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RESUMO 

 

O objetivo central dessa monografia é compreender o processo educativo que 

envolve a formação de futuros jogadores de futebol, analisando as relações sociais 

estabelecidas entre professores, alunos e seus familiares. Esses agentes ajudam a 

criar e reafirmar um determinado padrão de comportamento masculino. Tal padrão 

de comportamento pode ser desenvolvido a partir dos treinamentos, dos 

comportamentos esperados pelos professores de seus jogadores, a partir do que 

entendem como elementos fundamentais para o reconhecimento deles como futuros 

jogadores de futebol, ainda que nem todos sigam a carreira. Pretendo analisar as 

relações estabelecidas entre esses atores a partir de literatura especializada e de 

pesquisa qualitativa junto a esse grupo nos treinos da escolinha de futebol do 

Goytacaz Futebol Clube durante o ano de 2016.  

 
Palavras-chave: Futebol, Masculinidade, Educação.  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this monograph is to understand the educational process that 

involves the training of future soccer players, analyzing the social relations 

established between teachers, future professionals and their families. These agents 

helps create and reaffirm a particular pattern of male behavior. This behavior can be 

developed from the trainings, from the teachers' attitudes that teach these players, 

from what they understand as fundamental elements for their recognition as future 

soccer players, although not everyone has that career in the future. I intend to 

analyze the relations between these actors from the literature and qualitative 

research with this group in training the soccer school of Goytacaz Football Club 

during the year of 2016.  

 

Keywords: Fottball, Masculinity, Education. 
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Introdução 

Esse trabalho monográfico pretende analisar o processo educativo de 

possíveis jogadores de futebol e as implicações desse processo na formação do 

homem. Meu objeto de pesquisa é a escolinha de futebol do Goytacaz Futebol 

Clube, uma equipe centenária de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio 

de Janeiro. 

 Nessa pesquisa busco pensar o futebol como chave explicativa de 

fenômenos sociais, mais precisamente proponho levantar debate sobre a formação 

de possíveis futuros jogadores de futebol e entender os mecanismos desse 

processo de ensino-aprendizagem. Utilizo como premissa a hipótese de que o 

futebol é um espaço de construção de padrões masculinos, buscando compreender 

o processo e os efeitos desses padrões em crianças e adolescentes entre 6 e 14 

anos matriculadas na escolinha de futebol do clube supracitado. 

O Futebol é um desporte de proporções mundiais, segundo uma matéria da 

edição online do jornal O Globo do dia 06/05/2016, metade da população mundial 

(cerca de 3,6 bilhões de pessoas) estariam assistindo a final da Copa do Mundo de 

Futebol em 2014. No Brasil, o futebol chega no final do século XIX sendo um 

componente marcante da nossa cultura. Por tamanha popularidade, a prática do 

futebol é escolha de muitas crianças e jovens, estando em diversos cenários 

socioeducativos. A pesquisa visa trazer uma perspectiva diferente sobre a 

educação, apresentando e reafirmando a ideia de que os processos educativos 

estão presentes para além dos cenários escolares, constituindo-se por exemplo em 

uma escolinha de futebol, como é o caso desse trabalho. Vale ainda ressaltar que as 

primeiras manifestações do futebol moderno surgem exatamente dentro dos 

colégios ingleses. 

O estudo dos esportes pela Sociologia inicia-se apenas em 1960. Durante 

muito tempo a legitimidade dos estudos sobre esportes no campo das Ciências 

Sociais foi questionada e ficou em segundo plano. Daí a relevância de utilizar o 
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futebol como espaço onde se pode observar diversos aspectos da vida social, como 

a violência, as relações de poder, as ideologias e nesse caso, analisar mais 

precisamente a questão da masculinidade em relação ao processo de aprendizagem 

do futebol em um clube de Campos dos Goytacazes, com uma realidade singular, de 

baixo investimento e menor visibilidade. 
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CAPÍTULO I -  REVENDO A TEORIA  

 

Nesse capítulo evidencio a bibliografia usada nesse projeto e proponho reflexões 

a serem relacionadas posteriormente com o campo. 

 

1.1  Futebol como fenômeno social 

 

Para iniciar o caminho teórico percorrido para a elaboração da pesquisa, utilizo 

como premissa A busca da excitação escrita por Norbert Elias e Eric Dunning. 

A obra é um marco para o estudo dos desportes nas Ciências Sociais, trazendo luz 

sobre o surgimento do futebol moderno e suas implicações na vida cotidiana. Por 

essa lógica espaço temporal, adoto-a como minha primeira fonte científica, onde 

o futebol é apresentado como mecanismo de compreensão da vida social.  

O desenvolvimento do futebol como esporte moderno faz parte do que 

Norbert Elias chama de “processo civilizatório” que aconteceu na Inglaterra, 

simultâneo ao desenvolvimento do jogo parlamentar, onde se internaliza a ideia de 

que perder ou vencer não significa eliminar ou ser eliminado, matar ou morrer. Esse 

fator contribui para a inibição de um comportamento considerado selvagem, “não 

civilizado” resultando na diminuição de tensões sociais e conseguintemente da 

violência.   

A criação em 1863 da Football Association (FA), na Inglaterra, regulamentou o 

futebol criando então suas regras universais. Nesse aspecto, é importante salientar 

a internalização das normas/regras na prática do futebol, com base no processo 

civilizatório. Onde o esporte é analisado como uma espécie de regulamentador das 

emoções, e onde, a partir de uma crescente interdependência entre os diversos 

indivíduos que praticam o esporte bretão leva ao que Norbert Elias classifica como 

um “fortalecimento do autocontrole e a permanência das compulsões, a inibição de 

paixões e controle de pulsões", desempenhando um papel importante no cotidiano 

das sociedades modernas na construção do coletivo.  

Em contrapartida, cresce com força um fenômeno na Inglaterra que vai contra 

o processo civilizatório: o hooliganismo, um comportamento violento associado a 
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torcedores, em especial de futebol. Eric Dunning, membro da escola de Leicester, 

elucida que o hooliganismo foi visto pelos próprios ingleses, principalmente na Copa 

do Mundo de 1966 como um problema que colocaria em ameaça a reputação 

mundial da Inglaterra como lugar do espírito esportivo e do fair-play. Norbert Elias 

busca compreender esse outro aspecto, no qual um setor da sociedade sente prazer 

em realizar atos agressivos/ violentos: 

  

Na vida quotidiana de uma multidão, cada um passa a ter poder. Na 
estação do trem, no caminho para o jogo e, ainda mais, no campo de 
futebol, pode chamar-se a atenção sobre si próprio. Qualquer um 
pode atrever-se a fazer coisas que nem sequer se atreveria a fazer 
se estivesse só. E, deste modo, sem saber exactamente o que está a 
fazer, mas gozando com a excitação desencadeada, volta as costas 
ao sistema. Cada um pode vingar-se de uma vida vazia e sem 
esperança. A vingança é um motivo forte. Rasgam-se os 
compartimentos dos comboios; quebram-se mesas e garrafas nos 
bares. (ELIAS & DUNNING,1993)  

  
A partir dessa perspectiva, o hooliganismo é entendido como a falta de 

desenvolvimento do autocontrole que é transformada em tensão física, criando uma 

regressão do processo civilizatório, voltada à um comportamento considerado 

animal, bárbaro, ocasionando problemas sociais. Seu desenvolvimento tem 

a relação com uma conduta orientada pelo que os autores chamam 

de: "ethos guerreiro", ou seja, a internalização de condutas que se caracterizam pela 

constante necessidade de destruição física e moral do outro, que é considerado 

como inimigo. 

A prática do futebol moderno acontece nas escolas inglesas de elite, sua 

penetração nas camadas populares, com o então abandono da prática nas escolas 

elitizadas, e sua popularização global são etapas de um fenômeno inicialmente 

orientado para receber emoções que ainda que controladas, não poderiam ser 

expostas ou manifestas fora de seus espaços. Dessa forma, tantos jogadores, 

quanto espectadores teriam visto no futebol um espaço onde as emoções reprimidas 

poderiam ser manifestas ainda que controladas por regras universais e válidas para 

todos. A violação dessas regras levaria à um constrangimento público, capaz de 

fazer inibir tais práticas de violação à medida que são reprimidas publicamente.  
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O desporte como área masculina reservada é outro aspecto destacado em A 

busca da excitação, onde esportes como o futebol tem papel fundamental na 

construção e reprodução da identidade masculina. É evidenciado que a fundação de 

alguns desportos, como o futebol e o Rugby, estão associados a uma violência 

quase considerada própria deles. Nesses ambientes o comportamento dos 

praticantes desses esportes é baseado no que Eric Dunning chama de “subcultura 

macho”. A imagem das mulheres e de homens não associados a esse tipo de 

masculinidade está subjugada a esse padrão dominante de homem, como é 

salientado no livro por meio de relatos e canções. Esse aspecto será melhor 

discutido no capítulo III.    

 

No Brasil, o antropólogo Roberto Damatta é um dos primeiros autores a 

pensar o desporto. Em Futebol: Ópio do povo X Drama social, o esporte é 

compreendido não como uma dicotomia entre a sociedade, mas como reflexo da 

mesma. Utilizando o conceito de drama social, inspirado em Max Gluckman e 

Victor Turner, o autor elucida que o futebol é um espaço de expressão da sociedade 

brasileira.  

Para DaMatta, o futebol é vivido e entendido como um jogo, apesar de ser 

uma prática que exige tática, habilidade e técnica é necessário também contar com 

um elemento invisível: a sorte. A própria partida de futebol é uma chave de 

compreensão dessa questão; as vontades individuais, das equipes e a dicotomia 

entre as regras do jogo e o resultado, a vitória ou a derrota, não advém somente da 

boa execução dos fundamentos do esporte, os erros e as coincidências que 

interferem no jogo não são controlados, de maneira geral. Portanto, o jogo de futebol 

torna-se uma metáfora da vida ligada a noção de destino:  

 

Imagine uma equipe treinada, com jogadores altamente motivados e 
habilidosos, todos excelentes em termos físicos e disciplinares. Junto 
a esses fatores uma campanha futebolística perfeita. No último 
jogo desta equipe, decisivo para a conquista do título de campeão do 
mundo de futebol, ela deverá defrontar-se com outro time também 
poderoso, mas cuja a campanha foi muito mais irregular e inferior. De 
fato, tão irregular que só terá o título de campeão se conquistar uma 
vitória. Um empate dará o campeonato ao nosso time perfeito. Na 
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mente de todos, não há dúvida de que o time mais motivado, 
treinado, que realizou a melhor campanha, será o campeão. É uma 
questão de justiça e de ordem. E, no entanto, no jogo decisivo, este 

time invencível, que contava com tudo ao seu favor, perdeu. 
(DAMATTA, 1989, p.57) 

 

O trecho acima refere-se a derrota da seleção brasileira no final da Copa do 

Mundo contra a seleção uruguaia em 1950. Depois do jogo falou-se de destino, de 

má sorte, conforme salienta o autor, atribuindo a ela a formação racial do Brasil, 

predominantemente composta por escravos e índios. A derrota para o Uruguai foi 

muito além de um jogo perdido, foi a derrota da sociedade brasileira, que se auto 

intitulou “racialmente impura” e por isso inferior.   

Outro aspecto de importante destaque é o sentimento de justiça que o futebol 

possibilita para uma parcela da população, principalmente para as camadas 

populares. A regras universais do futebol proporcionam o que DaMatta classifica 

como, “uma experiência exemplar de legitimidade e acatamento das leis”. Em uma 

partida de futebol são aplicadas as mesmas regras aos dois lados envolvidos, sem 

distinções. Elas são conhecidas por todos envolvidos e não mudam de maneira 

repentina, promovendo assim um sentimento de igualdade ausente na conjuntura da 

sociedade brasileira, segundo autor. O futebol então, torna-se um espaço onde se 

“vence” por desempenho, mérito. 

DaMatta rompe com a ideia do futebol visto como um instrumento das classes 

dominantes, e analisa ele como um fenômeno social que possibilita a expressão 

individual e livre sendo também um aspecto fundamental na construção de uma 

identidade nacional:  

O futebol no Brasil, assim, além de ser um esporte, é também uma 
máquina de socialização de pessoas, um sistema altamente 
complexo de comunicação de valores essenciais e um domínio 
ondes se tem a garantia da continuidade e da permanência cultural e 
ideológica enquanto grupo inclusivo.  (DAMATTA, 1982, p.60)  

 
Ao pensar na formação de futuros jogadores de futebol e seu percurso até a 

profissionalização, utilizo como base as três fases que Simoni Guedes destaca em 

Subúrbio: Celeiro de Craques. A autora revela que de acordo com sua pesquisa 

etnográfica, nota-se padrões estabelecidos em relação ao futebol, apesar da 
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singularidade dos indivíduos. Um grupo de trabalhadores de uma fábrica no Rio de 

Janeiro revelam suas experiências com o futebol. O esporte tem um papel de 

destaque na vida dos mesmos, perpassando suas trajetórias pessoais.  

Na primeira fase o futebol é visto como uma "brincadeira" sendo oposto da 

obrigatoriedade do trabalho e da escola, acontecendo ainda na infância nas 

populares “peladas”, muito comuns no Brasil. Nessa fase a socialização no meio do 

futebol é relatada como informal, onde as crianças aprendem a jogar entre si 

e observando os mais velhos. A segunda fase é denominada como "a luta" que 

decorre após sucessivas tentativas frustradas em peneiras e treinos de clubes de 

primeira divisão, ocasionando uma desistência incompleta no sentido que o 

indivíduo não desiste do futebol em si, mas procura outras formas de ocupação. A 

terceira fase está relacionada a primeira, o futebol torna-se de novo uma brincadeira. 

Onde sonho acaba e o futebol é praticado por lazer, divertimento.   

 

1.2  Futebol e educação 

 

Utilizarei o futebol como espaço de reflexão e construção, mais 

especificamente irei observar alunos, possíveis futuros jogadores de futebol na faixa 

dos 6 aos 14 anos que fazem parte da escolinha de futebol, uma equipe centenária 

do interior do estado do Rio de Janeiro, o Goytacaz Futebol Clube. Nesse aspecto 

vale ressaltar a realidade complexa, onde 82% dos jogadores profissionais no Brasil 

ganham em média até dois salários mínimos, de acordo com dados da 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), demonstrando que o sonho de se tornar 

um jogador de futebol com o objetivo de alcançar mobilidade social, na maioria das 

vezes, gera mais frustração do que realização. Conforme, Maria de Mattos 

Dantas salienta no capítulo "Futebol e profissão" que integra o livro O ensino do 

futebol: para além da bola rolando que no início do século XX ser jogador de um 

clube representava status e distinção.   

As escolinhas de futebol são espaços onde acontecem um aprendizado 

formal desse desporto. Nos dias atuais a formação de jogadores está estritamente 

relacionada a um ambiente de aprendizagem institucionalizado, como é o caso da 
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escolinha de futebol do Goytacaz. Essa especialização começa bem cedo, em 

muitos casos desde a infância. A rotina de treinos da escolinha não se limita 

somente ao jogo propriamente dito. Ensino técnico, tático e físico são 

elementos fundamentais desse processo de ensino-aprendizagem. O ensino do 

futebol nesses centros, não deveria limitar-se a esses mecanismos, o futebol 

enquanto conteúdo, possibilidade educacional não tem tanto destaque.  

[...] o futebol acontece apenas ao nível da prática (o fazer pelo 
fazer), desprovido de reflexões teóricas sobre o saber fazer corporal 
ou sobre as referidas conexões sociais que permite; também 
é vivenciado, na maioria das vezes, de maneira sexista, sendo 
oferecido como atividade apenas ao grupo masculino. 

 
Em uma partida de futebol, sendo um jogo oficial ou uma “pelada” existem 

expressões comuns que são faladas tanto pelos jogadores, como também por 

torcedores. Entre elas “futebol é coisa para macho”, “ele joga como mulherzinha”, 

“marcação homem a homem”, demonstram como o futebol é um espaço de uma 

determinada masculinidade, utilizo como chave de compreensão o conceito 

de masculinidade hegemônica.   

Chamar de hegemônica é entender a existência de outras, mas essa é 

tomada socialmente como superior aos outros tipos de masculinidade. Segundo 

Mendes, Junior e Anjos (2016) a masculinidade hegemônica é um modelo composto 

por diversos valores entre eles a virilidade, a bravura, a força e a competitividade. É 

importante salientar que esse modelo hegemônico não é determinado, o mesmo 

pode sofrer alterações em relação ao tempo e as culturas. E é esse tipo de 

masculinidade que pretendo analisar, correlacionando com as práticas dentro da 

escolinha do Goytacaz. "Em nossa cultura, desde os seus primórdios, o futebol 

aparece fortemente atrelado à masculinidade hegemônica, sendo um espaço no 

qual os valores previamente mencionados podem ser investidos publicamente, 

legitimamente e sem vergonha" (MOURA, 2005 apud MENDES; JUNIOR; ANJOS, p 

158)      

Outro aspecto importante é a questão do dom, para a compreensão desse 

processo educativo. Para entender dom é necessário que possamos compreender 

os múltiplos significados de "dom", no futebol o mais presente é como sinônimo de 
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talento. Possuir dom não é suficiente para a formação de um jogador de futebol, o 

dom talento precisa ser moldado através de um processo de ensino e 

aprendizagem, desenvolvido em uma escolinha de futebol e/ou categoria de base a 

fim de que se desenvolva. Contudo, existe uma outra acepção sobre dom que é 

muito presente nas falas dos jogadores de futebol, conforme salienta Arlei Damo; o 

dom visto como dádiva, recebido por alguma divindade ou herdado e perpassado 

por valores morais.   

 

1.3  O Goytacaz 

 

Em Campos dos Goytacazes, município localizado no Norte Fluminense do 

estado do Rio de Janeiro, os primeiros registros com esporte bretão são antigos, por 

volta de 1907. Os primeiros relatos de suas origens estão ligados a uma companhia 

de circo itinerante, que passava na cidade. Seus artistas traziam uma bola de couro 

toda costurada que era objeto de divertimento dos mesmos, conforme é evidenciado 

no livro História do Futebol Campista de Paulo Ourives. O destaque no cenário 

nacional esportivo vem com inserção do Goytacaz Futebol Clube e do seu rival 

Americano Futebol Clube nos campeonatos organizados pela Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF) e pela Federação do Estado do Rio (FERJ). 

O Goytacaz Futebol Clube "de tantas paixões, desilusões e sonhos que não 

acabam nunca" (OURIVES, 2013), também conhecido como Alvi-Anil por conta de 

suas cores, foi fundado em 20 de agosto de 1912 em Campos dos Goytacazes, 

carrega no seu nome a cidade e sua identidade, conforme podemos elucidar 

pela fala abaixo:      

Um dos maiores valores do Goytacaz FC - esse, patrimônio 
de nossa terra - é o seu nome. O adepto do alvi-anil orgulha-se do 
nome do seu clube, o qual considera o mais belo e expressivo de 
todo o Brasil. Nenhum mais representativo da terra a que pertence, 
nenhum exprimindo com abundância igual a essa identificação com 
as origens e tradições do meio e sua força telúrica. (OURIVES, 2013; 
p.70) 

 

O estádio Ary de Oliveira e Souza, mais conhecido pelos campistas como 

“Arizão”, inaugurado em 1938, é a sede do Goytacaz e onde acontecem os jogos da 
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equipe profissional e onde os meninos da escolinha de futebol realizam seus 

treinamentos. Atualmente o clube disputa a série B do Campeonato Carioca e passa 

por uma considerada crise financeira. Contudo, sustenta sua raiz de time popular 

possuindo a 5ª maior torcida do Estado do Rio.   

Estar vinculado a um clube com mais de cem anos de existência, popular na 

cidade e que já revelou diversos jogadores, inclusive campeões mundiais, como é o 

caso do jogador Amarildo campeão do mundo pela seleção brasileira e revelado 

pelo Goytacaz, é algo que gera status para o aluno que está matriculado na 

escolinha, para os pais que tem um filho/ou familiar associado ao clube e até mesmo 

ao professor que conduz os treinamentos semanais, se pensarmos no contexto da 

cidade.  

  

CAPÍTILO II-  O CAMPO 

 

Nesse capítulo irei discorrer sobre minhas observações na escolinha de 

futebol do Goytacaz Futebol Clube. Para isso realizei entrevistas semiestruturadas 

com o vice-presidente do Clube, o professor da escolinha de futebol, o técnico do 

time principal, alunos e responsáveis dos mesmos, assim como atletas da base do 

time.  

 

2.1 Descrição  

 

Localizado no Centro de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio 

de Janeiro, o estádio Ary de Oliveira e Souza é o lugar onde acontecem os 

treinamentos da escolinha de futebol do Goytacaz. Com mais de 70 anos de 

construção, a também sede do clube, tem sua fachada toda nas cores da 

agremiação (azul e branco).  

Nos arredores do estádio nota-se várias referências ao clube, a começar por 

uma padaria bem tradicional do bairro, a Padaria do Goytacaz, seu proprietário não 

só é um torcedor fanático do time com também é um ex-diretor da agremiação. 

Algumas mães de alunos da escolinha do Goyta, o time é carinhosamente chamado 
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assim, trabalham no estabelecimento. Muitos funcionários do Goytacaz são 

frequentadores da padaria, demonstrando uma proximidade que vai além da física, 

apesar de não existir nenhuma ligação oficial entre o comércio e o clube. Ao lado se 

observa uma loja de produtos esportivos oficiais da equipe, com a imagem do 

mascote, o índio Curumin, bem na entrada da loja que atualmente encontra-se 

fechada. Na frente do estádio, o famoso "Mintingas Bar" que pulsa nos dias de 

jogos, principalmente nos clássicos locais, como pude presenciar, durante 

o clássico entre o Goytacaz e o Americano pela 6º rodada da Taça Corcovado, série 

B do campeonato carioca, no ano de 2015. As cores do local fazem alusão ao 

Goytacaz e o espaço é ponto de encontro da torcida, antes e após as partidas.  

A própria relação do Goytacaz e de sua torcida com a rua onde fica o estádio 

Ary de Oliveira e Souza é algo a ser ressaltado. A rua dos Goytacazes, mas 

conhecida como rua do Gás, é onde concentra-se a torcida do Alvi-Anil, sendo a 

entrada principal dos "donos da casa". A rua transforma-se em um mar azul em dias 

de jogos, completamente tomada pela torcida do Goytacaz, sem movimentação dos 

torcedores adversários. O bar supracitado rompe a fronteira do seu espaço físico e 

invade a rua com grelhas de churrasco e recipientes de isopor com bebidas. A 

torcida do Goytacaz se espalha por essa rua, onde pude identificar grupos de 

torcedores organizados com bandeiras e instrumentos, assim como torcedores 

comuns que aguardavam a abertura dos portões e o início do jogo, enquanto a 

torcida do Americano tem que percorrer outro caminho para ter acesso ao 

estádio. Não é por acaso que o clube é conhecido como o time da rua do Gás. 

Na entrada principal da sede do clube é possível observar a primeira 

sinalização da escolinha de futebol do Goytacaz. Uma faixa convidando alunos de 6 

a 14 anos a participarem do projeto de valorização das categorias de base, 

conforme foi salientado pelo vice-presidente, Otávio Oliveira, em uma entrevista feita 

com o mesmo. Ao lado vemos roletas antigas que nos dias de jogos é o local por 

onde a torcida entra. Mais atrás uma outra entrada, destinada aos carros e à 

imprensa, que é por onde os alunos, pais e funcionários costumam entrar no 

cotidiano da instituição. Adiante mais um local de acesso ao clube que segue até a 

arquibancada do estádio. Em todas minhas idas ao campo, essas entradas 



20 

 

 

encontravam-se abertas, algo que diz muito sobre a relação do Goytacaz com o 

espaço em que ele está inserido.  

Adentrando o clube vemos o campo, templo de pelejas que marcaram a 

história do futebol campista, e também local onde os alunos da escolinha de futebol 

treinam. Por conta do constante uso e pela crise financeira que o Goytacaz 

atravessa, o campo não está em perfeitas condições, com muitos buracos e grama 

alta, o que dificulta a prática do futebol. Ainda dentro do gramado, observamos o 

banco de reservas com algumas cadeiras soltas. Nos dias de escolinha ele 

transforma-se em vestiários, ali os meninos colocam as meias, caneleiras e 

chuteiras, deixam suas mochilas e em algumas situações trocam de roupa. As 

arquibancadas de concreto nas cores do time, recebem os responsáveis de alguns 

alunos, que sentados ali acompanham os treinamentos. O alambrado que costuma 

"separar" a torcida do campo durante os jogos, nos dias de escolinha servem de 

grade que amparam as bicicletas dos alunos.  

Pela perspectiva da arquibancada popular, que recebe o nome de um ilustre 

campista e fanático torcedor do clube, o ator Tonico Pereira, começo a analisar a 

organização dos outros setores do estádio. Nessa arquibancada é onde o chamado 

"povão", o torcedor comum, fica para acompanhar as partidas. Do lado esquerdo da 

mesma, a parte das cadeiras cativas, em cima desse setor as cabines de impressa e 

abaixo um espaço que é denominado "custódia da polícia" que no dia-a-dia do clube 

tem papel de; almoxarifado e secretária. De frente a popular, do outro lado do campo 

a parte destinada a torcida adversária. Atrás dos gols se situam algumas torcidas 

organizadas do time em dias de jogos.   

No interior do clube existe um oratório com imagens de santos católicos, mais 

adiante enxergamos o que seria a parte administrativa, uma entrada com uma 

escada que dá em um salão de festas, que é utilizado pelos próprios profissionais do 

Goytacaz, segundo me confidenciou um funcionário. Ao lado, a sala de reuniões do 

conselho, e é nesse local que as decisões sobre o clube são tomadas. Uma mesa 

grande e várias cadeiras compõem o espaço, além de vários troféus que se 

encontram de maneira desordenada, mas que representam os diversos títulos de 

mais de cem anos do Alvi-Anil.   
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Ao pensar nesse espaço, descrito nos parágrafos acima, o estádio do 

Goytacaz representa uma resistência ao futebol moderno. Atualmente, o modelo das 

conhecidas arenas é uma tendência no futebol brasileiro, sendo adotado por clubes 

de grande expressão no país e até mesmo pelo maior rival do Goytacaz, o 

Americano. Esse processo tende a uma elitização do futebol, com encarecimento 

dos ingressos, com a mudança de público presente nas partidas de futebol e até 

mesmo com o rompimento da relação do clube com o bairro, com o seu local de 

origem. Já que em algumas situações as arenas vão para outras regiões de suas 

respectivas cidades, acompanhando tendências imobiliárias. O Goytacaz vem na 

contramão desse processo, resgatando uma Campos antiga e preservando sua 

identidade e história. 

 

As numeradas 
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A popular 

 

Entrada nos dias de jogos 
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O Campo 

 
 

 
                                                                  Os troféus 
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2.2 Os primeiros contatos 

 

Pessoalmente minha relação com o clube começou por uma espécie de 

curiosidade, sempre ouvi falar muito do Goytacaz Futebol Clube e as pichações com 

o escudo do time pela cidade me chamavam atenção. No ano de 2015, pelo 

Facebook, descobri que haveria um jogo no final de semana e resolvi ir. Primeiro, fui 

até a sede do clube, o estádio Ary de Oliveira e Souza, que era um dos pontos de 

venda de ingressos para a partida. Lá dei de cara com as bilheterias fechadas, mas 

com as entradas do estádio abertas, uma prática comum como relatei em parágrafos 

anteriores.   

Subi pela entrada que dá para as arquibancadas, sem saber muito bem, já 

que na época não conhecia o estádio e não havia nenhum funcionário na entrada 

para avisar. Assim, logo de cara minha primeira visão foi do campo, uma cena 

memorável que me fez recordar a primeira vez que fui a um estádio. No momento 

uma equipe treinava e nas arquibancadas havia um pequeno grupo, que acredito 

que fossem de torcedores. Desci e encontrei um funcionário, que me vendeu o 

ingresso para o jogo, na saída ainda assisti um pedaço do treino e tirei algumas 

fotos. O jogo aconteceu no dia seguinte, pela série B do campeonato carioca de 

2015, com vitória do Goytacaz.      

Como uma jovem pesquisadora, meu primeiro contato com o campo foi 

positivo e particularmente surpreendente, como havia elucidado anteriormente 

acompanhei alguns jogos do Goytacaz na série B do campeonato carioca do ano 

anterior a esse projeto de pesquisa (2015), e quando retornei ao clube em um outro 

papel: aluna da UFF que pretendia desenvolver sua pesquisa ali, fui recebida por um 

ídolo do time, o jogador Ricardo Bóvio. Ele foi meu primeiro informante, me passou 

seus dados pessoais e dos responsáveis pela base do Goytacaz e foi meu mediador 

nesse processo, pois ao falar o nome dele me era atribuída uma certa de 

credibilidade.  

Com os dados que me foram passados pelo Bóvio, descobri os dias e 

horários que aconteciam os treinos e assim consegui encontrar o professor da 
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escolinha de futebol do Goytacaz, o Jorginho. Me apresentei explicando que 

pretendia realizar um projeto de pesquisa, pedindo permissão para acompanhar os 

treinos da escolinha de futebol e assim fui "liberada" para iniciar meu campo. 

  

2.3 A escolinha: razões para a adesão, seleções e ensinos 

 

A pesquisa visa trazer uma perspectiva diferente sobre educação, 

apresentando e reafirmando a ideia de que os processos educativos estão presentes 

para além dos cenários escolares. As primeiras manifestações do futebol moderno, 

regulado por normas nasce nas horas vagas nos colégios de elite na Inglaterra.  

Suponho que as escolas também formam o “homem”, em algum 

modelo ou estilo específico. Em um ambiente quase composto majoritariamente por 

homens, como o da escolinha de futebol do Goytacaz Futebol Clube, buscarei 

compreender a construção de categorias ligadas à masculinidade. O projeto da 

escolinha de futebol do Goytacaz é voltado para crianças e adolescentes de 6 aos 

14 anos, paga-se uma taxa no valor 60 reais mensais, além da compra do uniforme 

que tem uso obrigatório. O número de crianças e adolescente matriculados é 

variado durante o ano, como me confidencia o vice-presidente do clube, chegando 

entre 60-100 alunos. Os treinos acontecem em dois horários, um na parte da manhã 

e outro na parte da tarde, duas vezes na semana, terças e quintas-feiras mais os 

jogos que acontecem aos finais de semana contra outras equipes como evidencia a 

fala o técnico Jorginho: “Aqui o planejamento foi feito em cima de dois dias, terça e 

quinta. Eu, por exemplo, acho que o treinamento dois dias na semana é 

interessante. Você tem terça, o intervalo da quarta, aí tem quinta, o intervalo da 

sexta, o jogo no sábado e o intervalo de domingo."  

Durante o campo, acompanhei em maior parte os treinos da parte da tarde. O 

que pude notar fazendo uma breve comparação entre os turnos é a idade dos 

alunos. Na parte da tarde os meninos são mais velhos que os da parte da manhã, 

talvez até pelo horário da escola. Em relação a ela não existe nenhuma cobrança 

fixa, como obrigatoriedade em estar matriculado ou vista das notas dos 

alunos. Ainda pude notar alunos que em algumas ocasiões treinam nos dois turnos, 
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por vontade própria. A maior cobrança dentro da escolinha é em relação ao 

uniforme, em muitos momentos pelo calor, os alunos querem retirar a blusa, porém é 

necessário que todos usem o uniforme completo. A blusa é azul com as inscrições 

do time, o conhecido “calção” é branco, chuteiras, meias e caneleiras compõem o 

resto do uniforme.  

 O principal objetivo que leva a vinculação ao clube é o sonho de se tornar um 

futuro jogador de futebol, conforme os alunos da escolinha revelam quando 

questionados. A questão da região onde o clube se localiza é um ponto evidenciado 

pelo vice-presidente, elucidando que pelo estádio se encontrar na região central da 

cidade facilita seu acesso, além da possibilidade de fazer parte da base de um clube 

que disputa campeonatos federados e tem certa notoriedade na formação de atletas 

na cidade. Outro aspecto em relação aos objetivos da escolinha de futebol é a de 

socialização e de formação do homem, conforme me foi evidenciado pelo professor 

Jorginho e novamente pelo vice-presidente do clube, em entrevista. A questão do 

lazer e da prática da atividade física é outro ponto salientado pelos pais 

e responsáveis dos alunos.  

Após os alunos da escolinha de futebol completarem 15 anos, eles recebem a 

possibilidade de ascender às categorias de base do clube. Conforme me salientou o 

vice-presidente do Goytacaz, Otávio Oliveira, o ano em que os alunos estiverem 

completando 15 anos eles vão para um período de teste com o treinador da base e 

são realizadas as peneiras dando oportunidade para os alunos treinarem na 

equipe e ali eles são avaliados. Se conseguirem passar por essa fase eles são 

enquadrados no time e preparados para competições de alto nível. O vice-

presidente, ainda explicita os bons resultados que obtiveram com as categorias de 

base, sendo campeões do campeonato estadual sub 17 evidenciando também a 

preocupação do clube em formar boas equipes. 

Os treinos da escolinha de futebol são divididos em duas etapas principais, 

não necessariamente nessa ordem; ensino de fundamentos e o coletivo. Os 

fundamentos são realizados, assimilados na base da repetição, o sucesso ou 

fracasso é obtido através do controle do corpo. O coletivo é procedimento de ensino-

aprendizagem onde os alunos praticam o futebol como jogo, as equipes são dividias 
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procurando manter um equilíbrio, que já gera uma categorização dos alunos. Pela 

idade ser diversificada existe disparidade grande no tamanho dos alunos, e na sua 

projeção física. Outro dado importante é o duplo papel do professor, que além de 

orientar sobre diferentes mecanismos do jogo exerce papel de arbitro também, 

gerando tensões, esse aspecto também será elaborado melhor no capítulo III.  

Assim que se inicia o treino é uma prática comum reunir os alunos sentados 

no centro do campo, esse ritual acontece sempre que é necessário dar um 

recado. Como falei anteriormente, os treinamentos começam com um trabalho na 

parte física e na execução de fundamentos. Muitas vezes é trabalhado o controle de 

bola com os cones, em outros momentos, fundamentos como cabeceio, onde os 

alunos ficam enfileirados e praticam a mesma ação segundo o apito ou ordem do 

professor, a mesma prática acontece em relação ao toque de bola. Não existe 

nenhum trabalho diferenciado com os alunos menores que às vezes encontram 

dificuldades tanto na prática dos fundamentos quanto no próprio jogo. A divisão dos 

alunos por posição é conforme eles se sintam mais “à vontade em jogar”, quando 

acontece de faltar alguém em determinada posição eles são improvisados, de 

comum acordo com o professor.   

Em relação a divisão dos alunos em equipe, algo que acontece 

com frequência são as reclamações por determinado aluno considerado “ruim de 

bola” estar em um time específico, o contrário também acontece, quando existe uma 

concentração maior dos alunos considerados “talentosos” em um mesmo time. A 

divisão entre os de colete contra os sem colete é feita pelo Jorginho com a 

participação dos alunos que em alguns momentos reivindicam, pedindo para estar 

em algum time. Os meninos que se destacam de maneira positiva nas partidas 

costumam receber elogios dos próprios colegas, por sua considerada “habilidade”, 

sendo bem vistos pelo grupo.  

    

2.4 Mudanças 

 

Assim que iniciei o campo me foi me revelado que o Goytacaz Futebol Clube 

passava por uma grande crise financeira. Nesse meio tempo, o time da Rua do Gás 
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assinou uma parceria com uma outra equipe da cidade, o Campos Atlético 

Associação, mais conhecido como Roxinho, em que seriam feitas melhorias 

no estádio Ary de Oliveira e Souza e em troca o Campos mandaria seus jogos pela 

primeira vez na série A do Campeonato Carioca na casa do Goytacaz. Por conta das 

obras, houve a eminência de uma mudança dos treinos da escolinha para o campo 

do Roxinho, até finalizar minhas idas ao campo isso ainda não havia acontecido de 

maneira efetiva.   

Outra mudança, ainda mais drástica foi a saída do professor Jorginho, quem 

acompanhei durante a maior parte do meu tempo em campo. Destaco logo aqui sua 

saída já que em passagens mais adiante se faz referência ao outro treinador que 

entrou no seu lugar, o técnico da equipe profissional, Paulo. Jorginho saiu de 

maneira inesperada após um jogo da escolinha de futebol contra uma outra equipe, 

em munícipio vizinho. Sua saída foi inesperada para mim e para todos do clube, 

direção e alunos. Particularmente o mesmo me confidenciou que saiu por conta de 

problemas financeiros do clube, em entrevista com o vice-presidente ele disse que 

Jorginho saiu do clube alegando proposta de uma outra equipe. Vale ressaltar 

aqui que a maior parte das minhas observações foram feitas na época em que 

Jorginho ainda era o professor da escolinha de futebol. 

         

2.5 O professor 

 

Um aspecto a ser considerado é a relação professor-aluno, parte fundamental 

em qualquer processo de ensino-aprendizagem. Iniciarei falando do professor, 

entendendo seu papel em um meio masculinizado e ainda muito fechado para 

questões de gênero.   

O professor da escolinha de futebol do Goytacaz Futebol Clube é um homem de 

50 anos, natural de Campos dos Goytacazes com nível superior incompleto (6º 

período de Ed. Física), mas que em todos os momentos que pode afirma que em 

2017 pretende voltar a fazer faculdade à distância. Com mais de 15 anos de carreira 

no Futebol, trabalhando com crianças, sua trajetória tem início no Salesiano, com 

passagens como professor por diversos clubes, núcleo do Flamengo e núcleo do 
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Vasco, conforme o mesmo salienta. Começou a desenvolver trabalho no núcleo 

principal do Goytacaz no começo de 2016. Ele costumava ir vestido para os treinos 

com bermuda e blusa esportivas, assim como chuteira.   

Os treinamentos são elaborados exclusivamente pelo professor, na entrevista 

que realizei com ele, o mesmo conta como pensa nos treinos e como desenvolve 

esse trabalho: "Geralmente, a gente sai de casa com um trabalho em mente: na 

segunda-feira fazemos fundamento e depois um reduzido, na quarta-feira a gente 

faz um coletivo, na sexta-feira a gente faz fundamento e reduzido (mas não 

acontece aula sexta-feira). Hoje se usa muito a metade do campo, reduzido que a 

gente fala é o espaço reduzido, a gente não usa o campo todo. Pode ser trave 

grande com goleiro ou trave pequena sem goleiro e, geralmente, são dois toques... 

movimentação, ocupar os espaços, ultimamente nós estamos fazendo isso, até 

mesmo equipes profissionais fazem isso. A gente já sai para treinar com mais ou 

menos um planejamento em mente, e é isso: terça-feira fazemos um reduzido com 

fundamento, na quinta-feira usamos o espaço todo já que no sábado a gente joga. 

Então, a gente faz com menos intensidade porque no sábado acontece uma 

atividade com outra equipe."  

 

Jorginho, tem um jeito peculiar de trabalhar, de forma muito exigente, coordena 

as atividades da escolinha de futebol. Um aspecto que chama atenção são os gritos 

frequentes com os alunos e as expressões usadas, que serão melhor evidenciadas 

no capítulo III. Uso a categoria "professor" pois assim ele se identifica. Para além o 

professor qualifica sua relação com os alunos como boa, dizendo que se considera 

amigo deles. Mas os alunos não caracterizam a relação dessa forma, como veremos 

mais adiante. Já alguns pais que pude ter acesso, demonstram satisfação com o 

trabalho exercido pelo professor, destacando seu comportamento disciplinador.  

  Paulo, treinador da equipe profissional, é quem assume a função de Jorginho 

após sua saída. Ele foi atleta profissional durante aproximadamente 18 anos, 

conforme me elucida em entrevista. Depois de encerrar sua carreira como jogador, 

iniciou sua trajetória como técnico, passando pela base até chegar a equipe 

profissional. Em campo o observei poucas vezes, o que puder notar é que em 
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comparação com o outro professor ele é mais descontraído, promove mais a parte 

lúdica, fazendo brincadeiras para aquecer os alunos e estabelecendo uma relação 

mais interativa entre eles.     

   

2.6 Os alunos 

 

A escolinha de futebol contempla crianças e jovens entre 6 e 14 anos, 

segundo a versão oficial do clube. Na realidade, existem alguns adolescentes que 

ultrapassam essa idade e aguardam uma oportunidade na base da equipe. Como foi 

dito anteriormente, após completarem 14 anos os alunos da escolinha de futebol 

possuem a oportunidade de fazer alguns testes para integrarem as categorias de 

base do Goytacaz Futebol Clube.  

A maioria dos alunos da escolinha chega até os treinos de bicicleta, muitos 

deles vêm juntos por morarem em uma mesma região e até mesmo por estudarem 

na mesma escola, como me evidenciaram na entrevista. Alguns alunos vêm 

de localidades mais distantes como é o caso de dois irmãos entre 8-9 anos que 

fazem um trajeto longo de ônibus até o estádio. De maneira geral, a relação entre os 

alunos é amistosa, até pelo vínculo que possuem, como parentesco e/ou estarem 

em um mesmo colégio, como já foi dito.  

Um dos momentos de maior aproximação que tive em relação aos alunos, foi 

durante a entrevista que pude realizar com eles, conhecendo-os um pouco melhor. 

Segue abaixo o relato do meu caderno de campo sobre esse dia:  

Antes do treino começar, pedi permissão para o técnico Mauro para realizar 

algumas perguntas a uma parte dos alunos da escolinha de futebol. Assim que o 

treino acabou, o treinador me chamou ao campo e me apresentou a alguns alunos, 

dizendo: "separei os 'maiorzinhos' para você”. Seguimos eu e os meninos 

selecionados por Paulo até a arquibancada, onde me apresentei como pesquisadora 

e aluna da UFF, apesar deles desconfiarem e brincarem com o fato de eu ser uma 

possível repórter. 

A idade dos meninos alternava entre 12, 13, 14 e 15 anos, os mesmos 

pareciam estar bem dispostos a conversar, alguns com um pouco de receio, outros 
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mostravam até animação. O fato é que a entrevista foi muito tranquila e perpassada 

por muitas risadas. Pessoalmente uma experiência singular em todo esse tempo de 

campo, ouvi meninos que enxergam a escolinha como começo da jornada de um 

sonho. Sem discurso pronto como os técnicos e diretores, a conversa aconteceu 

com muita sinceridade, talvez própria da idade. Para reforçar que tinham toda 

liberdade para falarem não pedi para que se identificassem.  

Durante a entrevista o que encontrei em comum nos alunos é o sonho, todos 

almejam se tornar jogadores profissionais e enxergam na escolinha de futebol o 

caminho para alcançar seus objetivos. Outro aspecto comum a eles é a paixão pelo 

Goytacaz, quando questionados muitos revelam seu amor pelo clube, sendo time de 

coração da maioria dos alunos que em alguns casos dividem espaço com um dos 

quatro times de maior projeção do Rio de Janeiro. Muitos alunos ainda revelam a 

vontade de fazer história na cidade de Campos dos Goytacazes, dentro do próprio 

Goytacaz. Entre seus ídolos se destacam jogadores da atualidade que fazem 

carreira em grandes clubes do futebol internacional, como Neymar, Messi, Phillipe 

Coutinho, entre outros.  

Em relação à escola todos disseram estar matriculados, boa parte revelou 

estudar em escola pública e não ser muito dedicado aos estudos, conforme fica 

evidenciado, pela fala deles "a gente estuda para passar e só". Diferente da 

escolinha de futebol, a escola regular é vista como uma obrigação e algo monótono. 

A maior reclamação deles sobre a escolinha era em relação ao professor Jorginho, 

eles não poupam críticas ao professor que segundo os mesmos, não trabalhava a 

parte física e os fundamentos da maneira que eles julgam corretas, estabelecendo 

uma comparação com o atual técnico, Paulo, fazendo gestos de coração com as 

mãos sinalizando para ele, que se encontrava dentro do campo.  

 O perfil socioeconômico dos alunos foi construído com base nos dados 

passados pelo professor Jorginho e pelo vice-presidente clube. A maioria dos alunos 

vem de bairros periféricos da cidade de Campos dos Goytacazes e são de camadas 

populares. O professor destaca que alguns alunos possuem o que ele chama de 

“problemas sociais” que seriam pais com problemas em relação a bebidas e 

drogas, além de problemas de ordem financeira, justificando que muitos alunos têm 
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poder aquisitivo baixo, tendo dificuldades para pagar a mensalidade da escolinha. 

Jorginho ainda salienta que muitos alunos chegam com comportamento violento não 

pelo futebol, mas sim por esses problemas familiares. Já para o vice-presidente 

Otávio Oliveira, o fato da escolinha de futebol do Goytacaz ser paga “seleciona” os 

alunos, porém o mesmo evidencia que acontecem alguns problemas como brigas 

entre os alunos por divididas mais acirradas e/ou desvantagem em alguma jogada, e 

que chegou a afastar um aluno por esse tipo de comportamento. O mesmo destaca 

que muitos alunos chegam com dificuldade para pagar a taxa da escolinha e que o 

clube oferece algumas bolsas, dependendo do caso do aluno.  

 

2.7 Minha posição 

 

     Antes mesmo de iniciar o campo, já imaginava como seria adentrar um 

espaço tão masculino e fechado como é o futebol. Apesar disso, não acreditava que 

minha presença no campo poderia significar algo a essa pesquisa. Em muitas 

reuniões da monografia, meu orientador salientava a importância de falar sobre isso, 

de mostrar minha posição como uma mulher de 21 anos e aluna de Ciências Sociais 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), e como esses condicionantes iriam 

interferir nas minhas relações sociais no clube e no meu objeto de estudo. Fui bem 

resistente a essa questão, e só ao longo das minhas idas ao campo e do processo 

de escrita consegui enxergar o quanto isso perpassa toda a construção desse 

trabalho.  

Logo de início, como identifiquei anteriormente, precisei de uma figura 

masculina para que os funcionários do clube dessem crédito à minha fala, pois em 

diversas ocasiões nos meus primeiros contatos dentro do Goytacaz, 

precisei recorrer à figura do Ricardo Bóvio, para que me atendessem e que 

conseguissem, mesmo que de maneira superficial, entender minha motivação em 

estar ali. Antes mesmo de escrever como iniciei o campo, não havia me dado conta 

disso, uma relação de poder tão sutil que em alguns momentos não são nem 

percebidos. E já que estabeleci essa questão de percepção, o que foi evidente é a 

predominância masculina dentro do clube, pois não existem funcionárias mulheres, 
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as poucas que aparecem são mães, irmãs, responsáveis de alunos da escolinha de 

futebol.   

Minha relação com o professor da escolinha de futebol, Jorginho, apresentou 

diversos aspectos nesse sentido. Tenho a sensação de que o professor nunca 

entendeu o que estava fazendo ali, apesar de me recepcionar de maneira solícita 

nas situações em que me dirigia a ele. O mesmo não me contava sobre outras 

atividades da escolinha, como os jogos que aconteciam nos finais de semana com 

outras equipes, mesmo eu estando presente nos treinos e ter explicado que se 

tratava de uma pesquisa sobre esse processo educativo, acabei descobrindo sobre 

esses jogos bem depois de ter iniciado o trabalho de campo.   

Jorginho, sempre estabeleceu diálogos comigo sobre assuntos pessoais, 

sobre minha vida em Campos dos Goytacazes, sobre eu estudar em uma 

universidade pública, o que ele dava bastante destaque, fazendo uma qualificação 

sobre a faculdade. Mas, em nenhum momento se referiu a mim para falar sobre 

futebol, seja nos assuntos paralelos que acontecem nos treinamentos sobre os jogos 

do campeonato nacional, ou o jogo dos meninos da escolinha, seja também sobre 

os fundamentos do jogo. Houveram situações em relação ao uso de palavrões, que 

não deveriam ser feitos próximo a uma mulher, no caso eu. Segue um trecho do 

meu caderno de campo em que elucido essa questão:  

Ao chegar no Clube, sigo direto para as arquibancadas, onde costumo assistir aos 

treinos. Na mesma, visualizo a presença cativa de uma mãe (que chama atenção 

por estar em todos os treinamentos) e de mais alguns responsáveis em lugares 

isolados na “Popular do Goytacaz”.  

Apoiadas no alambrado, as costumeiras bicicletas se destacam. Os meninos já 

estão no campo, Jorginho nota minha chegada e me chama com os gritos de “vem 

aqui” e gestos com os braços, de dentro do campo. Questiona se gostaria de falar 

com ele, esclarecendo logo que depois do treino ele teria compromisso e não 

poderia me dar atenção. 

Me encaminho até o gramado, ainda com o Jorginho em meio aos berros com o 

time, conseguimos trocar algumas palavras e remarcar nossa difícil entrevista. Ele 

justifica a ausência de treinamentos por causa do tempo chuvoso, elucidando que é 
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uma espécie de prevenção à possíveis lesões que podem ser ocasionadas pelo 

campo pesado. Após esse contato, peço licença para acompanhar o treino ali de 

perto, no banco de reservas. Sentados ali, encontram-se alguns alunos da 

escolinha, que aguardam para entrar no jogo e alguns jogadores da equipe juvenil 

do Goytacaz, que treinariam logo em seguida. Carlinhos se desculpa pelos possíveis 

palavrões que os meninos podem soltar, dizendo que é um hábito comum no futebol. 

Ele me faz uma série de perguntas sobre a faculdade e conta que está querendo 

voltar a estudar, confidenciando que não terminou a faculdade de Educação Física 

(contradizendo sua primeira versão). Pergunta se minha faculdade é federal e afirma 

que acha muito difícil passar para uma faculdade pública e que devo ser muito 

inteligente por conta disso.   

No banco os alunos da escolinha fazem comentários sobre o jogo que está 

acontecendo ali, sobre como seus colegas jogam e sobre as divididas de bola e em 

determinados momentos referem-se aos mesmos por meio de apelidos. Jorginho 

começa a falar dos jogos do futebol internacional, com os meninos do juvenil que ali 

estavam. Eles discutem também sobre a situação do Flamengo no campeonato 

brasileiro, Jorginho diz que iria ao jogo que aconteceria naquele final de semana, 

confidenciando para mim que já havia comprado um ingresso para o show e que não 

poderia gastar mais indo para a cidade do Rio de Janeiro. Ao falar do show ele me 

inclui de novo na conversa, disse que seria o show de pagode em um local 

conhecido de Campos. Após os constantes gritos dele com o time por conta de 

posicionamento e cruzamentos, uma ou outra orientação mais contida, Jorginho 

volta a falar com os jovens, sobre o novo Maracanã (após as reformas para a Copa 

do Mundo de 2014). Em meio a esses grupos e suas respectivas conversas, 

Jorginho em momento algum me inclui nos assuntos sobre futebol, sempre volta seu 

corpo para o lado onde encontram-se os meninos chamando os mesmos para o 

diálogo.   

Outro dado importante é que durante todo o tempo de pesquisa de campo, em 

que me via constantemente, Jorginho jamais perguntou as causas do meu trabalho 

de pesquisa e sequer sobre que time eu torcia. Em outra ocasião onde acompanhei 

o treino de dentro do campo ele convidou os meninos para irem assistir ele jogar em 
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um time de amigos. Mesmo eu estando nesse mesmo círculo, o convite não se 

estendeu a mim. Na entrevista realizada com o mesmo, todas as vezes em que ele 

se referia a um jogador de futebol fazia explicando, partindo do princípio que não os 

conhecia. Acho importante evidenciar aqui que a postura dele comigo era amistosa, 

o que acontecia é que ele ignorava a possibilidade de eu ter interesse por futebol, 

mesmo estando realizando uma pesquisa sobre assunto. 

 

CAPÍTULO III – REFLEXÕES SOBRE CAMPO  

 

Neste capítulo procuro fazer uma reflexão sobre minhas observações na 

escolinha de futebol do Goytacaz Futebol Clube junto com a teoria proposta.       

 

3.1 Dicotomia Trabalho-Lazer 

 

Uma das principais perspectivas ao pensar na escolinha de futebol do 

Goytacaz é de um processo educativo voltado para a formação dos jogadores de 

futebol. Ao longo da construção desse trabalho levei em conta a concepção de uma 

possível profissionalização dos alunos que se filiam ao clube, explicitando que o 

mesmo está inserido no cenário do futebol carioca participando de torneios 

federados e tendo um papel singular para formação de futuros atletas em Campos 

dos Goytacazes.    

Meu ponto de partida para começar a pensar em trabalho é analisar a própria 

lógica organizacional de uma equipe de futebol: um time é composto por 11 

jogadores divididos em posições com características e funções específicas, a boa 

execução dessas atribuições é o que se deseja para que se possa alcançar a vitória. 

Pode-se compreender que existe uma divisão social do trabalho nessa perspectiva, 

que busca a coesão do time. Para entender o movimento da trajetória de jogadores 

de futebol utilizo alguns aspectos que estão em Celeiro de Craques de Simoni 

Guedes, como destaquei no capítulo I. A autora estabelece o percurso de 

praticantes de futebol em três momentos determinados. Darei ênfase em dois 
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desses; o primeiro -o sonho- e o último -a brincadeira- nesses dois momentos o 

futebol surge vinculado ao lazer.   

A popular "pelada" que acontece nas ruas, costuma ser o primeiro espaço 

onde a criança desenvolve a socialização no futebol. Nessa brincadeira infantil o 

aprendizado acontece de maneira informal, as crianças aprendem a jogar futebol 

entre si e/ou observando os mais velhos. Fazendo um paralelo com os treinos da 

escolinha de futebol do Goytacaz, pode-se evidenciar a existência de um currículo, 

que leva em conta a parte física dos alunos, o aperfeiçoamento dos fundamentos do 

futebol, o uso de material específico para praticar o desporto, assim como a 

existência de um professor que supervisiona o próprio futebol jogado, organizando o 

time em campo, transmitindo orientações e nesse caso sendo mediador das regras, 

como falarei mais adiante nesse capítulo.   

De acordo com as minhas observações no campo e entrevista feita com os 

alunos pude analisar que apesar de estarem aprendendo um ofício, desenvolvendo 

técnicas e habilidades específicas, inclusive tendo como objetivo alcançar a 

profissionalização, os alunos qualificam os treinamentos na escolinha de futebol 

como um divertimento, como algo prazeroso. Diferenciando inclusive da escola, que 

é vista como uma instituição chata e maçante, conforme eles me destacam. De 

maneira geral todos os alunos evidenciam o sonho de ser jogador de profissional, de 

ascender socialmente por meio do futebol.    

Ao pensar nos funcionários do clube relaciono com o terceiro momento –

 a brincadeira – conforme denomina Simoni Guedes. O terceiro momento trata da 

retomada do futebol como lazer posterior as tentativas de se profissionalizar como 

jogador de futebol. Em conversas durante meu campo no Goytacaz, pude perceber 

que muitos dos profissionais que trabalham ali tentaram seguir a carreira de jogador 

de futebol profissional, sem êxito, salve as raras exceções, como o caso do Paulo, 

que atuou em diversos clubes e atualmente, como já foi destacado, é o técnico do 

time profissional e em segunda circunstância da escolinha de futebol. O que 

pretendo demonstrar é que o futebol vira brincadeira para eles, não enquanto 

funcionários do Goytacaz, mas nas peladas de final de semana, como assunto de 

descontração nas rodas de conversa.   
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Apesar do texto compreender esse percurso de jogadores pela perspectiva de 

operários de uma fábrica e suas "possíveis trajetórias" no futebol como discorro no 

capítulo I, a definição da Simoni Guedes a respeito desse terceiro momento é 

interessante para pensar como os funcionários do Goytacaz  denotam em suas falas 

uma espécie de satisfação pessoal, no sentido que mesmo não sendo 

"protagonistas", no caso jogador, seu papel tem relevância para o clube e para o 

futebol, para além sempre discorrem sobre peladas no final de semana, sobre jogos 

locais, sobre os campeonatos. Demonstrando que para além de funcionários no 

meio do futebol, o esporte é um lazer no cotidiano desses funcionários. As 

características dessa fase evidenciadas podem ser vistas nesses agentes que 

trabalham no clube, como a falta de compromisso com a parte física que existia 

quando levavam o futebol com a seriedade própria de um trabalho. A presença 

cativa nas "peladas" dos finais de semana, algo que para jogadores e até mesmo 

para alguns alunos da escolinha de futebol é impraticável, por conta do 

compromisso como atleta. 

   

3.2 Escolinha e Escola Formal 

 

Assim como foi dito anteriormente, ao perguntar aos alunos o que eles 

achavam da escola a reação foi comum a todos eles: "chato", "cansativo", "a gente 

só estuda para passar" em oposição a escolinha, eles evidenciam o prazer em estar 

ali mesmo sendo uma obrigação, já que existem horário e normas a serem seguidas. 

Uma das principais diferenças nesses dois ambientes é o protagonismo do aluno. 

Na escolinha todo o processo educativo é voltado para eles de maneira efetiva. A 

escolha das posições dentro de campo é feita pelos próprios alunos, como os 

mesmos me evidenciaram. Logicamente o professor orienta e acaba em alguns 

casos trocando a posição do aluno, mas no geral eles que escolhem. Outro fator é 

que os pais, os funcionários do clube, até mesmo alguns jogadores da base param 

para os assistir, eles promovem uma das partes fundamentais do treino que é 

coletivo.   
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Como DaMatta propõe em Futebol: Ópio do povo X Drama de justiça social, 

as regras do futebol são amplamente divulgadas e internalizadas pelos indivíduos. 

Então a questão de vencer pelos próprios méritos é muito presente. Os alunos da 

escolinha têm muita autonomia em relação aos mecanismos desse processo 

educativo, em oposição à escola. O professor na escolinha exerce um papel também 

de árbitro durante o jogo e se o mesmo comete alguma injustiça em relação às 

regras do desporte é cobrado pelos próprios alunos já que as normas do futebol são 

conhecidas por esses agentes. Fazendo paralelo com a escola, onde algumas 

questões perpassam os alunos, como índices, escolha de alunos destaques e 

alunos considerados problemas e a própria autoridade do professor que não deve 

ser contestada pelo domínio da disciplina, diferente nesse aspecto da escolinha.   

Outra questão muito presente e que merece destaque é a abertura do próprio 

clube em relação à escola. Enquanto o Goytacaz é aberto ao público, sem 

seguranças ou qualquer mecanismo de controle, tirando os muros. A escola cada 

vez é mais fechada à comunidade, com diversos mecanismos de controle como 

câmeras e até mesmo um funcionário específico para vigiar os alunos. Em 

relação à disciplina existem mecanismo parecidos com os da escola, o uso uniforme, 

a permissão para sair do campo. Porém de uma forma bem menos rígida, alguns 

alunos treinam nos dois turnos, mesmo que o turno não seja em que aluno esteja 

matriculado, demonstrando o prazer deles em estarem ali. Apesar de não existir uma 

cobrança tão firme em relação aos horários não existem muitos atrasos e quando 

acontecem os próprios alunos reclamam pois acaba atrapalhando o treinamento, 

principalmente no momento do coletivo.   

Como vi no campo a prática do futebol e as aplicações das regras universais 

do desporto têm um papel importante em relação ao controle das emoções. Dentro 

dos coletivos realizados durante os treinamentos da escolinha de futebol, a 

separação em dois times e essas equipes jogarem uma contra a outra é um aspecto 

que se restringe as limitações do campo. O ouro só é adversário dentro das 

mediações e normas do jogo. No processo de ensino-aprendizagem do futebol 

podem ser observadas as teias de interdependência nas quais determinadas 

práticas podem vir a ser internalizadas, sendo aspecto importante na construção do 
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coletivo nas sociedades modernas, conforme salienta Norbert Elias entendendo o 

fenômeno como parte do processo civilizatório, como destaco no capítulo I.  

Em a Busca da excitação é evidenciado que deportes como o futebol são por 

natureza competitivos, onde a eminência de comportamentos violentos torna-

se maior. Com o desenvolvimento do futebol no século XIX nas escolas da 

Inglaterra, foram estabelecidas normas escritas com o objetivo de controle da 

violência. Em relação à escolinha de futebol, o aspecto da violência física é presente 

em algumas situações dentro de campo, no próprio jogo, porém por conta de uma 

masculinidade, que será melhor falado adiante, onde se destacam esse tipo de 

comportamento, isso não gera grandes conflitos e nem repudio tanto do professor 

quanto dos alunos. A não ser quando acontece entre alunos maiores sob os 

menores, sendo uma das maiores reclamações do professor Jorginho. Não pela 

violência em si, mas pela desigualdade de tamanho, já que o jogo mais 

acirrado e em alguns momentos violentos é considerado normal pelos agentes 

presentes.   

No esporte, assim nos sentimos autorizados a expressar 
certos comportamentos comumente reprimidos em outros ambientes, 
o que explica o menor controle sobre a violência física e verbal, que 
acabam participando de uma difícil e tênue nível ideal de conflito 
necessário para a fruição do esporte. Assim, mais do que permitidos, 
certos comportamentos parecem incentivados por seus participantes 
como parte essencial da cultura esportiva. (MENDES; JUNIOR; 
ANJOS, 2016, p. 165)  

 
3.3 O Dom 

 

A questão do dom é um aspecto importante a ser evidenciado nesse processo 

de ensino-aprendizagem, em especial no caso do futebol. Para os agentes principais 

dessa pesquisa, alunos, professores e pais, o dom é algo que nasce com o 

indivíduo, sendo inerente ao jogador de futebol. Segundo entrevista que me foi dada 

pelo vice-presidente do Goytacaz Futebol Clube: "Ninguém fabrica jogador de 

futebol" sendo a escolinha de futebol um mecanismo para aperfeiçoar esse dom e 

encaminhar a carreira de um atleta profissional.   
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Em Dom, Amor e Dinheiro no Futebol de Espetáculo o antropólogo Arlei 

Damo destaca concepções de dom, comuns em centros de formação de jogadores 

de futebol, o dom no sentido de talento e o dom sinônimo de dádiva. E utilizo esses 

conceitos, para compreender essa questão, como destaco no capítulo I.   

O autor entende que através da categoria, talento se entende como algo que 

embora inerente aos indivíduos, em especial possíveis profissionais do futebol, 

precisa ser trabalhada e desenvolvida em uma escolinha de futebol ou mesmo em 

um clube. O outro dom problematizado por Damo é o dádiva. Nesse caso, o dom 

carrega também uma espiral moral e ética, uma vez que os jogadores podem se 

sentir ‘obrigados’ a retribuir a seus pais, por exemplo, o fato de terem recebido um 

“dom”. Em ambos os casos, se estabelece para com aqueles que não são 

portadores do dom, mas precisam se esforçar muito, se dedicar mais, para serem 

percebidos como dignos de mérito. Ou seja, a categoria dom (talento ou dádiva) 

opera também como forma de distinção com relação aos que precisam, arduamente, 

se constituir como profissionais do esporte.   

Os alunos da escolinha de futebol do Goytacaz associam a questão do 

dom aos grandes ídolos do futebol internacional, acreditam que o dom é inerente, 

relacionando com divino, algo que já nasceu com alguns indivíduos.  Assim, a outra 

forma de alcançar reconhecimento e sucesso no futebol é o mérito, o que significa 

ser reconhecido por meio de esforços nos treinamentos, de trabalho na parte 

física, de alcançar o sucesso no esporte através do empenho próprio.  

Os meninos na entrevista ainda destacam alguns companheiros que acham 

que são habilidosos, apontando para eles e tecendo elogios, sempre destacando a 

importância de estar vinculado a uma escolinha, como um diferencial. Vale ressaltar 

que os alunos considerados “talentosos” têm um destaque em relação ao restante 

do grupo recebendo preferência na hora dos passes durante o coletivo e na divisão 

das equipes.   

Os atletas da base do Goytacaz que pude entrevistar, vão para o mesmo 

caminho, entendendo que o indivíduo já nasce com o dom, contudo não consideram 

que nasceram "prontos" como os mesmos destacam. Dizem que podem chegar até 
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o talento e daí a necessidade da escolinha de futebol, além disso destacam outros 

aspectos como esforço, dedicação e fé.  

 

3.4 “Joga igual homem” 

 

O futebol é um espaço comumente relacionado à masculinidade. Não 

qualquer masculinidade, mas uma masculinidade específica; uma masculinidade 

hegemônica, como foi evidenciado no capítulo I. Uso esse conceito para entender as 

relações entre os atores sociais na escolinha de futebol do Goytacaz Futebol Clube 

e como se dá a reprodução de determinados padrões considerados normais no 

futebol que reforçam e mantêm esse tipo de masculinidade. Esse conceito recebe 

algumas críticas e questionamentos, pretendo analisar melhor essa questão em 

próximos trabalhos. Ressalto que esse não é o único tipo de masculinidade presente 

no Goytacaz e nem superior a outros estilos e performances masculinas, mas 

sim o predominante nesse espaço. “A masculinidade hegemônica se caracteriza por 

uma posição de autoridade cultural e liderança. Entretanto, esse modelo não é 

totalmente dominante, uma vez que outras formas de masculinidade persistem ao 

lado dele. A hegemonia de uma masculinidade não exatamente em relação a outras 

masculinidades, mas em relação à ordem de gênero como um todo” (CONNELL, 

2002, 2007 e 2008 apud FERREIRA; FIGUEIREDO, REBELLO, 2008) 

Ao iniciar esse trabalho já tinha como hipótese, que iria adentrar em um 

ambiente masculino e mais fechado para questões de gênero, apesar de uma 

recente e maior participação feminina no esporte, contudo jamais imaginaria que 

seria algo tão latente o quanto pude perceber durante meus dias no campo. Nas 

entrevistas realizadas com os dois técnicos que fizeram parte da escolinha de 

futebol do Goytacaz durante o ano 2016, ambos revelaram para além da formação 

do jogador, a participação e a importância de formarem o homem e isso se tornou 

uma das questões principais desse de trabalho. Que tipo de homem a escolinha de 

futebol estava formando?   

"Olha como ele corre, parece uma bailarina!", essa foi uma das frases que 

mais me chamou atenção durante a realização desse trabalho. Ela foi proferida por 
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um aluno da escolinha de futebol que acompanhava o jogo do banco de reservas, 

para um outro aluno que estava dentro do campo, durante o coletivo. Esse tipo de 

expressão é completamente naturalizado nesse espaço, se referir ao “colega” 

usando a palavra “bailarina” um estilo dança considerado delicado e por esse fator 

associado ao feminino é considerado algo negativo. A frase dita é uma 

crítica à forma com que ele corre, ser associado a algo feminino e delicado foge dos 

padrões aceitos dentro do futebol.   

Muitas expressões faladas pelo professor Jorginho me fizeram refletir como o 

ambiente do futebol permite que um professor possa demonstrar tanta cobrança de 

forma violenta sem que isso seja considerado negativo, dentro da escolinha de 

futebol do Goytacaz a frase "Futebol é coisa para macho" é uma máxima. Entre as 

expressões ditas pelo Carlinhos, vou destacar algumas; "Isso é frescura, jogador 

não pode ter frescura" foi dita para um aluno na faixa entre 8 e 10 alunos após 

reclamar que estava com o pé queimando já que fazia muito calor no 

dia, durante um coletivo realizado no campo inteiro ás 15 horas da tarde, no horário 

de verão. "Se você errar esse cruzamento, eu mato você" foi referida a um aluno que 

já havia errado alguns cruzamentos durante o coletivo. "Você não pode errar não" foi 

falado em uma outra ocasião para um aluno também durante o jogo. "Ele sempre 

cai, não enfrenta marcação homem a homem" foi falado aos alunos que estavam no 

banco de reserva se referindo a um aluno específico.  

As expressões utilizadas denotam e reforçam o espaço do futebol como um 

território que pertence, nesse caso, a jogadores que compartilham dessa 

masculinidade hegemônica. Entendendo hegemônica como um modelo determinado 

de valores como bravura, virilidade, força, como evidencio no capítulo I. Quando 

buscamos por sinônimo de masculinidade o que se encontra são essas 

características descritas acima, esses aspectos são tomados socialmente como 

normais e necessários para se construir o jogador de futebol. Portanto tudo que foge 

disso é fora do padrão, o aluno que é mais sensível que os demais por sentir dor, 

é rechaçado pelo professor, o aluno que não encara a dividida é menos homem, o 

que corre mais devagar é considerado delicado e feminino como algo inferior e 

negativo. 
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O vínculo do futebol com a masculinidade hegemônica acontece muito cedo 

na vida dos homens;   

Desde cedo, os meninos são cobrados a torcer por uma equipe e 
têm no jogo de futebol um espaço importante da socialização com 
seus pares. Virilidade, força e agressividade são valores obrigatórios, 
requisitos de uma masculinidade natural e correta, ainda que seja 
permeada por outros elementos (MENDES; JUNIOR; ANJOS, 2016, 
p. 163) 

  
Supor que determinadas características devem estar atribuídas à construção 

do que é ser homem acaba negando pluralidades e manifestações de gênero. Essa 

qualificação da masculinidade hegemônica não se dá somente na valorização da 

mesma, mas também na desqualificação de outras possibilidades de expressão. 

Não basta seguir essas características, é necessário fiscalizar o outro também, em 

uma lógica onde se é mais homem comparando a masculinidade do outro. Isso se 

manifesta de forma clara por meio das expressões usadas pelo professor e por 

alunos, mas raramente são problematizadas por serem tão naturalizado como parte 

do futebol.    

   Outro dado fundamental para compreender essa relação entre os padrões é 

a diferenciação dos alunos menores em relação aos alunos maiores. Foi muito 

comum perceber um certo isolamento que os alunos com menor idade possuíam do 

resto do grupo. Isso se manifestava principalmente na parte destinada ao coletivo, 

os meninos menores tinham dificuldade em receber passes e até mesmo tocar na 

bola. Em algumas situações eles mesmo perdiam interesse no jogo e acabavam 

indo para a lateral e faziam seu próprio jogo entre eles com a bola que restava, por 

outras vezes começavam a fazer papel de gandula e assim conseguiam um certo 

reconhecimento do restante do time. Outra característica a ser destacada é a parte 

física, os alunos que se encontravam fora do padrão de corpo estabelecido como 

normal para um jogador de futebol, sofriam com alguns apelidos feitos por parte do 

grupo. O lugar onde moravam também servia para se fazer certa distinção, o 

professor Jorginho costumava repreender determinado tipo de comportamento 

relacionando de maneira negativa a bairros de menor prestígio social em Campos 

dos Goytacazes, no qual muitos alunos residiam.   
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Todos esses aspectos demonstram como o futebol é espaço de 

reprodução de padrões da sociedade como discorre DaMatta, entendendo o futebol 

não como uma dicotomia entre a sociedade, mas sim como reflexo da mesma. Para 

além dos padrões voltados para uma masculinidade homogeneamente aceita, 

perpassando as diferenças físicas e social, pela localidade pertencente. 

     

3.5 Espaço Masculino 

 

Pelo futebol ser uma prática histórica e culturalmente associada aos homens, 

ainda nos dias atuais é comum que o futebol seja visto como uma modalidade que 

não desperta o interesse de mulheres. Assim como Simoni Guedes evidencia em 

Celeiro de Craques, segundo os operários que foram objeto de sua pesquisa, para 

se gostar de futebol tem que entender o esporte e seu entendimento advém através 

da prática. Esse aspecto faz com o futebol seja ambiente tipicamente voltado para 

homens, já que apesar dos avanços que as mulheres obtiveram nesse espaço, a 

prática do futebol feminino ainda não é tão comum no Brasil    

Durante um período as mulheres foram efetivamente proibidas da prática do 

futebol, em abril de 1941 foi sancionado o Decreto-Lei estipulando que: [...] às 

mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições 

de sua natureza devendo, para este efeito o conselho Nacional de Desporto (CND) 

baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. (BRASIL, 1941)  

Entre os esportes considerados “incompatíveis” as mulheres destacavam-se 

modalidades como lutas e futebol. A proibição formal da prática feminina do futebol 

só acabou em 1979, contudo as prerrogativas que serviram para essa proibição, 

estão em voga até hoje. O argumento do corpo em duas posições: o corpo feminino 

como mais frágil e não compatível à força/violência suspostamente associada ao 

futebol e a questão da perda da feminilidade que é associada as atletas que 

praticam o esporte, considerando o futebol em oposição a suposta vaidade 

tipicamente feminina.   

Esses aspectos denotam a dificuldade de reconhecimento de uma figura 

feminina como interlocutora no futebol. Como já foi discorrido no capítulo II o 
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professor Jorginho não me incluía em nenhum assunto relacionado ao futebol, 

voltando somente a mim questões pessoais. Em uma outra situação, que 

aconteceu durante a entrevista realizada com o técnico Mauro, enquanto ele 

comandava a equipe principal, o mesmo atribuía seus casamentos com diferentes 

mulheres ao futebol. Relacionando o interesse das mulheres ao fato dele ser jogador 

e isso conceder certo status.   

O deporto como espaço masculino reservado é um conceito utilizado por 

Dunning em a Busca da Excitação evidenciando o papel dos esportes, como o 

futebol, na construção da identidade masculina, em sua produção e reprodução. O 

autor destaca que junto com o processo civilizatório acontece uma redefinição do 

papel das mulheres na composição familiar da classe média. Em ambientes como as 

academias de Rugby esse recente poder das mulheres era visto como ameaça a 

masculinidade de atletas desse esporte. Rituais de iniciação e canções que 

depreciavam a figura feminina aconteciam, assim como imitações das mesmas e de 

homossexuais, como forma de menosprezo a imagem desses dois grupos. Em outro 

relato o autor discorre que em cerimônias existia o momento em que era cantado 

uma canção denominada “Good Night Ladies” caso existissem esposas e 

namoradas dos atletas no recinto, para que as mesmas se retirassem e a partir 

daquele momento os acontecimentos eram destinados exclusivamente aos 

homens.   

O que busco evidenciar é que o Goytacaz Futebol Clube é uma área 

masculina reservada. Dunning analisa os jogos populares, como o futebol 

entendendo que as práticas desses esportes estavam vinculadas à estrutura da 

sociedade da época, onde a violência era uma característica mais regular. Os 

desportes expressavam o regime patriarcal daquela sociedade. Esses espaços eram 

controlados por homens e serviam para reforçar a masculinidade deles, denegrindo 

a imagem de mulheres e homossexuais.  

Como vi no campo não existem profissionais mulheres dentro do clube, a 

presença feminina no Goytacaz se dá pelas mães, irmãs, responsáveis dos 

alunos da escolinha de futebol. Sempre que se era levantado algum assunto sobre 

um jogo em outro local, ou sobre um possível teste na base do time é pedido para 
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que os pais entrem em contato com o professor ou com o vice-presidente do clube. 

Esse recado era passado para as próprias mães no fim dos treinos, caso fosse 

necessário. Por mais que as mães fossem efetivamente mais presentes nos treinos, 

era passado a responsabilidade de assuntos mais sérios à figura masculina, 

conforme pude observar algumas vezes.  

Outra situação, na qual eu fui protagonista, foi em relação aos palavrões. O 

uso de palavrões é bem comum/naturalizado no esporte de forma geral e apesar de 

ser uma escolinha de futebol com crianças e jovens em idades variadas, esse 

aspecto não era diferente. Como já foi relatado, na maioria das vezes acompanhava 

os treinos na arquibancada popular do estádio, onde alguns responsáveis dos 

alunos também ficam. De lá pude perceber o quanto esse linguajar era comum, não 

só por parte dos alunos, mas também por parte do professor Jorginho que em 

momentos de maior descontrole emocional, parafraseando com Elias, usava essa 

linguagem. Em algumas situações, em que sentia um pouco mais de abertura por 

parte do professor, pedia para assistir o treinamento de dentro do campo. Assim que 

adentrava e sentava no banco de reservas para observar o treino, era pedido para 

os alunos para que eles não falassem palavrão já que uma mulher se fazia presente 

no ambiente.    

Essas situações demonstram que a presença feminina que aparece nos 

treinos está sempre em posição de subalternidades, nunca como agentes ativas, 

protagonistas ou com qualquer posição de destaque e referência. Deixando claro 

que a questão observada é em relação a posição dessas mulheres em relação ao 

clube e não sua posição diante da família, trabalho e outros aspectos. Segundo 

Franzini (2005, apud MENDES; JUNIOR; ANJOS, 2016, p.163) “Assim a entrada das 

mulheres nos estádios e outros espaços de vivência do futebol, seja como jogadoras 

ou espectadoras, pode ser considerada subversão da norma machista que define os 

pilares e lugares onde se constroem as identidades femininas”  

Por fim, ao perguntado para os alunos o que os mesmos pensavam sobre 

futebol feminino e se já haviam jogado com meninas e como aconteceu essa 

experiência. Eles me evidenciaram que não gostavam de jogar com mulher, já que 

elas eram mais "frágeis" e eles tinham que ter mais "cuidado" nas divididas de bola 
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além de que perder o jogo para mulher era muito frustrante para eles. A fala dos 

alunos diz muito sobre tudo o que foi discutido e que tipo de jogadores a escolinha 

de futebol está formando. 

CONCLUSÃO 

 
Após as análises realizadas, com base nas observações dos treinamentos da 

escolinha de futebol do Goytacaz Futebol Clube, a fala dos agentes envolvidos 

nesse processo de ensino-aprendizado e bibliografia especializada pode-se concluir 

que o futebol é um espaço de produção e reprodução de padrões presentes na 

sociedade. Conforme elucida DaMatta "o futebol praticado, vivido, discutido e 

teorizado no Brasil seria um modo específico, entre tantos outros, pela qual a 

sociedade brasileira fala, apresenta-se, revela-se, deixando-se, portanto, descobrir" 

(DAMATTA, 1998 p.21).   

A compreensão do futebol como um espaço de reflexão sobre educação é 

uma das propostas desse trabalho, rompendo com as barreiras do muro da escola. 

A influência desse esporte no Brasil é vista na nossa própria linguagem: 

[...] uso de expressões e palavras de origens futebolísticas e 
que são utilizadas no cotidiano das pessoas. Assim, quem nunca fez 
corpo mole para cumprir uma tarefa, tirou o pé da dividida ao 
perceber que não teria êxito na situação, embolou o meio de campo 
por não conseguir expressar sua ideia de forma que todos a 
entendessem ou pisou na bola com alguém de quem se gosta; enfim 
essas são apenas algumas expressões corriqueiras do futebol 
brasileiro presentes em nosso vocabulário. (SILVA; CORDEIRO; 
CAMPOS, 2016, P.17) 

 
Essa questão demonstra como futebol é presente no nosso dia-a-dia. A 

popularização desse esporte é uma das causas que gera a preferência de crianças e 

jovens pelo futebol, sendo assim a prática dele é notada em diferentes cenários 

socioeducativos, como nos colégios, projetos sociais e escolinhas de futebol.  

A hipótese de que o processo educativo que acontece dentro da escolinha de 

futebol do Goytacaz implica para além da formação do possível atleta, perpassando 

sua construção como individuo, foi confirmada. A reprodução de padrões de uma 

masculinidade considerada hegemônica, por concentrar maior poder, que 

desconsidera outras formas de ser homem e de ser mulher, criando barreiras para a 
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participação no futebol daqueles que fogem desse padrão concebido, como 

mulheres e homossexuais acontece nesse espaço. Sendo algo naturalizado e 

considerado próprio do futebol, já que o esporte é culturalmente atrelado a essa 

masculinidade pautada em valores como virilidade, bravura e competitividade.   

Outro aspecto a ser evidenciado é compreensão do meu campo como um 

“espaço masculino reservado”. Não apresentando funcionárias mulheres, sendo as 

representações femininas, dentro desse ambiente, secundárias. Nunca como 

protagonistas e agentes ativas. Além de práticas que determinam um certo tipo de 

comportamento ao gênero, como mulher não falar palavrão, sendo um sujeito 

estranho nesse ambiente, futebol, já que o uso dessas expressões é comum, assim 

como a dificuldade de perceber uma mulher como interlocutora do esporte, atrelando 

sua imagem ao futebol como esposa de um jogador de futebol por status. 

Por fim, destaco que essa pesquisa me trouxe novas perspectivas sobre 

minha formação profissional e a partir desse trabalho ambiciono desdobrar melhor o 

tema e seguir estudando sobre o futebol. Para além, essa pesquisa me traz 

implicações também como torcedora e fã desse esporte.     
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Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

 

 Roteiro de perguntas para o técnico da escolinha de futebol do Goytacaz FC 

 

• Trajetória pessoal 

 

Idade? 

 

Onde nasceu/mora? 

 

Formação? 

 

Lugares em que trabalhou? 

 

• Relação com o clube e o bairro 

 

A quanto tempo trabalha no Goytacaz FC? 

 

Como é sua relação com a diretoria do Clube? 

 

Torce para algum time? Qual? 

 

Como enxerga a função da escolinha de futebol no contexto de Campos dos Goytacazes?  

 

• Práticas e relações 

 

O que é talento? Como enxerga um? 

 

Como pensa os treinamentos semanais? Existe algum currículo a ser seguido? 

 

Qual sua perspectiva sobre a formação de jogadores no cenário nacional? 

 

Como se dá sua relação com os alunos? Existe alguma tensão? 

 

E a relação com a família? 

 

 

ANEXO 2 
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