqui do estado

crescem com essa realidade do sonho de ser jogador vendo toda essa espetacularização

do esporte na mídia. Essa importância e esses investimentos designados a esse esporte

fomentam  no  imaginário  de  crianças  e  adolescentes  a  crença  na  possibilidade  de

mobilidade social e econômica pelas vias do futebol, com isso os sonhos dos atletas

acabam sendo sustentados e influenciados por essa mídia também que de certa forma

leva  uma  esperança  e  possibilidade  de  ser  aquilo  que  eles  sonham  ser  vendo  nas

televisões  e  no  meio  social,  atletas  bem  sucedidos  e  o  futebol  como  espetáculo.  

Além deste sonho na maioria das vezes ser algo que surge na infância, podemos

observar que muitas vezes a escolha por essa profissão vem com o a influência dos pais,

que admiram a profissão e desejam isso para os filhos, como na fala de A, sub 20 Clube

1 que diz:

desde que eu era pequeno eu vivi com isso meu pai sempre me influenciou

sempre mostrou vídeos de grandes jogadores e deu certo graças a Deus estou

aqui até hoje.

Podemos notar  a influencia dos pais também na fala de W, sub 20 Clube 1,

aonde menciona que por  todos da família  em algum momento já  terem jogado,  ele

também se interessou e resolveu focar no futebol:

meu pai brincando comigo falando que minha mãe já jogou, meu irmão tava

jogando, até que eu resolvi um dia no meu aniversário pedi para ele comprar

uma chuteira para mim e começar a jogar.



Muitos  destes  jovens  atletas  dizem que o  sonho se  iniciou  deste  o  primeiro

contato com o esporte e nos mostram que em muitas vezes esse primeiro contato foi

feito na rua e a partir dai veio o sonho de encarar a formação esportiva para se tornar um

grande jogador de futebol, como mostra a fala de AC, sub 17 Clube 1.

Começou na  própria  rua  mesmo como eu  te  disse  anteriormente,  sempre

brincava de bola assistir a muitos jogos muito novo e o sonho veio só se

concretizando com o passar do tempo. Sempre sonhei em jogar nos grandes

clubes me tornar mais visível.

Todos tiveram a iniciativa de se tornar jogador desde pequeno. Inclusive, esse resultado

retrata a questão da mídia para a influência em se tornar um grande jogador profissional para

todos os meninos brasileiros, aonde citam exemplos de atletas que para eles são referencia na

modalidade e almejam conseguir seguir seus caminhos, chegando a uma carreira de sucesso

dentro do futebol.

Quem não quer ser um Neymar? Quem não quer ser um Gabriel Jesus ou

Coutinho?  Acho  que  todo  moleque,  principalmente  brasileiro,  tem  esse

sonho, onde se tornar jogador, estar na vitrine, ganhar títulos importantes pela

sua nação, pelo seu Clube. É uma resposta comum, mas é basicamente isso

(M, Clube 2 – Sub1to7, 2018).

Além de admiração pela profissão e reconhecimento de jogadores, alguns desses

jovens tem esse sonho desde criança, mas no decorrer da carreira com a conquistas de

alguns  títulos,  que  dizem ser  importante  pra  eles  esse  sonho  vai  tomando  maiores

proporções e sendo algo cada vez mais almejado pelo jovem, como pudemos perceber

na fala do atleta AA, sub 17 Clube 2, quando ele diz que:

(...) E dentro de um time que foi tendo várias conquistas,  como a Copa a

Gazetinha, vivendo Aquilo ali tudo de perto foi um passo muito grande para

eu me tornar um jogador. (AA, sub 17 clube 2, 2018)

Ainda mostrando o quanto as competições e vivencias da modalidade são cada

vez  mais  importante  para  ir  aumentando  esse  desejo  de  se  tornar  um  jogador  ,

percebemos que na fala de um dos atletas do sub 17, o a vontade de se alcançar este

sonho parte também do seu bom momento na categoria de base e das competições:

no começo do ano de 2017, Logo que surgiu o campeonato estadual eu vi que

estava numa das melhores fases da minha vida e de lá eu tive uma visão mais



Ampla de ir para algum Clube vou me dar bem em algum time fora do país

(AC, sub 17, clube 2)

Em grande parte das entrevistas, mesmo que as vezes influenciados por alguma

situações como citados acima, a vontade de se tornar jogador de futebol parte única e

exclusivamente  desses  jovens,  que  diz  ser  a  profissão  dos  sonhos,  além  de  poder

conseguir dar um futuro melhor para sua família, concordando com Marques e Samulski

(2009) que diz que o sonho de tornar-se um jogador de futebol profissional, adquirir

status social melhores financeiros para ele e para sua família, como na fala de G, sub 17

clube 2, que diz:

Rapaz  ajudar  minha  família  financeiramente  e  dá  uma  condição  de  vida

melhor para minha mãe para Minhas irmãs talvez até ajudar o meu professor

que sempre esteve comigo e é por isso que eu sempre busco ir treinando e

batalhando.

E também na fala de outro atleta, AC, sub 17 Clube 2, que quando questionado por que

sonha em se tornar jogador de futebol ele responde:

Para poder ajudar minha família. Para me ajudar. Pois acredito que a

única coisa que eu sei fazer, só foco nas coisas voltadas ao futebol

então procuro ser profissional.

Segundo  Marques  e  Samulski  (2009),  A  família  surge  como  a  principal

referência no que diz respeito às expectativas dos atletas com relação ao futebol e ao

planejamento de sua carreira. Ajudar a família é o principal anseio destes atletas. 

E ainda nos deparamos com respostas, como a de A, sub 20 que mostram que o

futebol para esse jovens é maior do que qualquer outra cosa, mostram que a escolha pela

profissão vai além do sucesso que advém de um jogador bem  sucedido, como salários,

fama e outras coisas. 

é o meu sonho muitas pessoas fazem isso pelo dinheiro pela forma mas é o

meu sonho é meu sonho ser jogador futebol Claro que tem outras coisas que a

gente precisa para sobreviver mas meu sonho mesmo é pelo futebol mesmo.

Com isso  tudo,  além de  todos  esses  motivos  citados  ate  o  momento,  como



salários, vontade de ajudar família, sucesso e fama e outros, aparecem respostas também

que mostram que a  opção pelo  futebol  é  escolhida  por  se  acreditar  e  um talento  e

também por ser feliz com isso.

Eu descobri que eu tenho um talento maior jogando futebol, me sinto muito

mais feliz jogando futebol do que praticando outro esporte.

Uma pergunta que achamos importante  para a  construção do trabalho era o fato de

querermos se atualmente mesmo sabendo das dificuldades da profissão, questionamos

se o desejo de se tornar um jogador profissional partia única e exclusivamente ou se ele

sofria influencia de alguém para tentar buscar esse sonho, em sua maioria o atletas

respondem como GM, sub 17 clube 2:

Entrevistador: - Essa decisão sua de se tornar profissional foi sua mesmo ou

você teve influência de outras pessoas?

Jogador: - não é apenas minha partiu de mim essa ideia.

Para acrescentar trazemos também a fala de outro atleta que mostra que todo o

desejo de seguir a carreira esportiva parte dos mesmos:

não, é uma coisa minha eu sempre sonhei com isso muito gente acreditava

que serio só uma brincadeira mas eu sempre levei  a sério e vem de mim

mesmo essa decisão.

Em todas as entrevistas quando questionados esse ponto de quem ou se alguém

os influencia nesse sonho, quase todos os atletas responderam como G e AC, ambos da

categoria sub 17. Uma única entrevista contrariou essa ideia e trouxe um outro fato para

contribuir com a pesquisa e mostrou que existem jovens atletas que tem esse sonho por

influencia de outras pessoas, como no caso de W, 20 anos:

no começo foi no meu pai que insistiu para que eu jogasse futebol mas agora

a influência é minha agora já é paixão.

Conhecedores das dificuldades encontradas no caminho desta fase de formação

esportiva e quando os questionamos sobre quem são as pessoas importantes que apoiam

eles, os jovens atletas mostram que em sua maioria recebem apoio moral, psicológico e



financeiro da família, amigos e treinadores, o que é essencial para a continuidade da

busca desse sonho e nos encontramos com resposta como a fala de AC, sub 17:

sim, minha mãe e meus tios me apoiam muito, pois eles viram um potencial,

 me ajudou muito financeiramente e no que precisar eles estão me apoiando.

Como também na fala de W, sub 20 que mostra o quanto é importante o apoio da

família nesse momento da carreira.

não a minha mãe meu pai sempre me apoiaram o meu irmão toda minha

família é por isso que eu estou aqui até hoje em Busca do Sonho.

Quando damos continuidade as entrevistas, após o questionarmos sobre quem os

apoiam,  conseguimos  perceber  que  esse  apoio  em grande  escala  vem da  família  e

amigos. Mas também evidenciamos também em grande escala que existe o outro lado,

os de quem são contrários a essa ideia de priorizar a carreira esportiva e em alguns casos

pessoas que desacreditam desses jovens, como na sequência da fala de W, sub 20:

já até tiveram opiniões contrárias, mas não direto a mim. Mas muita gente já

falou que eu não ia conseguir sempre fala, sempre tem uns que falam.

Interessante que mesmo existindo pessoas que são contra a isso, a maioria dos

jovens  estão  certos  do  que  querem e  acreditam que  devam focar  na  sua  formação

esportiva, como no caso da fala de LO, sub 20: 

Sim, muitas vezes pessoas que não sabem o que falam e são contrários a essa

vontade, ficam de conversinha, vem agora muita coisa.  Mas eu não deixo me

abater por essas coisas pessoas assim, porque hoje vejo que isso aí não tinha

fundamento e para mim e para minha família era o que nós queríamos e foi o

que eu escolhi e decidi.

Como citado acima o papel dos pais nesse momento de transição desses jovens

atletas é fundamental. Tanto no fato de serem o principais apoiadores e financiadores

dessa fase de investimento da profissão além de serem os responsáveis por mostrar as

diversas perspectivas dentro da formação esportiva. Pois o longo processo seletivo que

esses atletas passam é algo conflituoso e envolve diversos obstáculos além de viverem a



incerteza do sucesso na continuidade da carreira esportiva (MARQUES,  SAMULSKI,

2009). Na maioria das vezes os pais apoiam os filhos em suas escolhas, mas sabedores

da  dificuldade  de  se  tornar  um jogador  profissional  e  conhecedores  da  dificuldade

dentro do estado do espirito santo os orientam a outras possibilidades. Afirmam ter apoio

de familiares, inclusive financeiro, e amigos, mas opiniões contrárias a esse sonho se realizam

também em função da realidade do futebol capixaba e dos times em que eles atuam no nosso

estado, conforme se pode observar na declaração a seguir.

Não contra o meu sonho, mas claro que tiveram pessoas que, sabendo das

condições do futebol capixaba, achavam, e acham até hoje, que eu poderia

fazer uma faculdade ou sei lá, arrumar outro emprego porque eu me daria

bem melhor, mas eu acredito que não,  eu acredito que mesmo com essas

situações do futebol do Espírito Santo, eu tenho o sonho de vingar no futebol

(LN, Clube 2 – Sub20, 2018).

Podemos acrescentar a fala de mais um dos atletas de 17 anos que diz continua

em busca do seu sonho em seguir o processo de formação da carreira esportiva mesmo

existindo opiniões contrarias vinda de dentro da família.

uma parte  da  minha  família  que  acredita  que  eu  tenho que  procurar  um

trabalho,  que acha que não vou chegar em lugar nenhum e que devo procurar

um trabalho e não treinar a tarde toda 

Apesar dos familiares serem trabalhadores e, em alguns casos, desempregados, são eles

quem investem no custeio da profissionalização desses jogadores de futebol.  Devido a essa

questão  socioeconômica,  dar  continuidade  ao  sonho  em  outro  estado  é  algo,  quase,  que

impossível,  conforme se  constata  na declaração de F (Sub17)  que  reconhece  que não teria

condições, sem a ajuda financeira da família: 

não, hoje não,  por conta do meu pai  estar  desempregado,  a gente faz um

esforço para poder vir treinar, mas se eu tiver vontade de sair do estado, para

tentar coisas lá fora, eu não tenho condições financeiras para poder sair (F,

Clube 2, Sub17, 2018).

A  situação  socioeconômica  dos  familiares  até  já  limitou  alguns  jogadores  na

continuidade da carreira profissional fora do estado, pois, ao jogar em grandes clubes anteriores

aos capixabas “[...] tinha que pagar para jogar. Financeiramente, eu não conseguiria não. Tem

lugares pedindo cada vez mais caro, então, não conseguiria se [sic] manter em um lugar que



pedisse ajuda financeiramente” (EV, Clube 2 – Sub17).

Assim,  levando  em  conta  a  dualidade  de  carreira  para  melhorar  as  condições

socioeconômicas  próprias  e  dos  familiares,  conciliá-la  é  algo  que  parece  surreal  diante  da

correlação entre a condição socioeconômica e a chance de ser bem sucedido em qualquer uma

das carreiras, conforme afere LN (Clube 2 – Sub20, 2018): 

[...] aqui no estado não tem muita ajuda, então, ou eu teria que trabalhar em

outro lugar “pra” tentar conseguir dinheiro pra jogar bola e, aí, ficaria mais

pesado ainda e talvez eu nem poderia fazer uma faculdade.

Fato facilmente analisado nas entrevistas é conhecimento das dificuldades de

seguir no processo de formação esportiva e outro ponto que agrava ainda mais essas

dificuldades  é o  fato de no atual  momento eles  estarem atuando dentro do Espirito

Santo,  que  hoje  não é  reconhecido com um grande centro  esportivo  em relação ao

futebol. Em grande maioria das entrevistas investigamos que o sonho destes meninos

passam por fazer a carreira fora do estado e são ambiciosos a ponto de citarem até

mesmo fazer carreira fora do País e com isso nos deparamos com respostas parecidas

com a de AA, sub 17, Clube 2 que diz:

pretendo fazer  uma carreira  fora do Estado,  nos grandes clubes do Brasil

como Grêmio, Palmeiras, Flamengo entre os grandes do país, e uma carreira

fora, como no Real Madrid, Barcelona.

Ainda relacionado sobre aonde se sonha em seguir carreira, a fala de LO, sub 20

contempla bem o que citamos acima. O primeiro objetivo desses jovens em sua maioria

é conseguir chegar a um time de grande expressão ou algum grande centro esportivo,

porém mostram que hoje pensam na sua atual situação e acreditam que o clube atual

possa os ajudar a chegar um lugar melhor.

Cara eu não vou mentir para você não é sonho a gente ver jogadores jogando

a  Liga  dos  Campeões,  jogando  os  grandes  campeonatos  do  Brasil  e  da

Europa também e como eu cresci no Brasil e todo brasileiro sonha com isso e

o nosso sonho é jogar hoje nem tanto pela seleção mas sim uma Liga dos

Campeões que é um torneio gigantesco. Eu pretendo fazer um papel bem

feito no clube e se eu fizer bem feito do meu clube hoje eu vou ter uma

oportunidade chegar um lugar melhor.

 



Pode-se também observar-se isso na fala de , sub 20 que diz qual seu primeiro

sonho, mas que também pensa em seu atual momento.

Meu Sonho mesmo é jogar no meu time de coração que é o Vasco mas meu

sonho mesmo também é jogar no Real Madrid fora mas por enquanto vamos

pensando agora aqui no Clube 1.

Observamos também que alguns atletas por mais que desejam chegar a outro

estado,  aparecem  respostas  também  sobre  seguir  carreira  aqui  dentro  do  estado  e

conseguir se profissionalizar, como na fala.

Eu pretendo continuar aqui e ir subindo de categoria mas se eu tiver uma

oportunidade eu quero testar  lá  fora também mas enquanto não vem essa

oportunidade eu quero está aqui subir de categoria chegar ao profissional não

é uma coisa que eu descarto.

A influência  de perseguir  esse  sonho vem,  principalmente,  dos pais na qual,  com a

motivação  de  ajudá-los  financeiramente,  eles  mantêm-se  nessa  expectativa  de  se  tornar

profissional e ter retorno financeiro para tanto, mas também ressaltam o prazer de jogar esse

esporte, que é um fator que, também influencia na sua trajetória de formação esportiva nessa

modalidade  esportiva  bem  como  de  outros  aspectos  que  serão  evidenciados  na  próxima

categoria delineada para a análise dos dados colhidos nas entrevistas.

Portanto podemos concluir claramente que o primeiro objetivo desses atletas é

fazer a carreira fora do estado e quando questionados sobre o seus sonhos em longo

prazo, sobre aonde pretendem estar daqui a 5 anos, evidenciamos que a maioria das

respostas mostram esse desejo de estar em atuando em times grandes de grandes centros

esportivos.

Pretendo  estar  jogando  fora  em grandes  campeonatos  e  atuar  ao  lado  de

Ídolos que vejo hoje pela televisão.(I, sub 17, clube 1)

O que pode ser evidenciado como uma consequência desse desejo de estar em

grandes times, as resposta mostram que outro ponto crucial dentro dessa resposta de

longo prazo,  é  o  fato  de  que  esses  jovens  pretendem estar  com uma boa condição

financeira, como na fala de G, 17 anos.



Se Deus quiser tá no clube grande, conseguindo ajudar minha família, ajudar

aqui o Alex, se Deus quiser tá uma condição financeira muito boa dentro do

futebol(g, sub 17, clube 2)

O que aparece também na fala de AC, de 17 anos:

Rapaz  daqui  a  5  anos  eu  pretendo  estar  com contrato  com algum Clube

ganhando bem (AC, sub 17, clube 2)

Respostas mais ambiciosa também aparecem e mostram que alguns desses atletas tem

sonhos que chegam até mais longe do que apenas chegarem a um clube grande e mostra que

existe o desejo de chegar a um time da Europa e também á seleção Brasileira como na resposta

de A, sub 20:

eu tenho um sonho e eu sou flamenguista Mas acima de tudo sou profissional

joga  em qualquer  Clube mas  eu  tenho  sonho de  chegar  ao  Flamengo  de

chegar à Europa de entrar na Seleção Brasileira eu tô lutando para chegar

nesse sonho e eu vou chegar (A, sub 20 Clube 1, 2018).

Outro ponto que direciona o sonho desses jovens além de tudo que foi citado acima, são

suas referencias dentro do esporte, que mostra que alguns atletas tem o desejo de conseguir

chegar a atuar ao lado de seus ídolos, como na resposta de LN, sub 20:

ah cara… daqui a 5 anos eu pretendo estar jogando profissionalmente,  ao

lado de vários nomes no futebol. e um atleta profissional que eu me espelho

muito é o Neymar, Neymar é o cara que eu quero um dia ter a honra de jogar

ao lado, porque eu me identifico muito com ele, as características dele são

muito parecida com as minhas. Então eu sonho muito em jogar ao lado dele.

Então daqui a 5 anos eu pretendo estar jogando em um grande time do brasil

ou do mundo! (LN, sub 20 clube 2)

Em todas as entrevistas quando questionados ao que pretendem estar fazendo

daqui a 5 anos, a maioria das respostas dos atletas se atentaram a responder seus sonhos

em relação ao futebol. Destacamos a entrevista de AA, sub 17 que mostrou um outro

tipo de resposta, aonde diz que seu sonho é ir para fora do país e conseguir alinhar o

futebol com o estudo, ingressando em uma faculdade estrangeira.

meu sonho atual é jogar nos Estados Unidos, estando em alguma faculdade



jogando futebol ao mesmo tempo nunca deixando o Sport ou o estudo de lado

(AA, sub 17 clube 1).

Outra resposta que também ganha destaque é a do atleta F, sub 17 que mostra

uma certa dificuldade em responder, mas que pela realidade vivida hoje também traz a

faculdade como possibilidade futura para sua formação.  Mas ainda sim diz que seu

primeiro objetivo é de se tornar um jogador de futebol.

acho  essa  pergunta  muito  complexa,   mas  do  jeito  que  as  coisas  estão

caminhando  eu  me  vejo  futuramente  cursando  uma  faculdade.  Mas  pela

minha  vontade  eu  pretendo  ser  jogador,  e  quem  sabe  até  seguir  os  dois

caminhos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o Brasil é conhecido como o país do futebol, muitos meninos e jovens

têm como referência jogadores de Grandes Clubes e seleções. Essa referência sonhada

por eles advém da mídia,  que passa a idéia de carreira  esportiva como apenas  uma

carreira de  sucesso, fama e dinheiro, como se a grande maioria fossem contemplados

por isso. Este trabalho se debruçous sobre essa realidade e nos permitiu analisar como

os jovens atletas  se projetam na carreira  e  como enfrentam as  dificuldades   na sua

trajjetória esportiva e investem nesse sonho.

Entre os jovens entrevistados, constatamos que dentro das dificuldades normais

encontradas dentro da profissão de jogador de futebol, esses atletas tem uma dificuldade

a mais que é relacionado ao Estado onde vivem. Sabem que o Espirito Santo não é

considerado um grande centro esportivo e por isso a todo momento em sua fase de

formação como atleta, tentam migrar para outros centros mais estruturados em relação

ao futebol.  Com essa necessidade de migração os  atletas  tem conhecimento  de que

maior é a dificuldade e maior a chance do insucesso e por isso traçam como necessário a

criação de um projeto de vida paralelo a carreira esportiva, o que muitos julgam ser

necessário mas não o fazem.

Também concluimos que quando comparado os projetos de vida paralelos ao

esporte, das categorias sub 17 e sub 20, notamos que todos os entrevistados reconhecem



a necessidade do estudo para obtenção de uma carreira. A diferença é o ponto de que

quando ainda  estao  na  categoria  sub 17,  todos  os  entrevistados  estao  em formação

escolar e enxergam como necessidade entrarem em algum curso superior, na maioria

deles  escolhidos  pela  vivência  esportiva,  curso  como  Educação  Fisica.  Quando

questionados sobre seus projetos de vida paralelo ao esporte, o atletas participantes da

categoria sub 20 se mostram mais acreditados no sonho e com isso menos investem em

outra carreira, como os estudos. O fato dessa diferença pode ser relacionado aos jovens

do  sub  20  ja  estarem  mais  inseridos  no  esporte,  alguns  com  vivencias  dentro  da

categoria principal e alguns com contratos.

Pode-se  concluir  tambem  com  o  estudo  que  os  atletas  têm  dificuldade  em

conciliar a prática esportiva com a formação escolar e na maioria dos casos tendem a

priorizar o futebol.  Conforme vai se subindo de categoria cada vez mais fica dificil

conciliar  as duas praticas,  visto  que a duas para ser bem feitas  demandam tempo e

dedicadação. Percebemos que os atletas tendem a terminar o Ensino Medio e quando

chegam a categoria sub 20, quando ja mais inseridos no contexto do futebol, se dedicam

exclusivamente ao esporte, muitas vezes abandonando outras atividades.

Podemos concluir também que o sonho de se tornar um atleta profissional de

alto rendimento para esses jovens é maior do que qualquer dificuldade e por isso tanto

investem na  carreira  esportiva,  mas  para  muito  desses  atletas  é  necessario  o  apoio

familiar, tanto psicologicamente quanto financeiramente, pois a maioria dos atletas nao

recebem ajuda vinda de seus atuais clubes, outro problema da falta de estrutura dos

clubes Capixabas. Sem ajuda dos familiares e amigos, percebemos que o o continuidade

na carreira esportiva seria algo quase impossível.

Portanto,  percebemos  que,  em  meio  a  tantas  dificuldades,  os  atletas  ainda

insistem pela busca do seus sonhos, imaginando estar daqui 5 anos em algum grande

centro  e  até  mesmo na  seleção  brasileira,  mesmo que pequenas  essas  chances  eles

continuam acreditando na ideia de que esse sonho irá se concretizar. Deste modo, os

apontamentos dessa pesquisa nos fazem pensar a importância de que esta temática seja

objeto de reflexão nas aulas de educação física nas escolas, uma vez que estes jovens

sao  nossos  alunos  e  podemos  ter  o  importante  papel  de  demonstrar  o  contexto  da

carreira e aconselhá-los a, ao menos, pensarem em projetos de vidas alternativos.
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