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OS EFEITOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PROFISSIONALIZAÇÃO DO 
FUTEBOL 

 

SÁ, Leonardo Dias Viterbo ¹  

Ronconi, Iago Nunes ²  
RESUMO 

 
 

 

Este estudo buscou desvelar os reflexos do futebol moderno na Educação 

Física escolar brasileira; analisando, através de literaturas sobre o tema, como a 

prática do futebol escolar pode contribuir na profissionalização do jogador e como a 

escola e profissionais de Educação Física podem mudar suas práticas para 

apoiarem estes alunos. 

 

Busca, também, refletir sobre como isso é desenvolvido no ambiente escolar, 

já que, geralmente, a escola é o primeiro ambiente de contato com esportes 

coletivos, inclusive o futebol. Portanto, a importância do educador neste contato de 

mediação entre o aluno e o esporte é muito importante nas escolas, pois ele pode ter 

papel decisivo na vida do educando que leva o Futebol, ou qualquer outro esporte, a 

sério e queira se profissionalizar. 

 

Para que esses resultados sejam alcançados, uma revisão bibliográfica foi 

realizada sobre o futebol escolar através de autores como DARIDO (2003), PAES 

(2002), KUNZ (1994), SILVA (1991), PICCOLO (1999), entre outros, além de 

pesquisas e relatos de professores, jogadores e/ou ex-jogadores que viveram a 

experiência de formação no futebol tanto na escola, quanto em escolinhas ou em 

clubes que fazem esse trabalho com alunos que ainda estão no ensino básico. 
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1 INTRODUÇÃO

No mundo dos esportes,  o  Futebol  ainda reina absoluto  em popularidade no

Brasil. Isso se dá pela complexa relação do Brasileiro com este esporte. Segundo

Kowalski  (2008,  p.2)  é  pelo  futebol  que  a  sociedade  brasileira  experimenta  um

sentido singular de totalidade e unidade, revestindo-se de uma universalidade capaz

de mobilizar e gerar paixões em milhões de pessoas.

Com a realização da última Copa do Mundo FIFA (2014) no país, isso ficou ainda

mais nítido, não só por sediar o evento, mas também pela comoção em torno dos

resultados.  Sendo assim, o futebol se mistura com a essência do Brasileiro, mesmo

aos menos conhecedores do esporte. 

Basta  observarmos  o  quanto  o  futebol  está  presente  em nossas  vidas.
Quantas músicas retrataram o futebol;  quantos filmes,  peças de teatro e
novelas tiveram o futebol como personagem principal ou como cenário para
suas  tramas;  quantas  horas  diárias  a  imprensa  televisiva  e  radiofônica
gastam com o futebol; quanto espaço diário de jornal é dedicado a esse
esporte, em detrimento da cobertura de outros; quantas emissoras de rádio
transmitem o mesmo jogo nas tardes de domingo. (DAOLIO, 1998, p. 3)

Com isso,  o  Brasil,  que  é  um dos  países  que  mais  oferece  talentos  para  o

esporte, vem aumentando, no cenário nacional, não só sua abrangência na prática

esportiva da modalidade, mas também sua competitividade.

[...] o futebol é um esporte praticado mundialmente e vem crescendo a cada
ano que se passa e se tratando do Brasil, é a primeira potência do país no
âmbito esportivo. Devido a esse crescimento, a competitividade é muito alta
entre as equipes, seja ela de base ou profissional, acontecendo então uma
disputa  alta  e  por  fim,  requerendo  atletas  mais  preparados  fisicamente.
(RODRIGUES, 2015, p. 3) 

Isto também sofre influência do cenário futebolístico europeu, que além de

ser berço do esporte é também o lugar em que o futebol moderno acontece, além

de reunir os maiores jogadores do mundo da atualidade e ainda ser o destino

mais sonhado entre atuais e futuros profissionais da bola. Por este motivo, o velho

continente também é apaixonado pelo futebol, assim como todo o Brasil.

Entretanto,  o  que  contrapõe  o  futebol  europeu  do  futebol  sul-americano,

principalmente  o  brasileiro  são  os  estilos  de  jogo.  Enquanto  um  tem  mais

comprometimento  tático  e  busca  ser  mais  eficácia,  o  outro  aposta  na
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individualidade de um “craque” em detrimento de um grupo, fazendo com que a

equipe jogue para que este apareça.

De alguma forma, toda essa relação do futebol moderno, os estilos de jogo, o

diálogo  entre  as  grandes  escolas  do  futebol,  além  deste  crescimento  e

competitividade  podem  se  refletir  nos  ambientes  escolares,  pois  a  prática

esportiva do futebol  nas aulas  de Educação Física,  deixa  em segundo plano,

aspectos  cognitivos  e  lúdicos  muito  importantes  para a  evolução da disciplina

como  um todo.  Esta  forte  influência  é  inerente  ao  futebol  moderno.  Há  uma

resistência em apresentar outras práticas corporais que ampliem o conhecimento

do corpo e suas possibilidades.

 [...] não podemos desconhecer a forte presença do corpo e a ampliação do
interesse  pelas  práticas  corporais  da  atualidade.  Do  mesmo  modo,  as
políticas e os projetos educacionais não podem desconhecer as diferentes
caracterizações e os usos das praticas corporais, muitos deles, inclusive,
não  voltados  aos  interesses  da  cidadania  e  da  emancipação.  (JUNIOR,
2005, p. 85)

A  tematização  do  futebol  nas  aulas  exige  maior  responsabilidade  e

conhecimento do Professor de Educação Física, pois a iniciação desses alunos em

um esporte de alto rendimento, como o futebol, costuma se dar precocemente. Não

só  através  de  aulas  regulares,  mas  também  em  aulas  além  ao  status  na

comunidade.

Eis  que  surgem  questionamentos  acerca  da  tarefa  do  profissional  da

educação física escolar diante do futebol:  Qual a tarefa desse profissional diante

desse panorama? Como entender a vontade do aluno em relação ao futebol (Lazer

ou se tornar um profissional)? do horário escolar, como em clubes e/ou escolinhas.

Particularmente  o futebol  desperta expectativas em relação a própria  vida,  tanto

relação a ascensão social.

Esses aspectos nos fazem refletir  sobre como a tematização do futebol  é

desenvolvida  no  ambiente  escolar,  já  que,  geralmente,  a  escola  é  o  primeiro

ambiente de contato com esportes coletivos, inclusive o futebol. O educador neste

contato de mediação entre o aluno e o esporte é muito importante nas escolas, pois

tem papel  decisivo  na  vida  do  educando  que  leva  o  futebol,  ou  qualquer  outro

esporte, a sério e queira se profissionalizar.
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Nesse sentido, este estudo busca compreender a relação entre o desejo de

ser jogador expresso pelos estudantes, a tematização do futebol na escola e como o

professor responde a esta tensão.  A questão que nos move fundamentalmente é se

a prática do futebol escolar contribui ou não na profissionalização do jogador? 

Para  que  esses  resultados  fossem  alcançados  realizamos  uma  revisão

bibliográfica sobre o futebol  escolar utilizando os autores DARIDO (2003),  PAES

(2002),  KUNZ (1994),  SILVA (1991),  PICCOLO (1999),  entre  outros.  Realizamos

entrevistas com dois professores de educação física e com quatro jogadores e/ou

ex-jogadores que viveram a experiência de formação no futebol  tanto na escola,

quanto em escolinhas ou em clubes e que fazem esse trabalho com alunos que

ainda estão no ensino básico.

2 CONTEXTUALIZANDO O TEMA

Dentro do ambiente escolar, em Darido (2003) vemos que a formação integral

dos alunos na prática de esportes coletivos se dá, principalmente, em um processo

de  ensino-aprendizagem  que  o  indivíduo  seja  valorizado  integralmente  e  que,

dessa  maneira,  o  professor  possa  desenvolver  caminhos  de  utilizar  as

potencialidades desse aluno através de uma mediação planejada. 

Zabala (1998) acrescenta ainda que “[...]  o ensino está comprometido com a

formação do cidadão que não é parcelado em compartimentos estanques, portanto,

devemos considerá-lo em sua integralidade” (p.34), ressaltando que a educação

não  contempla  somente  uma  área  do  indivíduo,  e  sim,  vários  aspectos  que  o

compõe como a socialização, cognição, motricidade e etc.

Mas, na prática, isso não é tão fácil. Cada aluno tem sua individualidade, seu

contexto  de  vida  e  quando  isso  é  colocado  diante  do  professor,  no  cotidiano

escolar, principalmente em aulas de esfera coletiva, como as de Educação Física,

fica claro que desenvolver uma didática que atenda ao grupo e ao mesmo tempo o

indivíduo é complexo. 

Numa proposta pedagógica que considere a  característica  mimética do
esporte  na nossa sociedade,  há de se levar  em conta a identidade de
grupo  proporcionada  por  essa  prática,  considerando-a  ainda  como  um
canal privilegiado de manifestação de diferentes emoções e possibilitando
o envolvimento por figurações dinâmicas por meio do equilíbrio entre os
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esforços e as pressões das relações interpessoais.  (LUCENA, 2005,  p.
151).

Nesse sentido, ao se referir às práticas metodológicas para aprendizagem do

esporte,  Paes (2008), nos conta que o trato nas aulas de Educação Física deve

partir  das  individualidades  (valorizando  o  conhecimento  trazido  pelo  indivíduo).

Identificando  as  habilidades  de  cada  aluno,  fica  facilitada  a  adaptação  de

metodologias que se adequem a cada grupo de alunos, corroborando assim, para

uma  melhor  fluidez  das  aulas,  estimulando  o  desenvolvimento  incidental,

espontâneo de novas habilidades. 

Contudo,  para  que  o  educando  se  desenvolva  integralmente,  essas

metodologias devem ser orgânicas e versáteis, não sendo centradas em padrões

engessados,  estimulando  o  contexto  lúdico  do  jogo  e aproximando-se  das

tendências pedagógicas atuais voltadas para o esporte.

[...] um método voltado ao ensino de fundamentos de forma isolada do
contexto do jogo – analítico sintético – e outro pautado no ensino através
de jogos – global funcional – que visa, dentre outros pontos, a articulação
entre  os  aspectos  técnicos  e  táticos,  permitindo  ao  aluno  a  tomar
decisões  constantemente  tanto  individual  quanto  coletivamente,  o  que
fortalece não somente os aspectos motores, mas a inteligência e o senso
de coletividade (GALATTI, PAES e DARIDO, 2010, p. 28).

Segundo Paes (2008),  o esporte  pode ser desenvolvido de modo formal,

informal e não formal. Estas formas de desenvolvimento podem limitar o esporte a

aulas escolares (não formal), a práticas esportivas regulares (informal), para fins de

saúde e lazer  ou transformá-lo em uma atividade profissional  (formal),  sendo a

atividade profissional, um dos elementos-chave do presente estudo. 

O estímulo  para melhor  desenvolvimento destes aspectos  levantados por

Paes (2008) deve vir através do Jogo. Oliveira (2005) conceitua dois tipos de Jogo

que, geralmente, se apresentam na realidade escolar: 

-  Os Jogos Populares são aqueles conhecidos também como jogos de
rua, em que seus elementos podem ser alterados/decididos pelos próprios
jogadores, apresentando uma variabilidade no número de participantes e
uma  flexibilidade  nas  regras,  além  de  não  exigir  recursos  materiais
sofisticados. 

- Já  os Jogos Esportivos são aqueles que assumem características de
“esportivização”.  Fazem  ou  têm  como  meta  fazer  parte  dos  jogos
olímpicos.  Seus  elementos  são  bem  definidos,  padronizados  e
institucionalizados  por  entidades.  Suas  regras  são  determinadas  com



6

rigorosidade,  procurando  atingir  a  universalidade,  podendo  apenas,  ser
alteradas pelas entidades responsáveis. (OLIVEIRA, 2005, p. 159).

A tarefa do Professor mediante a sua prática pedagógica e também, perante o

seu aluno é utilizar seu conhecimento em uma metodologia que equilibre as aulas

de Educação Física entre o que é  popular e  esportivizado, através do jogo. Esse

equilíbrio, geralmente, se consolida melhor em esportes de maior popularidade,

como o Handebol, Basquete, Voleibol e o Futebol. 

[...]  na  Educação  Física,  ao  falarmos  do  “jogo  esportivo”,  estamos  aí,
também, tratando do esporte num dos seus múltiplos sentidos, visto que
sempre marcado pelo confronto, está voltado para o outro e não para si, na
busca  de  um  equilíbrio  forjado num  controle  regulamentar  específico.
Portanto, o jogo esportivo é uma forma “disfarçada” de denominar a ação
no esporte que se quer relacionado ao processo de aprendizagem, mas
presente no ambiente escolar. (LUCENA, 2005, p 142).

Neste estudo, o esporte em questão é o Futebol, que é de natureza coletiva.

Ele,  assim  como  outros  esportes  coletivos,  é  importante  na  Educação  Física

Escolar,  não só como elemento do “Jogo” pedagógico, mas também como uma

ferramenta cultural e social, que tem muita força em nossa sociedade. 

O jogo não acabou para dar lugar ao esporte e, por isso, não se trata de
uma  mera  transformação  do  jogo  em  um  outro  fenômeno,  mas,  da
emergência  de  uma  nova  forma  de  ação  no  tempo  disponível  para  o
divertimento, e que, mesmo assim, mantém uma relação com o jogo. O
jogo é criador de cultura, já disse Huizinga. É um fazer sempre novo, é “a
transformação  da  experiência  mais  comovente  em  hábito”,  já  disse
Benjamin (1984, p. 75). (LUCENA, 2005, p. 141).

Na Educação Física, o jogo não dá lugar ao esporte, nem o contrário. Mas é

possível que o equilíbrio citado anteriormente, possa unir os aspectos pedagógicos,

culturais, sociais em sua prática, e nisso sabemos que o Futebol carrega em sua

história. 

3 A PAIXÃO PELO FUTEBOL E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: O ALUNO EM FOCO

Para Chauí (1986), a cultura popular é criada por seus integrantes de acordo

com o espaço-tempo em que eles se situam, levando em conta o contexto da época

em que vivem.

A Cultura Popular é um conjunto disperso de práticas dotadas de lógica
própria,  mas  uma  lógica  que  se  constitui  durante  os  acontecimentos,
durante a ação (como ocorre, por exemplo, no quebra-quebra ou na festa
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profana que rodeia a festa religiosa),  definida local  e temporalmente por
seus sujeitos,  então a diferença entre  ela  e a  Cultura  de Massa é uma
diferença de natureza. (CHAUÍ, 1986: p. 33). 

Um dos elementos que integram a Cultura Popular do Brasil é o futebol. Ele que

é sinônimo de paixão e move multidões no nosso País, se tornou parte da nossa

cultura, do que o Brasileiro é. 

O  futebol,  assim  como  a  maioria  dos  esportes,  possui  um  credo
democrático  e  uma lógica própria,  ou seja,  uma linguagem que enfatiza
mais a compreensão baseada em méritos do que em relações de amizade e
compadrio, criando assim uma inversão dos valores culturais da vida diária.
A mensagem democrática sobejas ao universo do futebol, juntamente com
as conquistas do Brasil em copas do mundo, faz com que futebol seja visto
e comemorado de uma maneira singular e notória, como algo muito distinto
e de muito valor aos olhos dos brasileiros. (KOWALSKI, 2008, p.3)

Mas nossa cultura futebolística,  hoje mais do que nunca, sofre influência do

cenário futebolístico europeu, que além de ser berço do esporte é também o lugar

em que o futebol moderno acontece, além de reunir os maiores jogadores do mundo

da atualidade e ainda ser o destino mais sonhado entre atuais e futuros profissionais

da bola. Por este motivo, o velho continente também é apaixonado pelo futebol,

assim como todo o Brasil.

A origem dos clubes brasileiros, também diz muito sobre isso, pois os primeiros

torcedores,  que  popularizaram  e  estenderam  a  paixão  pelo  país,  criaram  uma

ligação sentimental intensa com seus respectivos times, através da empatia criada

com as histórias dos clubes que, por muitas vezes, surgiram com muitos obstáculos

sociais e culturais que tiveram que ser quebrados para que existissem. O que fez

com que a paixão não só pelo esporte, mas pelos times, fortalecesse a existência do

futebol como um todo, sendo passada de geração em geração.

[...] Outro exemplo da popularidade do futebol é a fidelidade dos torcedores
aos seus times. Ainda que a fase não esteja boa ou que a equipe caia para
a segunda divisão, o torcedor não muda de time. Sofre com ele, acreditando
em  dias  de  sucesso,  tornando‐se  ainda  mais  fanático.  No  Brasil,  essa
fidelidade vem desde o dia  do nascimento,  quando o garoto  recebe um
nome, uma religião e um time de futebol para o qual vai torcer a vida toda.
(DAOLIO, 1998, p. 4)

A paixão e a fidelidade dos torcedores com os seus clubes, já começa a ser

inserida na maternidade, quando os pais penduram um par de chuteiras, dão a seus
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filhos uniformes em miniatura e enfeitam seus quartos com o símbolo do seu time do

coração. Representando assim, o time de futebol da família.

 Ao longo da infância, há um contínuo processo de inculcação de valores e
hábitos positivos sobre o time da família e negativos em relação às equipes
adversárias. Assim se aprende no nosso país a torcer por uma determinada
equipe de futebol, diferentemente das equipes de voleibol ou basquetebol
que,  como  representantes  de  empresas,  mudam  de  nome  a  cada
temporada. (DAOLIO, 1998, p. 4)

Além  disso,  muitos  dos  “craques”  brasileiros,  que  foram  e  são  destaques

mundialmente, surgiram em comunidades ou favelas, transformando o sonho de se

tornar jogador de futebol possível para muitas crianças e adolescentes pertencentes

a classes mais baixas. Sonho esse, fortalecido, por vezes, pela identidade com um

jogador de renome e com o clube pelo qual o indivíduo torce.

Com isso, a busca por este sonho por parte dos alunos, começa geralmente, na

escola, que costuma ser o primeiro ambiente em que praticam esportes coletivos de

forma mediada. 

O quadro para estes alunos que buscam a profissionalização também não é o

dos mais otimistas. Após o fim da educação básica, muitos ficam sem conseguir

vínculos empregatícios com equipes por anos consecutivos ou precisam conciliar a

atividade de jogador profissional com empregos secundários, pois a renda vinda do

futebol não é o suficiente para viver. Com isso, para manter o sonho vivo muitos

fazem sacrifícios e a grande maioria não chega à elite do futebol.

Em 2012, numa reportagem para o Jornal Extra³, a Federação Internacional de

Jogadores  Profissionais  (Fifpro),  relatou  que  30%  dos  atletas  do  mundo  inteiro

conviviam  com  atrasos  e  o  não  pagamento  de  obrigações  contratuais.  Já  a

Federação Nacional dos Atletas Profissionais (Fenapaf), mostrou que a realidade é

cruel: dos 30.784 jogadores registrados no país naquele ano, 82% recebiam até dois

salários mínimos — no grupo, estão inclusos os atletas que jogam até de graça. 

      É um panorama preocupante e ao mesmo tempo desafiador, que exige foco e

comprometimento  de  quem  se  entrega  ao  sonho  e  é  nesse momento,  que  o

professor  de  Educação  Física  tem  um  papel  muito  importante,  pois  quando  o

professor  perceber  nesse  aluno  a  vontade  de  tornar  o  sonho  de  ser  jogador
__________________________________________
³ Reportagem disponível em: https://extra.globo.com/esporte/triste-realidade-no-brasil-82-dos-jogadores-de-futebol-recebem-ate-
dois-salarios-minimos-6168754.html

https://extra.globo.com/esporte/triste-realidade-no-brasil-82-dos-jogadores-de-futebol-recebem-ate-dois-salarios-minimos-6168754.html
https://extra.globo.com/esporte/triste-realidade-no-brasil-82-dos-jogadores-de-futebol-recebem-ate-dois-salarios-minimos-6168754.html
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realidade, ele deve saber utilizar seu conhecimento e saber orientar esse aluno. E

isso é um grande desafio.

Mas, afinal, qual a realidade da criança ou adolescente que busca esse sonho

na  escola?  Qual  a  ação  do  professor  de  educação  física  quando  percebe  este

desejo?

4 ANÁLISE DE DADOS

Para  melhor  compreensão  e  sigilo  sobre  as  identidades  as  análises  das

entrevistas com alunos e professores que vivem ou vivenciaram esta situação, estes

serão citados como: os Jogadores 1, 2, 3 e 4 e os Professores 1 e 2. 

Percebe-se, pela fala dos alunos/ jogadores que se propuseram a trilhar esse

caminho da profissionalização, uma distinção de vivências, no que tange a influência

das aulas de Educação Física como motivação e no aprimoramento de habilidades

inerentes ao futebol.

Para o Jogador 1, as habilidades desenvolvidas nas aulas estimularam o gosto

pelo futebol. Já para o Jogador 2, foi o ambiente de destaque, criado nas aulas de

Educação Física, que propiciou que suas habilidades se realçassem, motivando a

permanência do sonho de se tornar jogador.  Podemos dizer que para ambos, as

aulas  de  Educação  Física  influenciaram o  caminho  para  a  profissionalização.  É

possível perceber que a mediação no trabalho coletivo, feito pelos professores, fez

com  que  os  alunos  se  sentissem  valorizados  e  desenvolvessem  melhor  suas

habilidades:

As aulas de Educação física ajudam bastante à pessoa desenvolver suas
habilidades,  principalmente  na  quadra,  com  os  coletivos  que  eram
propostos pelo professor. Então, para mim, a partir das aulas de Educação
Física veio o gosto pelo futebol e o desejo de me tornar ser um jogador
profissional. (JOGADOR 1)

Como eu comecei a praticar o esporte muito cedo, acabei levando esse
espírito esportivo pra dentro do ambiente escolar. E aí, em determinadas
atividades ou vivências  que  você  tem dentro  da escola,  você  acaba se
sobressaindo sobre elas. Isso acabou acontecendo comigo e me motivou a
continuar no esporte fora da escola.   Então acredito que a disciplina de
Educação Física me influenciou bastante sim, além dessa questão de ter
me feito sobressair  que às vezes era natural para mim. Eu acabava me
tornando uma pequena referência para os demais colegas dentro da escola.
(JOGADOR 2)
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Para o Jogador 3 não houve influência das aulas de Educação Física no  seu

desejo de ser jogador, seu sonho é anterior e ele atribui somente a ele mesmo.

O Jogador 4 também não vê nas aulas de Educação Física qualquer influência,

a escolinha de futebol praticada desde cedo foi fator determinante.  Fica claro

que as aulas de Educação Física eram parte da vivência deles com o futebol

mas segundo os mesmos, elas não foram fatores muito importantes na busca

pela profissionalização. Outro importante fator destacado pelos dois foi o apoio

da família. 

Eu acho que o meu desejo de ser jogador de futebol,  não foi  muito por
causa da escola, mas sim por ser um desejo próprio. O meu pai é formado
em Educação  Física  e  sempre  foi  uma  grande  influência  para  mim  no
esporte. Sempre gostei, sempre pratiquei e com isso surgiu esse gosto pela
prática  esportiva.  Porém,  na  escola  a  gente  sempre  participou  desses
campeonatos internos, então de certa forma, ela me ajudou, pois eu sempre
pratiquei. Mas a influência em meu desejo de ser jogador partiu somente de
mim. (JOGADOR 3)

As aulas de Educação física não me influenciaram na escolha de ser um
jogador  de  futebol,  porque  eu  via  como  um momento  de  lazer  com os
amigos  de  sala.  Meu  desejo  de  ser  jogador  surgiu  nas  escolinhas  de
futebol, pois meus pais me incentivaram desde muito cedo e assim veio o
desejo de ser profissional. (JOGADOR 4).

  Já os professores de educação física quando questionados se no momento em que
percebe o desejo de ser jogador de futebol ele o estimula o aluno? As respostas são
distintas. O professor 2 de forma genérica afirma que estimula todos os anseios,
estimulando a autonomia, questionar a realidade, etc... O Professor 1 é mais objetivo
e assertivo, procurar uma escolinha ter foco e disciplina, pois não será “descoberto”
no ambiente escolar.  

Oriento  o  aluno  para  procurar  também  outro  local  para  praticar,  pois
dificilmente  ele  será  descoberto  só  jogando  na  escola,  procuro  indicar
escolinhas e também a ter foco naquilo que ele quer para ele, pois apenas o
talento não basta, é necessário muito foco e disciplina. (PROFESSOR 1)

Procuramos sempre estimular os alunos naquilo que eles anseiam como
pessoas e como parte do mundo. Dentro de suas perspectivas procuramos
trazer a ele a autonomia de questionar sua própria realidade e prepará-los
para esse enfrentamento. (PROFESSOR 2)

Quando questionados sobre a forma como tematizam o futebol na escola os

professores mais uma vez mostram práticas diferentes:

Devido ao pouco tempo de aula que os alunos têm durante a semana, o
Futebol normalmente é trabalhado do meio do ano até o final, por ser o que
os  alunos  mais  gostam,  interferindo  casualmente  quando  necessário  na
‘’arbitragem‘’. Fora isso, deixo os alunos serem autônomos, como na divisão
de equipes, por exemplo. (PROFESSOR 1). 
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Sempre trato o Futebol a princípio com caráter crítico, observando todas
suas  nuances,  como  levantamento  de  hipóteses,  construção  de  regras,
construção cultural através do mesmo, discussões em forma de debate com
temas atrelados ao esporte, ao capital, esporte educacional, o marketing, a
evolução e construção política e geopolítica através do esporte como meio
de firmamento e etc, e usar essa ferramenta no processo educacional do
indivíduo e só assim partimos para a aula prática. (PROFESSOR 2).

As aulas do professor 1 parecem estimular a prática pela prática. Neste caso os

estudantes  habilidosos  logo  se  destacariam  e  o  tipo  de  recomendação  (para

procurar escolinhas) caberia perfeitamente. De outro lado nas aulas do Professor 2

dificilmente  seriam  vistos  os  destaques  com  tanta  clareza,  pois  centradas  na

reflexão crítica sobre o esporte. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletindo sobre o tema, através das leituras e da própria realidade é possível

afirmar que o movimento de profissionalização do futebol, no ponto de vista escolar, 

passa por um período difícil atualmente. 

Enquanto Rodrigues (2015), afirmava que esse movimento vinha crescendo, 

os depoimentos dos professores entrevistados, nos mostram justamente o contrário. 

Sobre essa percepção os professores disseram que:

Percebo, não tanto como antigamente, mas ainda existem aqueles alunos
que demonstram essa vontade, que comentam em querer ser jogador, mas
muitos alunos nos dias atuais preferem ficar no celular ao invés de fazer a
aula. É algo difícil de lidar, pois antes todos os alunos tinham a vontade de
fazer as aulas de educação física. (PROFESSOR 1)

Cada vez menos isso é perceptível.  Ainda que tenhamos tido todo esse
avanço  tecnológico,  facilidade  de  acesso  a  redes  sociais,  internet,  o
crescimento  urbano  desordenado  tem  ocasionado  a  falta  de  espaços
públicos para a prática lúdica fazendo com que essa vontade se torne cada
vez  menor,  uma  vez  que  o  acesso  a  essas  práticas  tem  diminuído.
(PROFESSOR 2).

Não é possível afirmar que a Educação Física influencia na decisão do aluno de

ser jogador profissional. Pela fala dos jogadores 1 e 2 as aulas de Educação Física

os influenciaram e ajudaram muito  no desenvolvimento como jogadores. Mas os

jogadores 3  e  4,  relataram justamente  o contrario  e  acrescentam ainda,  que as

“escolinhas” foram o principal elemento influenciador na busca e na escolha de se
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tornar jogador profissional. Algo que relativiza as aulas como elemento de motivação

na abordagem escolar do futebol. 

Mas é possível dizer que a Educação Física deve buscar no esporte, o equilíbrio

entre o popular e o esportivizado, para não ser o aspecto principal na decisão desse

aluno  que  busca  a  profissionalização.  Nesse  sentido,  a  melhor  saída  é  a  da

mediação, buscando também ampliar o conhecimento, envolvendo o futebol através

dos  jogos  populares  e  os  jogos  esportivos,  utilizando  as  duas  praticas

harmonicamente  para  que  esse  processo  de  aprendizagem seja  fluido  e  que  o

dilema do aluno seja resolvido de forma natural,  tornando as aulas de Educação

Física apenas uma das ferramentas que o desenvolve como atleta. 

Sobre os entrevistados: os jogadores 1 e 3 ainda são jogadores, porém não se

firmaram  profissionalmente.  Os  dois  cursam  graduações  para  que  tenham  uma

segunda  profissão,  caso  o  futebol  profissional  não  dê  certo.  O  jogador  1  está

cursando Administração, já o jogador 3 esta cursando Educação Física.

       O jogador 2 não se firmou profissionalmente no futebol, porém seguiu na área

do esporte e atualmente esta cursando Educação Física.

O Jogador 4, evadiu da escola em seu período de busca pela profissionalização

no esporte. O mesmo não conseguiu manter o rendimento escolar em detrimento da

rotina de treinamentos e campeonatos que existia,  quando jogava pelo Botafogo

(RJ). 

Dos  quatro  jogadores,  apenas  um  estudou  na  Rede  Pública  de  ensino

(JOGADOR 1).

Com os relatos, podemos ver que o apoio ao aluno que quer se tornar jogador

profissional vai além do que uma aula de Educação Física pode proporcionar. Mas

será que poderia ser feito algo mais por esses alunos?

No caso do Jogador 4, em que ocorreu a evasão escolar,  seria um exemplo

disso.  Será  que  o  acompanhamento  foi  eficaz  por  parte  do  Clube?  Quais  as

estratégias que foram adotadas? De quem é a responsabilidade, já que é vedado a

todo menor de idade, a prática do futebol nas categorias de base sem que o mesmo

esteja devidamente matriculado no Ensino Regular?



13

Ao  professor  cabe  estar  aberto  às  possibilidades  que  os  alunos  podem

apresentar em cada aula de Educação Física. As potencialidades devem continuar

sendo  desenvolvidas  com o  equilíbrio  que  o  “Jogo”  Pedagógico  permite,  dando

autonomia  aos  alunos  para  que  possam  aprender  e  se  destacar  e  também

mediando, no coletivo, os conceitos de regras que um esporte, como o futebol, tem.

Tanto em sua teoria, como em sua prática. 

Todavia, é importante ressaltar que a profissionalização não é uma atribuição

ou obrigação do professor de Educação Física que atua em ambiente escolar. Não é

a busca deste artigo, mostrar um quadro sobre o esporte neste contexto em que a

profissionalização seja o foco do professor,  onde ele passa da posição de quem

ensina, para um treinador ou olheiro. 

Entretanto,  conhecendo  o  perfil  dos  alunos  e  aplicando  uma  metodologia

adequada, independente de haver um movimento para a profissionalização ou não,

convém estar preparado para as possibilidades. A análise aqui exposta busca um

olhar sensível a este aspecto importante na realidade do profissional de Educação

Física escolar, que são os efeitos dessas aulas em um futuro jogador profissional de

futebol em que tanto professor quanto aluno podem fazer a diferença na vida um do

outro.

Devido ao pouco tempo de aula que os alunos têm durante a semana, o
Futebol normalmente é trabalhado do meio do ano até o final, por ser o que
os  alunos  mais  gostam,  interferindo  casualmente  quando  necessário  na
‘’arbitragem‘’. Fora isso, deixo os alunos serem autônomos, como na divisão
de equipes, por exemplo. (PROFESSOR 1). 

Sempre trato o Futebol a princípio com caráter crítico, observando todas
suas  nuances,  como  levantamento  de  hipóteses,  construção  de  regras,
construção cultural através do mesmo, discussões em forma de debate com
temas atrelados ao esporte, ao capital, esporte educacional, o marketing, a
evolução e construção política e geopolítica através do esporte como meio
de firmamento e etc, e usar essa ferramenta no processo educacional do
indivíduo e só assim partimos para a aula prática. (PROFESSOR 2).
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APÊNDICES

ENTREVISTA COM ALUNOS/ JOGADORES

 Jogador 1 – 24 anos
 Jogador 2 – 23 anos
 Jogador 3 – 22 anos 
 Jogador 4 – 23 anos 

1) Onde jogou ou joga atualmente? Tem outras atividades alem do futebol?

Jogador 1 – “Atualmente eu jogo no PSTC (Paraná) sua sede é em londrina, Alem
do futebol eu faço curso de administração a distancia, pela bolsa que ganhei no
PROUNI”. 

Jogador 2 – “Hoje em dia eu já não jogo mais por conta dos estudos, pois ingressei
na faculdade de Educação Física e outras atividades do meio empresarial  a qual
tenho me dedicado, mas quando eu jogava eu comecei atuando por escolinhas de
futsal aqui na grande vitória mesmo e depois migrei  para os clubes de campo...
Saldanha, Álvares Cabral, Caxias e Atlético Mineiro. Esses são alguns clubes que já
passei quando atuava”.

Jogador  3 –  “Essa  pergunta  envolve  muita  coisa,  eu  comecei  a  jogar  desde
categoria de base sub-15 e sub-17 e sub-20 e me dediquei muito ao Esporte. no
futebol tive algumas passagens e cheguei a jogar no Volta Redonda e outros times
do Rio além de outros times capixabas daqui e a partir do sub-17 eu passei a atuar
pela Desportiva. Após esse momento eu decidi parar com o futebol quando ficou
difícil para conciliar com a escola e preferi dar preferência aos meus estudos e hoje
eu  sou  quase  formado  em  educação  física,  faltando  só  um  semestre  para  me
formar.  Atualmente  estou  jogando  pelo  Espírito  Santo  Futebol  Clube  após  esse
tempo parado eu comecei a jogar outras modalidades onde eu consegui conciliar
com os estudos, que no caso foi o fut7 pela equipe da UNILOG e futsal pela equipe
do Álvares Cabral O que foram as equipes dentre essas outras modalidades que eu
fiquei mais tempo, em dezembro do ano passado recebi o convite para atuar no
futebol profissional e atualmente estou no Espírito Santo Futebol Clube”.

http://189.43.21.151/revista/index.php/saudeemfoco/article/view/946
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Jogador 4 – “Audax (RJ) (2008), Fluminense FC (RJ) (2008 á 2010), Botafogo (RJ) 
2011. Atualmente eu trabalho em uma churrascaria chamada Espetaria e Cia”.

2) Qual escola estudou?

Jogador  1  – “Estudei  durante  toda  minha  vida  em  escola  publica  na  escola
Professor Agenor Roris que fica em coqueiral de Itaparica (Vila Velha)”.

Jogador 2 – “Estudei apenas em três escolas, no Sesi de Jardim da Penha onde eu
passei a maior parte do meu ensino básico do maternal até a sétima série, completei
o ensino fundamental na escola Ludovico Pavoni que era uma escola só de ensino
fundamental, e então fiz o meu ensino médio todo no Americano Batista”.

Jogador 3 – “Estudei no Colégio Renovação de Jardim Camburi, onde fui bolsista 
por causa do futsal”.

Jogador 4 – “Estudei boa parte da minha vida em escola particular, na escola 
Núcleo Educacional Piaget (NEP), que fica em Coqueiral de Itaparica (Vila Velha)”.

3) A escola teve alguma influência com o seu desejo de ser jogador de futebol?

Jogador 1 – “As aulas de Educação física ajudam bastante à pessoa desenvolver
suas habilidades, principalmente na quadra, com os coletivos que eram propostos
pelo professor. Então, para mim, a partir das aulas de Educação Física veio o gosto
pelo futebol e o desejo de me tornar ser um jogador profissional”.

Jogador 2 – “Como eu comecei a praticar o esporte muito cedo, acabei levando esse
espírito esportivo pra dentro do ambiente escolar. E aí, em determinadas atividades
ou vivências que você tem dentro da escola, você acaba se sobressaindo sobre
elas. Isso acabou acontecendo comigo e me motivou a continuar no esporte fora da
escola.  Então acredito que a disciplina de Educação Física me influenciou bastante
sim, além dessa questão de ter me feito sobressair que às vezes era natural para
mim. Eu acabava me tornando uma pequena referência para os demais colegas
dentro da escola”.

Jogador 3 – “Eu acho que o meu desejo de ser jogador de futebol, não foi muito por
causa da escola, mas sim por ser um desejo próprio. O meu pai é formado em
Educação Física e sempre foi uma grande influência para mim no esporte. Sempre
gostei, sempre pratiquei e com isso surgiu esse gosto pela prática esportiva. Porém,
na escola a gente sempre participou desses campeonatos internos, então de certa
forma, ela me ajudou, pois eu sempre pratiquei. Mas a influência em meu desejo de
ser jogador partiu somente de mim”. (JOGADOR 3)

Jogador 4 – “As aulas de Educação física não me influenciaram na escolha de ser
um jogador de futebol, porque eu via como um momento de lazer com os amigos de
sala. Meu desejo de ser jogador surgiu nas escolinhas de futebol, pois meus pais me
incentivaram  desde  muito  cedo  e  assim  veio  o  desejo  de  ser  profissional.”.
(JOGADOR 4).
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4) Quando você se convenceu desse desejo?

Jogador 1 – “Desde muito pequeno eu faço escolinhas de futebol e as coisas foram
ficando  mais  serias  no  decorrer  dos  anos,  ai  quando  eu  fui  ver  eu  já  tava  me
tornando um jogador e as coisas aconteceram muito rápido, e pude perceber que
realmente era aquilo que eu queria para a minha vida”.

Jogador 2 – “Esse aspecto de convencimento, de querer ser ou tentar ser jogador,
ela é bem complicada porque você começa a entender como é esse meio do futebol,
e ai você acaba tendo que abrir mão de certas coisas pra se dedicar a isso, mas
isso tudo foi um consenso comigo e com a minha família, porque eles que sempre
abriam os meus olhos quanto a isso, de ter que abrir mão de algumas coisas por ser
novo, e querendo ou não quando você é novo você acaba sentindo falta algumas
vezes da diversão, ou de estar fazendo outras coisas, e ai você não pode porque
você tem que treinar, chega final de semana você tem um jogo e você tem que tá
descansando, e seus amigos estão se divertindo  de alguma outra maneira, não que
eu não me divertia jogando bola mas as vezes o jogar bola era um compromisso um
pouco mais sério”
.  

Jogador 3 –  “A partir dos meus 13 anos de idade eu comecei a fazer testes em
equipes  grandes  nos  países  Vasco  Botafogo  e  no  antigo  Sendax  que  hoje  é
conhecido como Audax no Rio de Janeiro e a partir daí eu passei levar o esporte de
uma maneira mais séria então acho que a partir daquele momento mesmo sendo
novinho eu já queria tentar ser um jogador Nesse percurso olhando mais a realidade
eu  fui  percebendo  que  não  era  um  caminho  tão  fácil  as  coisas  começaram  a
acontecer de tal forma que eu tive que dar um tempo. e tentar conciliar essa desejo
com o estudo e a partir do momento que eu não consegui conciliar mais os dois eu
optei mais pelos estudos pela Faculdade pela escola”.

Jogador 4 – “Desde muito pequeno eu faço escolinhas de futebol e sai em jornais
locais, por exemplo: Jornal (O COQUEIRAL) e (A GAZETA) com meus amigos e
familiares me apoiando e me incentivando eu fui tomando gosto e me convenci que
esse era o meu desejo de vida, ser um jogador de futebol”.

5) Como ficou seu comportamento na escola? E seu rendimento escolar? 

Jogador  1  –  “Como  eu  estava  no  Espírito  Santo  estudando  e  jogando  nas
escolinhas, meu comportamento na escola não mudou, por que meu pai sempre
exigiu  que  eu  só  poderia  viajar  e  fechar  com  algum  clube,  só  depois  que  eu
concluísse o ensino médio, sempre teve essa preocupação de eu dar a prioridade
para os estudos”.
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Jogador 2 – “Em relação ao meu comportamento e rendimento escolar chega até
ser engraçado, porque você consegue até fazer um comparativo do futebol com a
escola, porque eu sempre um comportamento tranquilo, nunca fui tão indisciplinado
porque o esporte também me ensinou bons modos, só que o futebol assim como a
escola existe um calendário, na escola você tem um período em que você tem um
determinado conteúdo e depois desse conteúdo vem às provas,  e  no esporte  o
calendário era variado, a gente já treinava todo dia o que era absolutamente normal,
e em determinadas épocas do ano havia competições, e ai  às vezes ou não te
comprometia na escola, então se houvesse uma queda de rendimento escolar era
algo bem pontual mesmo, mas devido as competições do esporte, as vezes você
está cansado demais, as vezes você está em algum outro lugar jogando fora, e ai
você falta essas coisas.. Mas era tudo bem pontual”.

Jogador 3 – “Então, o esporte ele nunca me atrapalhou no meu rendimento escolar
porque eu sempre consegui conciliar os dois e a partir do momento onde eu não
estava  conseguindo  mais  optei  pela  escola,  então  eu  consegui  fazer  escola
tranquila, mas tive uma dificuldade em certo momento em que viajei para jogar em
Clube no Rio de Janeiro pelo Volta Redonda Mais especificamente. que eu fiquei lá
um tempo e acabou quando eu voltei para a escola eu não consegui passar de ano
por inúmeros motivos e um desses motivos foi por ter viajado para jogar bola ter
ficado um tempo fora, acumulei muita matéria e eu não consegui dar conta Mas
acredito que se eu tivesse me empenhado mais naquele momento eu conseguiria
ter passado de ano tranquilamente como os meus amigos”.

Jogador 4 – “Devido ao grande numero de jogos, viagens e treinamentos, acabou
prejudicando o meu rendimento escolar, eu tive que priorizar o sonho e acabei me
atrasando um pouco nos estudos. Com a família e amigos longe para me aconselhar
eu resolvi lutar pelo meu foco que era ser jogador de futebol”. 

6) As aulas de Ed. Física contribuíram para o seu sucesso ou insucesso no 
futebol?

Jogador  1  –  “Com  certeza  contribuiu  para  o  sucesso,  porque  a  partir  das
interclasses e daqueles momentos de competição,  a  gente vai  desenvolvendo e
tomando gosto pela atividade, e aquele estilo de vida, então acredito que contribui
bastante para o meu sucesso no futebol”.

Jogador 2 – “A educação física pra ser sincero contribuiu por despertar o querer
ensinar a prática que eu vivenciei ao próximo, porque até então eu cheguei em uma
fase  que  eu  achava  que  já  sabia  demais,  que  eu  não  precisava  das  aulas  de
educação física, não digo que contribuiu para o meu insucesso no futebol porque
dar prioridade aos estudos em determinado momento também foi algo pensado, e ai
quando você acaba deixando mais de lado essa área esportiva e segue a vivência
as  aula  de  educação  física  com  normalidade,  e  ai  eu  incluo  os  conteúdos  e
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atividades que são propostos pelo professor, a educação física acaba abrindo um
pouco  mais  a  sua  mente  e  percebe  que  existem  outras  modalidades,  então  a
educação  física  dentro  da  escola  abriu  a  minha  cabeça  para  outras  áreas  e
modalidades que eu não dava importância, tanto que hoje eu estou estudando para
ser professor”.

Jogador 3 – “Eu acho que as aulas não influenciaram em tanta coisa, por mais que
eu  sempre  participei  de  todas  as  aulas  e  gostava  dos  meus  professores  de
educação física, mas aquilo ali eu tinha mais como lazer, mas claro que as aulas de
educação física sempre me influenciaram a gostar  do esporte,  por  mais que eu
jogasse futebol eu não conhecia todos os outros esportes e a educação física às
vezes tinha algumas dinâmicas diferentes umas proposta de modalidades diferentes
e que fez com que eu começasse a gostar de esporte, na verdade já gostava antes
que fez eu gostar ainda mais. Mas em relação ao meu sucesso ou insucesso eu
acho que isso não tem nada a ver com a educação física tem haver mais com que
eu fiz fora desse momento de aula”.

Jogador 4 – “Eu sempre vi as aulas de educação física, como um momento de lazer
e jogar futebol, esperava o professor de educação física chegar para poder jogar
futebol com meus amigos de sala, então acredito que contribuiu nesse sentido”.

ENTREVISTA COM PROFESSORES

 Professor 1 – 54 anos 
 Professor 2 – 33 anos

1) Onde trabalhou e trabalha atualmente?

Professor 1 – “Durante a formação no ano de 1985 atuava em profissão na Sedu,
Logo após me formar minha primeira oportunidade de trabalho na área foi no clube
ítalo brasileiro como preparador dá equipe de futsal adulto, de 92 a 98, e técnico da
equipe sub 17, até começar a dar aula no SESI de maruipe como professor, onde
trabalhei de 1999 a 2015 (ano em que consegui a aposentaria) e concursado na
prefeitura de vitória também como professor, dando aula no Suzzette Cuendet até os
dias atuais no período matutino”.

Professor 2 – “Atualmente com mentoria a escolas do interior mineiro e capixaba
como a Escola estadual Joaquim Monteiro, Escola Municipal Luzia de Souza Santos
entre outras, devido a dificuldades municipais, de recursos físicos e até humanos,
esse trabalho foi desenvolvido com a necessidade de aproximar os professores de
educação  física  do  processo  político  pedagógico  da  escola  atrelado  a  uma
aproximação  comunitária  tendo  em  vista  que  a  escola  em  um  processo  de
democratização  se  entende  por  ser  um  espaço  possível  de  direito  e  trazendo
complexidade  ao  entendimento  do  que  é  ser  escola  e  do  que  pode  ou  deva
representar o professor de educação Física nesse espaço, e essa condição posta se
encontra  em  “habitus”  (BOURDIEU  &  PASSERON,  1992).  E  com  fóruns
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educacionais  discutindo  “transformação  ou  reprodução”  e  para  esses  fóruns  é
utilizado como base A Reprodução De Bourdieu e Passeron (1975) e Educação e
Sociologia  de  Durkheim  (1978)  e  temas  discutidos  como  “arbitrário  cultural  “
“violência  simbólica”  “reprodução social”..  Desenvolvi  em Minas Gerais  o  projeto
chamado “pe na bola coração na escola” em parceira com a Escolas do município
de Marilac MG e Governador Valadares, prefeitura, polícia militar e conselho tutelar
e Crass onde ofertávamos modalidades esportivas como futsal, futebol, voleibol e
taekwondo com intuito de combater a evasão escolar entre outras mazelas”

2) Onde se formou? 

Professor 1 – “Na UFES e com pós-graduação em treinamento esportivo”.

Professor  2  –  “UNIVERSIDADE  VALE  DO  RIO  DOCE  -  UNIVALE  -  FACS 
situado em Governador Valadares MG, que atuava também com filantropia onde
pude participar de alguns projetos dessa instituição com a comunidade local e não
local, tal como o projeto Rondon sendo um dos mais fantásticos projetos sociais”.

3) Quanto tempo de formado?

Professor 1 – “Me formei em 1989, 29 anos de formação”. 

Professor 2 – “Me formei em 2010, completando em 2018 08 anos de formado”. 

4) Como trata os esportes em sua aula e fale um pouco sobre o futebol em
suas aulas?

Professor 1 – “Sempre pratico, devido ao pouco tempo de aula que os alunos tem
na semana, o futebol normalmente é trabalhado do meio do ano até o final, por ser o
que  os  alunos  mais  gostam,  interferindo  casualmente  quando  necessário  na  ‘’
arbitragem  ‘’  fora  isso  deixo  os  alunos  serem  autônomos,  como  na  divisão  de
equipes”. 

Professor 2 – “Sempre tratado a princípio com um caráter crítico, observando todas
suas nuances, como levantamento de hipóteses, construção de regras, construção
cultural através do mesmo, discussões em forma de debate com temas atrelados ao
esporte capital  esporte  educacional  marketings,  evolução e construção política e
geopolítica  através  do  esporte  como  meio  de  firmamento  e  etc,  e  usar  essa
ferramenta no processo educacional do indivíduo e só assim partimos para a aula
prática”.

5) Você consegue perceber no aluno o desejo de ser jogador de futebol?
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Professor 1 – “Percebo, não tanto como antigamente, mas ainda existem aqueles
alunos  que  demonstram essa  vontade,  que  comentam querer  ser  jogador,  mas
muitos alunos nos dias atuais preferem ficar no celular do que fazer a aula, é algo
difícil  de  lidar,  antes  todos  os  alunos  tinham  a  vontade  de  fazer  as  aulas  de
educação física”.

Professor 2 – “Cada vez menos isso é perceptível, mais ainda sim com todo esse
avanço tecnológico,  facilidade de acesso a redes sociais,  internet  e crescimento
urbano desordenado ocasionando na falta de espaços públicos para a prática lúdica
faz com que essa vontade tem se tornado cada vez menos, uma vez que o acesso a
essas práticas tem diminuído”.

6) Quando percebe esse desejo, você estimula o seu aluno?

Professor  1  –  “Sim,  para  procurar  também  um  outro  local  para  praticar,  pois
dificilmente ele será descoberto só jogando na escola, procuro indicar escolinhas e
também a ter foco naquilo que ele quer para ele, pois apenas o talento não basta, é
necessário muito foco e disciplina”. 

Professor 2 –  “Procuramos sempre estimular  os alunos naquilo  que ele  anseia
como homem e como mundo, dentro de suas perspectivas procuramos trazer a ele a
autonomia  de  questionar  sua  própria  realidade  e  prepará-los  para  esse
enfrentamento”.

7) Você tem algum aluno que é ou chegou a se tornar jogador de futebol?

Professor 1 – “Sim, o Buru, jogador de futebol de areia, ainda muito jovem em um
projeto social que existia no tancredão, era um rapaz que desde novo mostrava um
excelente potencial e tinha um físico fortíssimo, o que é muito importante para a
pratica, anos depois o vi pela TV jogando pela seleção brasileira, foi uma felicidade
imensa”.

Professor 2 – “Tenho sim, Matheus Silva, aluno da escola Joaquim Monteiro e do
meu projeto pé na bola Coração na escola, além da vontade e do sonho de se tornar
um jogador, sempre se destacou pelo talento, então foi feito um trabalho mais afinco
com o mesmo e posteriormente levado para fazer alguns testes, e aí vou avaliado e
aprovado pelo Cruzeiro Esporte Clube, onde passou pelas categorias de base, e
hoje se encontra no Ituano Futebol Clube, em Itu”.

8) Você acompanha a carreira desse aluno?
 
Professor 1 –  “Hoje em dia não muito,  o  futebol  de areia  deu uma sumida da
televisão,  mas  na  época  em  que  estava  na  alta,  não  perdia  nenhuma  partida,
sempre passava nos domingos de manhã pela globo, em 2007 ele foi eleito o melhor
jogador do mundo pela fifa, fiquei muito contente em ver aquele menino, que sempre
sonhou  com  isso,  concretizando  seus  sonhos.  Temos  contato  em  algumas
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oportunidades no âmbito esportivo, e toda vez não perco a oportunidade de pedir
uma camisa para ele, é difícil dar certo, mas já fui felizardo de receber algumas”. 

Professor 2 – “Acompanho sim, e sempre nos falamos, e pelo fato de ser tbm um
ex atleta que já viveu exatamente tudo o que ele tá vivendo em meio ao futebol, fica
mais  estreita  essa  relação,  e  em  seu  tempo  de  férias  em  Minas  Gerais  faço
trabalhos de condicionamento físico, avaliação e etc”.


