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RESUMO 

 

 
O Futebol, tratado aqui como esporte moderno, tem sua origem na Inglaterra, no séc. XIX, e 

chega ao Brasil através de Charles Miller em 1894. Praticado inicialmente pela elite, não 

demorou muito a ser disseminado, tornando parte constituinte da cultura brasileira. É inegável 

a presença do futebol na sociedade brasileira e com a sua popularidade, com um sem número 

de praticantes pelo Brasil a fora, é de se esperar que muitos sonhem em se tornar uma estrela 

do mundo futebolístico, alcançando status econômicos superiores. Através deste estudo 

buscamos entender o processo que levou 3 (três) jovens a procurarem o futebol como 

profissão e os motivos que o levaram a desistir. O estudo se deu em um primeiro momento 

através de uma revisão bibliográfica, com temas que dessem embasamento teórico para o 

trabalho de campo, onde foram coletadas informações mediante entrevistas com 3 sujeitos que 

em algum momento procuraram o futebol como profissão e desistiram deste sonho. As 

informações foram coletadas mediante entrevista, onde utilizamos um formulário e um 

gravador de voz. O formulário continha questões norteadoras como: o futebol como opção 

profissional; dificuldades enfrentadas no “trajeto”; apoio familiar; o processo de seleção 

(”peneirada”). Ficou evidente neste estudo que durante todo o trajeto até o nível profissional, 

vários são os fatores que surgem e acabam sendo determinantes e decisivos na escolha de 

prosseguir na carreira futebolística, tais como: falta de incentivo financeiro, falta de 

empresários, falta de apoio da família, dentre outros, mas que mesmo assim muitos procuram 

o futebol como profissão, por ser parte da cultura brasileira e por verem nos seus ídolos o que 

almejam em suas vidas. 

Palavras-Chave: Futebol, Profissão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Futebol, tratado como esporte moderno, tem sua origem na Inglaterra, 

especificamente no final do século XIX, praticado inicialmente pela elite inglesa, mas que não 

demorou a ser disseminado entre as demais classes sociais.  

Elias e Dunning (1992), citados por Reis (2006), apontam que o futebol surgiu 

inicialmente nas escolas públicas inglesas, de forma regulamentada entre 1845 e 1862. Mas o 

marco oficial da sua criação como esporte moderno, se dá em 1863, quando é criada a 

Associação de Futebol Inglesa.  

Houve uma resistência por parte da elite inglesa quanto ao processo de 

profissionalização do futebol, mas o esporte foi tão querido que não demorou para ser 

profissionalizado ocorrendo no ano de 1885. 

No Brasil o Futebol chega em 1894, com Charlles Miller, estudante, filho de 

ingleses radicados no Brasil, que ao retornar de seus estudos da Inglaterra traz consigo “[...] 

duas bolas de futebol, um livro de regras e um jogo de uniforme, além de todo conhecimento 

absorvida (REIS, 1998). 

O processo de implantação do futebol no Brasil foi o semelhante ao acontecido na 

Inglaterra, inicialmente praticado pela elite e depois disseminado para as outras classes. O 

esporte foi bem aceito pela sociedade brasileira que se identificou bastante tornando se assim 

um elemento presente em nossa cultura.  

É inegável a presença do futebol na sociedade brasileira, tornando-se elemento 

que a integra e a identifica; o futebol é jogado discutido e vivenciado das mais diversas 

formas no Brasil, em diversos tempos e espaços, como nos locais de trabalho, em estádios, 

nos bares, nos clubes, nas ruas, nos campos de várzea, enfim por toda parte de nosso 

território. 

Com a popularidade do futebol e com um sem número de praticantes pelo Brasil a 

fora, é de se esperar que muitos sonhem em se tornar uma estrela do mundo futebolístico, 

alcançando status econômicos superiores, ou seja, para muitas crianças e jovens o futebol se 

concretiza como uma possibilidade de ascensão social. 

Segundo Brant (2006) um canal de mobilidade social que vem sendo muito 

utilizado nos dias de hoje, pelas classes inferiores é o esporte, e nesse cenário o futebol se 

coloca como a principal via. 
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A partir do exposto anteriormente, o objetivo do presente estudo é levantar os 

motivos pelos quais sujeitos procuram o futebol como profissão e as principais dificuldades 

encontradas durante este trajeto. 

Entende-se que o estudo é relevante, pois trata de questão a ser discutida e 

enfrentada de forma mais consciente e crítica por parte daqueles que lidam com os inúmeros 

jovens que “apostam todas as suas fichas no cassino chamado futebol”, onde poucos ganham 

e muitos perdem. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico do futebol e sua expansão pelo mundo 

 

O futebol é tratado neste estudo como esporte da modernidade, surgido na 

Inglaterra no século XIX, inicialmente praticado pela elite inglesa (REIS; 2006). O futebol é, 

assim como outras modalidades esportivas, originário das transformações dos passatempos 

ingleses. Elias e Dunning (1992), citados por Reis (2006) revelam em seus estudos que o 

futebol de forma regulamentada surgiu inicialmente entre os anos de 1845 e 1862 nas escolas 

publicas inglesas, escolas essas freqüentadas pela elite inglesa da época, e o marco oficial de 

sua criação como esporte moderno se dá no ano de 1863, quando é criada a Associação de 

Futebol Inglesa, (Football Association – FA). 

Apesar de inicialmente ser praticado pela elite, a sua pratica não demorou para ser 

disseminado entre membros de outras classes ou mesmo entre ociosos (REIS, 2006). 

Com normatização das regras a disseminação do futebol pelo mundo tornou-se 

mais fácil (REIS, 2006). 

O futebol chega ao Brasil por meio de jovens de classe alta e as primeiras equipes 

apareceram nos clubes cujos sócios representavam a elite da sociedade da época.  

      Em principio fora praticado como um modo de lazer dos jovens pertencentes às 

altas camadas da sociedade, da elite paulistana, sendo membros de outras classes sociais 

terminantemente excluídos desta „nobre atividade‟. Entretanto, nos primeiros anos do século 

XX, começaram a surgir equipes de futebol não pertencentes a colégios, fábricas ou clubes 

sociais de elite. 

A chegada do futebol no Brasil se dá em 1894 quando Charlles Miller, estudante, 

filho de ingleses radicados no Brasil, ao retornar de seus estudos da Inglaterra traz consigo 

“[...] duas bolas de futebol, um livro de regras e um jogo de uniforme, além de todo 

conhecimento absorvido [...] (REIS, 1998, p.4) 

Segundo Reis (2006), foi a partir do ano de 1908 com o surgimento de vários 

clubes de futebol no Brasil que as demais classes sociais tiveram direito de praticá-lo. Era o 

início da tomada do futebol pela população brasileira, não apenas pelos representantes da 

classe alta. 
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Assim, o Futebol chegou ao Brasil como um esporte de uma minoria privilegiada, 

e aos poucos esse cenário foi sendo modificado, onde o mesmo conquistou um amplo espaço 

no contexto nacional, tornando mais que um esporte, uma forma de expressão de uma 

sociedade, que o incorporou como parte importante de sua cultura. 

Segundo Reis (2006), provavelmente, o futebol tenha tido uma aceitação tão forte 

pelos povos do mundo todo por ser um esporte que permite aos seus espectadores a 

manifestação das mais diversas emoções humanas. O torcedor pode sentir a esperança de ver 

sua equipe marcar gols, fazer uma maravilhosa partida, vencer o jogo, e o medo e o 

desapontamento da derrota ou de um jogo ruim.  

 

2.2 O futebol e sua popularidade no Brasil 

 

O futebol é um esporte muito popular no Brasil, basta olhamos o quanto se faz 

presente no cotidiano do brasileiro. 

 

 

“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 este esporte, em detrimento de outros; 

quantas emissoras de rádio transmitem o mesmo jogo, nas tardes de domingo”. 

(DAOLIO, 2000, p. 33) 

 

 

Para explicar o papel que o futebol representa no Brasil, Daolio defende que 

houve uma combinação entre as exigências técnicas do futebol e as características sócio -

culturais do povo brasileiro. O futebol seria, ao mesmo tempo, um modelo da sociedade 

brasileira e um exemplo para ela se apresentar. 

Segundo Daolio (2006) podem ser atribuídas várias explicações à popularização 

do futebol no contexto brasileiro. Uma delas seriam o grande contingente negro na população 

nacional e a facilidade desta raça numa modalidade esportiva que tem nos pés seu principal 

instrumento de ação. Os defensores desta teoria defendem as vantagens atléticas dos negros 

em competições esportivas, utilizando-se de vários jogadores negros como exemplos e 

destacando entre eles Pelé.  
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Outra linha de explicação diz respeito às regras do futebol, sendo estas de fácil 

compreensão em relação aos outros esportes e sua pratica pode acontecer em qualquer local.  

Por fim, Daolio (2006) destaca que o futebol demandaria um estilo de jogo, uma 

exigência técnica, uma eficácia e uma eficiência que se adequaram as características do povo 

brasileiro. 

São muitas as explicações para tentar esclarecer essa identificação entre o povo 

brasileiro e o futebol. Para Freire (2006), alguns nos acham que somos vitoriosos porque Deus 

é brasileiro, para outros a explicação é genética. Mesmo que não se esclareça, basta dar uma 

volta por aí, pelas areias das praias, pelas quadras de futebol de salão, pelas ruas de terra ou de 

asfalto, por cada pedacinho de chão onde uma bola possa rolar que uma pessoa atenta 

perceberá que o futebol para o brasileiro é uma grande brincadeira. Jogar bola tem sido a 

maior diversão na infância dos brasileiros. 

Para Brant (2006) a popularidade é tanta que normalmente quando nasce uma 

criança em uma família brasileira, principalmente do sexo masculino, esta já é condicionada a 

torcer pelo time que o pai impõe, dando logo blusa e brinquedos deste time. Aqui vale ainda 

destacar que o primeiro presente de muitas crianças brasileiras é uma bola, o que faz com que 

as mesmas tenham contato desde cedo com o futebol.  

Neste sentido, Daolio (2006, p. 59) afirma que  

 

Desde o início da infância, as crianças brasileiras, principalmente os meninos, 

brincam de jogar bola. E aqui no Brasil, jogar bola remete-nos somente ao futebol. 

Por que em nosso país os outros esportes que utilizam bola não recebem essa 

designação?”Jogar bola” é um termo definido culturalmente, ou seja, todo brasileiro 

sabe que jogar bola nada mais é do que praticar futebol. 

 

 

O futebol praticado no Brasil é apenas um modo, entre outros, da sociedade 

brasileira expressar-se, deixando-se descobrir (DAMATTA et al, 1982). 

Neste sentido Daolio (1989, p.108) reforça que “o futebol, como o carnaval e os 

rituais religiosos, além de ouras praticas típicas do Brasil, pode ser visto como um veículo 

para uma serie de dramatizações da sociedade brasileira.” 
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Daolio (2000, p. 33) afirma que: 

 

[...] o futebol demandaria um estilo de jogo, uma exigência técnica, uma eficácia e 

uma eficiência, que se adequaram as características culturais do povo brasileiro. 

Assim, o novo esporte que chegava da Inglaterra não oferecia apenas momentos 

lúdicos e de lazer aos seus praticantes, mas permitia, principalmente, a vivência de 

uma série de situações e emoções típicas do homem brasileiro. Isso explicaria o alto 

poder simbólico que o futebol foi adquirindo ao longo deste século (século XX), 

passando a representar o homem brasileiro, da mesma forma que o fazem outros 

fenômenos nacionais, como o carnaval, por exemplo. 

 

 

È inegável a influência que o futebol apresenta na vida nacional. È só observar o 

cotidiano do brasileiro e tem-se a dimensão do quanto esse esporte faz presente no dia a dia da 

nossa sociedade.  

Conforme Daolio (1989, p.108): 

 

[...] o futebol faz parte da sociedade brasileira de uma maneira mais afetiva do 

pudemos supor a primeira vista. A sociedade brasileira – não é exagero dizer _ está 

impregnada de futebol, e maior exemplo disso pode ser visto no nascimento de uma 

criança - homem, de preferência -, quando ele recebe um nome, uma religião e um 

time de futebol. Time esse que ele vai aprender a gostar, compartilhando com ele 

momentos de gloria e sofrendo com ele períodos ruins, sem jamais pensar em 

substituí-lo por outro. 

 

Assim, é fácil observar a presença do futebol nas vestimentas dos brasileiros, em 

obras artísticas, nos meios de comunicação escritos e televisivos nacionais, assim como em 

expressões utilizadas no vocabulário no dia a dia, para perceber o quanto o futebol se faz 

presente e influencia, mesmo que sem se perceber, nas escolhas dos brasileiros.  

Quanto ao exposto no parágrafo anterior Daolio (1998, p.4) afirma que: 

 

É interessante observar como nosso cotidiano está impregnado de termos 

futebolísticos, tais como "pisar na bola", "fazer o meio campo", "dar um chute", 

"bater na trave", "fazer um gol de placa" e assim por diante. Essas gírias são 

utilizadas por todos, mesmo aqueles que não são torcedores fanáticos. O fato é que 

essas expressões foram incorporadas pela sociedade brasileira, tendo claro 

significado no cotidiano de todas as pessoas. 
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O que se pode notar é que o futebol foi aceito pela sociedade brasileira, tornando-

se elemento presente e identificador da cultura nacional. 

O mesmo autor ainda destaca que muitos grupos são formados através do futebol. 

Torcedores, praticantes, dirigentes que se encontram em estádios, campinhos de várzea, na 

rua, praia, bar, ou seja, que tem o futebol como pano de fundo na história de sua vida. 

(DAOLIO,2005). 

E não importam as classes, raças, etnias, o futebol é considerado um ponto de 

igualdade. Dentro de campo não importa se a pessoa é negra, branca ou amarela, se é rica ou 

pobre, católico ou evangélico, o importante é o espetáculo e a busca pela vitória (BRANT, 

2006). 

No que tange aos praticantes, muitos são os brasileiros que apostam no futebol 

como canal de mobilidade social, ou seja, vêem neste esporte uma via de ascensão social 

capaz de elevá-los a níveis sociais e econômicos mais favoráveis, buscando assim o futebol 

como campo de trabalho. 

 

2.3 O Futebol como campo de trabalho 

 

Muitos são aqueles que visam o futebol como meio de trabalho e de um futuro 

promissor através dele.  

Através do marketing esportivo, a indústria do entretenimento se instalou, 

fazendo com que as emissoras de televisão lucrem financeiramente com as transmissões, que 

diversos produtos com nomes de jogadores ou vinculados a uma propaganda feita por um 

jogador sejam vendidos, tudo tem um papel publicitário e é onde entra os empresários sempre 

visando lucrar alto com a imagem e agenciamento de jogadores. Diante desta realidade, as 

pessoas ficam perplexas e apaixonadas pelo futebol e, assim, fica nítida especialmente no 

Brasil, a vontade despertada no jovem desde a infância em se tornar um astro dos gramados 

brasileiro e internacional, fazendo assim com que muitos deles motivados por essa ilusão de 

sentidos, abandonem seus estudos, deixem seus familiares e suas cidades, e tentam a sorte, 

acreditando que a realidade que se apresenta nos meios de comunicação é acessível (Guerra et 

AL, 2008). 

Mas segundo Reis (2006) é sabido que uma minoria consegue através do futebol 

ser um profissional e ganhar dinheiro, porém esta ênfase em que a mídia dar aos ídolos 
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esportivos, de mostrar meninos que eram pobres e conseguiram ficar ricos através do futebol, 

“transforma” este esporte muitas vezes em uma forma de ascender socialmente, colocando-o   

como superador de barreiras. 

Porém, o caminho até o nível profissional se configura complexo e difícil, onde 

nem sempre o jovem talento irá atingir o objetivo tão sonhado e almejado (GUERRA et al, 

2008) 

 

 

2.4 O Futebol como canal de mobilidade social 

 

Desde o principio questões que dizem respeito ao social, aparecem ligadas ao 

futebol. Para entender este processo de mobilidade social é preciso saber o que é e como 

acontece e o como o futebol pode ser tratado com um meio de canal de mobilidade social. 

O conceito de mobilidade social segundo Ferreira (2003) está relacionado a ideia 

de movimento, de mudança de posição de indivíduos ou grupos em determinado sistema de 

estratificação. E essa mobilidade social pode se dar de forma horizontal ou de forma vertical. 

Sendo que no sentido vertical acontece por motivos diversos, a ascensão ou a queda dos 

indivíduos ou grupos na escala de hierarquia social, levando a mudanças de suas posições de 

classe em relação às que eram ocupadas anteriormente na sociedade. A mobilidade vertical é 

definida também como ascendente no caso de subida na escala social e descendente quando 

ocorre a descida na mesma escala. Já a mobilidade social horizontal são mudanças de posição 

no interior da mesma classe social.  

Brant (2006), apud Regis (1955, p.53), afirma que “diferentes são os canais pelos 

quais se processa a mobilidade social: família, corporações militares, religião, escola, política, 

burocracia, comércio, indústrias, artes”. No Brasil um dos canais que vem sendo utilizado por 

um sem número de pessoas é o futebol. 

Com essa identificação tão grande do futebol com a sociedade brasileira, é de se 

esperar que essa popularidade alimente sonhos de muitos brasileiros em se tornarem estrelas 

no mundo futebolístico, alcançando status econômicos superiores, ou seja, o futebol como 

uma possibilidade de ascensão social. 
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Segundo Brant (2006) um canal de mobilidade social que vem sendo muito     

utilizado nos dias de hoje pelas classes inferiores é o esporte, e nesse cenário o futebol se 

coloca como a principal via. 

      Segundo Souza et al. (2008) o futebol pela rede de significados que envolve no 

Brasil, se torna um projeto de vida principalmente para famílias de camadas populares, 

quando vislumbram em casa algum talento para o esporte. O sucesso de um é de todos, e o  

inverso também é verdadeiro. Investimentos familiares se transformam em histórias de 

sacrifícios e dedicação que resultam em sucesso ou em frustração na biografia de muitos que 

aventuram na construção de uma carreira profissional.  

       Neste sentido, o futebol acaba alimentando fantasias, desejos esperanças, e para 

muitos ele acaba se tornando uma máquina de sonhos onde é enxergado como uma opção de 

futuro, como possibilidade de ascensão social, uma forma de conquistar um futuro promissor. 

Assim, muitas crianças e jovens veem no futebol uma forma de alcançarem 

patamares sociais e econômicos semelhantes ou superiores àqueles alcançados pelos seus 

ídolos. Vêem uma forma de ascensão social vertical de enriquecimento. Neste contexto o 

papel da mídia tem sido decisivo, pois todos os dias são mostrados casos de crianças pobres 

que ascenderam socialmente através do futebol e que, agora, podem desfilar pelas ruas 

dirigindo automóveis inacessíveis à grande maioria da população, ou seja, o sonho de criança 

se torna realidade.   
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, de cunho 

qualitativo, sendo desenvolvida em dois momentos: revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo. 

  

3.2 Revisões Bibliográficas 

 

A pesquisa bibliográfica foi feita com o objetivo de obter fundamentação teórica a 

respeito dos assuntos abordados neste estudo. Assim, foram abordamos os seguintes temas: 

histórico do futebol e sua expansão pelo mundo; o futebol e sua popularidade no Brasil; o 

futebol como canal de mobilidade social.  

Quanto ao histórico do futebol e sua expansão pelo mundo utilizamos as ideias de 

Reis (2006), que trata o futebol como esporte da modernidade, a partir dos escritos de 

Duninng e Elias. 

No que tange ao futebol no Brasil, esta parte do estudo procurou discutir a 

presença e as relações mantidas entre o futebol e a sociedade brasileira. Para tanto, buscamos 

informações a partir dos seguintes autores: Jocimar Daolio, Heloisa Reis, Freire e Brant. 

Por fim, quanto ao futebol como campo de trabalho recorremos a Reis (2006) e 

Guerra Et al (2008) e canal de mobilidade social foram utilizadas fontes teóricas das ciências 

sociais, especialmente da sociologia, como Ferreira (2003). 
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3.3 Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo foi desenvolvida mediante uma entrevista com sujeitos que 

ingressaram em algum momento de sua vida na carreira futebolística em categorias de base de 

clubes de futebol no Brasil.   

 A entrevista foi realizada a partir de um formulário composto por questões 

norteadoras como: o futebol como opção profissional; dificuldades enfrentadas no “trajeto”; 

apoio familiar; o processo de seleção (”peneirada”).  

Para a realização da entrevista foi utilizado gravador de voz. As informações 

obtidas foram transcritas para posterior discussão, tendo em vista o referencial teórico. 

Os sujeitos participantes do estudo foram selecionados de maneira intencional, ou 

seja, sujeitos que se enquadram no perfil pretendido para o presente estudo. Participaram do 

estudo 3 (três) sujeitos (n = 3). Tendo em vista a viabilidade do estudo, os sujeitos 

selecionados são moradores das seguintes cidades: Datas e Gouveia. 

 

3.4 Cuidados éticos 

 

As informações obtidas serão utilizadas para fins científicos e as identidades dos 

sujeitos participantes não serão em nenhum momento divulgados.  

Os sujeitos foram informados que não eram obrigados em nenhum momento a 

responder toda e qualquer pergunta presente no formulário, conforme a sua vontade, assim 

como poderiam abandonar a entrevista em qualquer momento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através da pesquisa de campo realizada com três sujeitos que se enquadram no 

perfil da pesquisa, ou seja, que ingressaram em algum momento de sua vida na carreira 

futebolística em categorias de base de clubes de futebol no Brasil e “desistiram” de continuar 

nesta caminhada, foram coletadas informações que permitiram uma certa compreensão de 

“parte” da realidade social vivida por estes atletas e as dificuldades encontradas neste trajeto. 

O entrevistado I nasceu em Santo André-SP, tem 35 anos e hoje trabalha como 

professor de Educação Física da rede municipal de educação de Datas/MG e também é 

pedagogo. 

Ele sempre gostou de jogar futebol, e foi uma coisa que sempre o acompanhou; 

acreditando que jogava muito bem e em razão de várias pessoas dizerem que ele tinha que 

fazer testes, como seus tios, que foram as pessoas que mais influenciaram nesta escolha, já 

que dos seus pais nunca teve influência e pelo gosto pelo futebol, foi daí que surgir o desejo 

de ser jogador profissional. 

Quanto a sua participação em categorias de base de clubes de futebol, passou pelo 

Santo André, Atlético Mauaense e Jabaquara de Santos.  

Aos 12 anos foi para Datas MG, onde permaneceu por três anos e aprendeu a 

jogar o futebol de campo. Começou a se destacar nas categorias de base, mas teve que 

retornar a Santo André SP e morar novamente com seus pais. Em Santo André começou a 

disputar campeonatos amadores, onde destacou e fora convidado a participar de um teste na 

equipe do Santo André.  

Foi aprovado e permaneceu no clube cerca de cinco meses treinando na categoria 

de base, mas devido aos laços afetivos que mantinha com a namorada retornou a Datas 

abandonando o clube e os estudos.  

Após um ano retornou a São Paulo novamente, mas não mantinha mais contato 

com o Santo André e aos 18 anos ingressou na escolinha profissional do Corinthians, mas 

permaneceu na mesma somente por dois meses, devido ser paga, e como não tinha condição 

de arcar com os gastos desistiu novamente. 
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[...] ai teve uma época que eu falei com meu treinador que era pago e tal e eu não 

acreditava nisso, até hoje eu acredito nisso: o futebol que é pago, não é de alto nível. 

Pago, quem tiver dinheiro joga, eu sempre tive isso na cabeça eu jogo futebol e aqui 

eu to pagando pra jogar, ainda que seja o Corinthians, mas não dá não.[...] 

 

 

A partir de indicação do ex-treinador participou de uma seleção no Jabaquara de 

Santos. Pelo fato de não ter tido quem o apresentasse conseguiu participar do teste jogando 

em outra posição, zagueiro, e mesmo assim foi aprovado. Porém, como a equipe era fraca 

financeiramente e não oferecia aos atletas alojamentos, sendo que este era necessário, então 

como nem ele nem sua família apresentava condição de custear os gastos teve que desistir,  

mais um sonho perdido. 

 

 [...] Na categoria de base se você não tiver, por exemplo, tem muitos jogadores que 

tem um empresário para bancar eles neste período, porque é um período que você 

não tem grana, que você ta começando agora, por isso que o empresário ganha 

dinheiro, ele pega um jogador sem grana e investe nele naquele momento que ele 

está precisando ai a partir do momento que ele estoura, ou vai para um time 

profissional, ele fecha o contrato, ai que ele começa a ganhar dinheiro, mas é difícil 

conseguir um empresário neste período. [...] 

 

 

 Mas ele não desistiu de ser jogador, começou a participar de campeonatos 

amadores em Santo André e começou a se destacar nos campeonatos, sendo campeão pelo 

time que disputava e artilheiro. 

Então foi convidado para fazer um teste no Mauaense, passou como centroavante, 

jogou alguns dias, cerca de um a dois meses, mas como a estrutura lá era muito ruim, daí ele 

saiu e começou a jogar na várzea de novo, pois ele dizia que naquela época a várzea dava 

muito dinheiro, cinqüenta a cem reais por partida. 

A partir daí foi para São Bernardo, com vinte anos, onde disputou o campeonato 

municipal, onde foi campeão de novo. Com isso, ele foi jogar pela seleção de São Bernardo, 

disputou campeonatos regionais e nessa seleção eles estavam fazendo um time para fazerem 

jogos e levarem para Europa, mas tinha um limite etário de 20 anos, e ele estava no limite e 

assim mesmo foi convidado, mas novamente não deu certo, pois ele voltou a Minas Gerais, 

ficando mais um mês em Datas.  

Retornando a São Paulo, fez teste em Campinas e passou, só que Campinas era 

muito longe e ele teria que ter alojamento, teria que morar lá e para a família dele naquele 
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momento era impossível, então ele desistiu e voltou para Santo André, onde continuou 

disputando um novo campeonato em que foram campeões e durante este campeonato tinha 

uns olheiros, então seu empresário fez uma proposta a ele de fazer um teste num clube na 

Holanda.  

Ele e mais três amigos aceitaram a proposta, mas na verdade somente um amigo 

que foi, pois tinhas condições financeiras de pagar sua volta. O que o impediu de tentar seu 

sonho lá fora foi o medo, já que naquela mesma época, em que atletas estavam indo para o 

Japão e se passassem no teste era tudo “lindo”, agora quando não passava ficavam na rua 

como mendigos, pois não tinhas condições de voltar se por acaso não passasse. Então por 

bom censo ele decidiu ficar em Datas, pois já estava namorando e já estava em uma idade 

onde pensava em se firmar, então começou a estudar, passou no vestibular (que era o requisito 

para o namoro) e desistiu do sonho de ser jogador. 

 

[...] Chegou a um determinado momento da minha vida, em que foi o divisor de 

águas, ou eu corro atrás de um sonho de ser profissional aos 20 anos, ou eu vou 

estudar e ficar ter minha família, e o ponto crucial foi essa viagem para fora do 

Brasil porque se eu fosse eu ia largar minha namorada, futura esposa que é 

realmente hoje, eu teria que está abrindo mão disso tudo, eu tinha que colocar na 

minha vida, ou jogar no incerto que era meu sonho, mas que podia dar certo ou não, 

porque sonhos são assim não é porque é sonho que vão tornar realidade e muito pelo 

contrário e como também eu já tinha 20 anos eu já sabia qual era a realidade do 

futebol, dizendo assim, com 20 anos você tem que ta no nível de profissional, eles 

não vão querer jogador pra lapidar eles já vão querer jogador pronto e eu com 20 

anos não era pronto e eu tive a chance ou eu vou e quebro a cara e tento me 

arrebentar ou não, ou eu vou estudar que vai me dar um futuro, então a partir 

daquele momento eu acho que coloquei os pés no chão e optei pelo seguro, preferi 

estudar [...] 

 

 

E o amigo dele que foi pra Holanda naquela época, pois tinha dinheiro para voltar, 

passou no teste e ficou lá por um ano, e hoje ele é riquíssimo. 

 

[...] hoje quando eu encontro com ele, ele fala você jogava mais bola que eu, pena 

que você não foi. Então assim essa é a parte que eu fico assim, não sei tudo na vida, 

ou é pra ser ou é pra não ser, eu acho que pra mim não era pra ser porque a gente 

sabe que a realidade do futebol não é maravilhosa pra todos, eu tenho muitos amigos 

meus que estão lá até hoje tentando, com quase 30 anos e não vão conseguir nada 

[...] 
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Muitas vezes estes jovens vêem no futebol uma forma de unir o gosto pelo jogar 

com o desejo de ter um futuro promissor para eles e para seus familiares, com uma 

estabilização financeira.  

Segundo Souza et al. (2008) o futebol pela rede de significados que envolve no 

Brasil, se torna um projeto de vida principalmente para famílias de camadas populares, 

quando vislumbram em casa algum talento para o esporte. O sucesso de um é de todos, e o 

inverso também é verdadeiro. Investimentos familiares se transformam em histórias de 

sacrifícios e dedicação que resultam em sucesso ou em frustração na biografia de muitos que 

aventuram na construção de uma carreira profissional. 

 

Porém isso não depende somente deles próprios, das suas ações exclusivamente e 

durante este trajeto muitas vezes os atletas e a própria família devem abrir mão de várias 

coisas por um sonho que muitas vezes não se vê concretizado.  

O entrevistado II nasceu em Gouveia MG, tem 31 anos, atualmente trabalha como 

coordenador de segurança do trabalho e o seu nível de escolaridade é o ensino superior 

incompleto. Já teve contato profissional nas categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube, no 

qual teve inicio aos 15 anos de idade. 

Relata o entrevistado que o mesmo jogava futebol na equipe amadora da cidade de 

Datas - MG, equipe esta muito bem organizada e que não encontrava adversários a altura na 

região. Esta equipe marcava amistosos contra equipes de categorias de base de times 

profissionais.   

Em um destes amistosos, contra a equipe do Cruzeiro, que já vira jogar 

anteriormente outras duas vezes na cidade, a equipe local venceu e ele foi o destaque 

marcando três gols. Como a equipe do Cruzeiro já o vinha observando e com a boa atuação 

foi convidado para realizar um teste na categoria de base da equipe da capital.  

O gosto pelo esporte, associados aos incentivos de várias pessoas, fizeram com 

que ele acreditasse e foi a partir deste instante que o mesmo fortaleceu seu sonho de ser 

jogador, pois achava seu potencial semelhante ou superior ao dos atletas que estavam no 

Cruzeiro. 

O entrevistado relata que foi para Belo Horizonte juntamente com um amigo que 

também jogava na equipe de Datas e fora convidado para também realizar o teste. Chegando 
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ao clube realizaram o teste e ambos foram aprovados, mas devido a falta de informações e 

esclarecimentos a respeito de tudo que se passava houve um problema onde foi manipulada a 

data de nascimento de ambos. Eles realizaram o teste em uma categoria inferior a que seria a 

correta, e quando foram se apresentar na equipe, lhes fora informados a farsa que foi feita e 

que deveria ser feito um novo teste e na categoria compatível com idade. 

No segundo teste ele foi sozinho porque o seu amigo não tinha condição 

financeira necessária para ir para Belo Horizonte e ele tinha parentes na capital o que facilitou 

a sua ida. O teste foi refeito e novamente ele foi aprovado, ingressando na categoria correta. 

 

[...] como a gente é de interior, a família não tinha idéia, a gente não tinha idéia do 

que aquilo podia proporcionar pra gente ao longo prazo, então ficou muito nas mãos 

de outras pessoas que não tinham o conhecimento adequado de como direcionar a 

carreira de um jogador de futebol ou quem pretende ser um jogador de futebol, por 

isso eu não fui muito bem encaminhado na minha tentativa de ser jogador [...] 

 

Segundo o ele, o clube oferece uma estrutura muito boa para os atletas, mas 

durante o período que se busca cumprir o trajeto até o profissional encontram-se dificuldades, 

inclusive quanto ao financeiro, quanto ao direcionamento e etc. 

 

 [...] do clube para com atleta a estrutura era toda dada, tinha médicos, nutricionistas, 

professores, tinha uma escola que funcionava dentro do clube do cruzeiro, funciona 

até hoje, porque eu freqüento o clube lá até hoje, o problema que tinha é que se você 

não fosse apadrinhado, não tivesse um padrinho forte, que te sustentasse, ou que 

desse algum retorno pro clube, a sua chance com relação aos outros atletas que 

tinham esse padrinho, eram bem menores [...] 

[...] Tecnicamente eu me achava no nível dos jogadores do Cruzeiro, só que como 

você vem de interior, não é apadrinhado, cê entrou sem empresário, então as coisa se 

tornavam difícil, dia de jogo, é eu fazia uma semana boa de treinamento, me 

destacava no treinamento, só que como eu não tinha empresário, basicamente 

quando no final de semana quando agente ia jogar eu era cortado da lista de 

jogadores por não ser empresariado e não ter um padrinho forte no meio do futebol 

[...] 

 

 

[...] só que só o potencial não basta, então você tinha que ter um encaminhamento 

e alguém que te ajudasse a chegar lá [...] 
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Ele nos relatou que além de jogar na categoria de base do Cruzeiro ele jogava 

também em outros clubes paralelos a convite de pessoas que não pertenciam ao corpo 

profissional do Cruzeiro, como clubes de empresas que disputavam campeonatos amadores, 

isso para complementar sua renda e arcar com seus gastos, uma vez que não era 

“apadrinhado” e a remuneração na várzea, por exemplo, era maior do que na categoria de 

base.  

Em um destes jogos na várzea ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior 

do joelho e quando foi se reapresentar à equipe do Cruzeiro foi dispensado aos 19 anos de 

idade e não pode mais fazer parte da categoria de base do clube, pois foi comprovado que a 

lesão não teria acontecido quando ele estava no clube. 

 

[...] como a gente tinha somente uma ajuda de custo, ajuda muito baixa, ajuda de 

custo e transporte, cê jogando estes campeonatos amadores, você tinha,ganhava uma 

remuneração maior do que você ganhava na categoria de base do clube então devido 

a isso a convite de outras pessoas que não faziam parte da categoria de base do 

cruzeiro eu fui jogar infelizmente por ocasião do destino eu machuquei o meu joelho 

rompendo o ligamento cruzado e dando encerramento a aminha chance de ser um 

jogador profissional [...] 

 

[...] o ponto essencial é o direcionamento porque eu tinha o sonho de ser jogador de 

futebol, mas eu não tive o direcionamento correto, alguém que me dissesse faça isso, 

isso aqui é o correto, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer, eu 

basicamente fui com a cara e a coragem. Eles vieram aqui, observaram meu futebol 

e me levou, só que quem me levou para Belo Horizonte não fez a coisa correta 

comigo, então posterior a isso eu fui sozinho, com a cara e a coragem, passei no 

teste só que não tinha quem me desse o direcionamento, o que eu podia fazer o que 

eu não podia fazer, então como a minha família não tinha a base, e eu recebia uma 

ajuda de custo, pra complementar os meus gastos, não tendo este direcionamento eu 

procurei fazer fora do clube o que eu não poderia ter feito, se eu tivesse seguido as 

regras corretas do clube basicamente hoje eu poderia ter sido um jogador 

profissional [...] 

 

 

Após o ocorrido, a séria lesão, ele começou a pensar em outras alternativas de 

vida, pois nem ele, nem a sua família apresentava condições para custear o tratamento. Foi a 

partir deste momento que ele percebeu que infelizmente seu sonho de ser jogador profissional 

tinha ficado pelo caminho. 

O futebol, para muito jovens do nosso país, acaba se transformando em uma 

fábrica de sonhos, um simples “brincar de bola” faz com estes sonhos cresçam e se tornem 
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opção de futuro, alternativas de vida. Não há duvida sobre as expectativas que muitos jovens 

brasileiros depositam no futebol. 

Mas durante todo o trajeto até o nível profissional, vários são os fatores 

extrínsecos que surgem e acabam sendo determinantes e decisivos nesta tentativa de seguir na 

carreira futebolística. Reforça-se a idéia de Guerra et al (2008)  que destacam que o caminho 

até o nível profissional se configura complexo e difícil, onde nem sempre o jovem talento irá 

atingir o objetivo tão sonhado e almejado, como se deu com o entrevistado II. 

O entrevistado III nasceu em Gouveia MG, tem 30 anos e atualmente trabalha 

como técnico de radiologia em um hospital regional.  

Jogou por muito tempo na várzea e era atleta de um clube amador na cidade de 

Datas - MG, e aos 14 anos de idade já tinha em mente que estava na hora de sair para 

participar de processos seletivos, “peneiras”, a fim de conseguir ser um jogador profissional. 

Então aos 14 anos de idade começou a praticar o futebol visando o profissional. 

Dos 14 para os 15 anos, a convite e incentivo de seu tio que morava em Belo 

Horizonte, foi realizar um teste no clube Venda Nova. Foi aprovado e permaneceu por anos 

no clube. 

Durante este período ele tinha o apoio dos familiares, pais, irmãos, tios dentre 

outros, mas não era um apoio financeiro. Ele não conseguiu o “padrinho”, quem o ajudasse 

custear seus gastos, uma vez que sua família não tinha condição, mas recebia ajuda do seu tio 

que morava na cidade, tio este que fez de “tudo” para que ele fosse um jogador profissional. 

Ao decorrer do tempo ele não continuou no clube, por decisão e opção dele, então 

retornou a Datas - MG onde morava com seus pais e continuou a jogar futebol no antigo clube 

amador. Segundo ele “a carreira de jogador de futebol não é fácil, ainda mais quando você 

não tem empresário, quando você não conhece ninguém no meio futebolístico” 

Pouco tempo depois retornou a Belo Horizonte para realizar outro teste, agora no 

Clube atlético Mineiro, novamente com a ajuda do tio. 

Realizou o teste, mas com a idade “avançada”, aos 18 anos, e foi aprovado, mas 

na fase final dos acertos para entrar no clube, o responsável pelo processo de seleção, há mais 

de 30 anos no clube e era um dos diretores da instituição, faleceu. 
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Depois deste acontecimento ele ficou muito decepcionado, pois via ali sua real 

chance de ser um jogador profissional e deixou o futebol de lado, e só voltou a jogar tempos 

depois e desta vez na várzea, só por lazer. 

Aos 19 anos recebeu um convite para realizar um teste, durante sua participação 

em uma copa de futebol amador, mas negou não querendo dar seqüência, ele optou por 

estudar. 

[...] carreira de jogador de futebol é muita curta, se ocê iniciar cedo, cê vai ter uma 

carreira longa porque o investimento é muito grande, cê pára os estudos, daqui a 

pouco não vai ter profissão nenhuma e se você deixar pra correr atrás de uma 

profissão depois é pior, então eu optei por desistir de ser profissional e estudar, 

fiquei naquela de ser profissional só se estivesse se algum empresário viesse e 

realmente falasse você vai jogar , agora de tentar correr atrás e viver disso depois 

dos meu 18 anos eu já tinha desistido[...] 

 

Como dito anteriormente, pela rede de significados que o futebol apresenta no 

Brasil, ele acaba tornando uma opção de futuro para muitos jovens em nosso país. 

Quantos jovens oriundos de classes baixas não compartilham o mesmo sonho de 

chegarem até o profissional, em busca de melhoras para si e sua família reforçando a idéia 

Brant (2006) que diz que o esporte é um meio de mobilidade social muito utilizado 

atualmente, e neste cenário o futebol se destaca. 

 Quantas famílias compartilham e apostam juntamente com o jovem no sonho de 

conseguir chegar ao profissional e ajudar a obter mudança de status, reforçando o que Souza 

et al. (2008) destacam, onde o futebol se torna um projeto de vida para famílias de camadas 

populares, quando vislumbram em casa um talento no esporte e que o sucesso de um é de 

todos e o inverso também. Investimentos de familiares se transformam em histórias de 

sacrifícios e dedicação que resultam em sucesso ou em frustração na biografia de muitos que 

aventuram na construção de uma carreira profissional. 

Quantos jovens talentosos não tiveram oportunidades de se destacar no cenário 

futebolístico por vários motivos ligados a estes fatores, sejam dificuldades de recursos 

financeiros, falta de empresário, falta de apoio familiar, dentre outros. 

São muitos os que apostam todas as suas fichas no futebol, mas realmente poucos 

são os conseguem vencer e isso reforça a idéia de Reis (2006) que diz que é sabido que uma 

minoria consegue através do futebol ser um profissional e ganhar dinheiro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das entrevistas constatamos que durante todo o trajeto até o nível 

profissional, vários são os fatores que surgem e acabam sendo determinantes e decisivos na 

escolha de prosseguir na carreira futebolística.  

Assim ressalta GUERRA et al (2008) o caminho até o profissional se configura 

complexo e difícil, onde nem sempre o jovem irá atingir o objetivo toa sonhado e almejado.  

Vários foram os fatores extra campo que foram abordados pelos entrevistados 

como determinantes para a permanência no futebol em busca do profissionalismo. 

Analisando as respostas, concluímos que a falta de incentivo financeiro, falta de 

empresários e falta de apoio da família, mostram-se como fatores determinantes para a 

desistência de prosseguir na carreira futebolística tendo como meta o profissionalismo. 

E mesmo assim, são muitos que procuram o futebol como profissão, devido a 

influencia que o futebol tem na vida de cada um, por ser constituinte da cultura brasileira, 

vendo nele uma forma de dar estabilidade financeira para seus familiares e também pela 

imagem que eles têm de seus ídolos, vivendo uma vida que muitos almejam de fama, carro do 

ano, fãs e muito dinheiro. 

Por fim, entendemos que seja necessária uma maior discussão e reflexão por parte 

de todos aqueles que de uma forma ou de outra se envolvam neste cenário, como familiares, 

treinadores, empresários, o próprio atleta, assim como nós, professores de Educação Física, 

pois um dia poderemos lidar com jovens que buscarão o futebol como profissão e, 

consequentemente, devemos discutir e enfrentar de forma mais consciente e crítica este 

caminho, que para alguns é de “flores”, para outros bastante “espinhoso”, onde poucos 

ganham e muitos perdem. 
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ANEXO 

 

Formulário para Entrevista 

Este formulário tem por objetivo coletar informações de indivíduos das cidades de Datas, 

Diamantina e Gouveia que ingressaram em algum momento em categorias de base de clubes 

de futebol do Brasil, na tentativa de seguir carreira profissional, a fim de serem utilizados 

como parte de um trabalho de conclusão de curso, a ser apresentado ao departamento de 

Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. 

Dados de identificação: 

Idade:_________Naturalidade:____________________ 

 

1. Atualmente qual sua ocupação profissional e nível de escolaridade? 

2. Em qual clube você jogou futebol? 

3. Com que idade você iniciou a prática do futebol nas categorias de base de clubes 

profissionais?  

4. Que motivos o levaram a tentar ser jogador de futebol? 

5. Como se deu o acesso ao clube de futebol?  

6. Quanto tempo você permaneceu nas categorias de base dos clubes de futebol? 

7. Você encontrou dificuldades para ter acesso às categorias de base e também para permanecer 

nas mesmas? 

8. Você teve apoio da sua família durante esta busca de se tornar um jogador profissional?  

9. Quais fatores que o levaram a “abandonar” o sonho de ser profissional? 
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