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RESUMO 

 

O futebol no Brasil hoje é um dos esportes com maior movimentação econômica e midiática, 

fazendo com que milhões de jovens e crianças cresçam com o sonho de um dia se tornarem 

jogadores de futebol profissional. Em contrapartida desse sonho, a mídia disponibiliza uma 

imagem e uma realidade completamente fora das circunstancias verdadeiras fazendo com que 

em diversas situações as famílias e os jovens com talento abandonem as escolas para realizar 

o sonho de ser um grande astro como àqueles que assistem na TV. A Educação Física Escolar 

tem o futebol como um de seus amplos conteúdos e dessa maneira, deve problematizar todas 

essas questões a respeito do esporte e não reproduzir o que a mídia perpassa de todo esse 

processo, oportunizando os jovens a diversas vivencias de formas diferentes do futebol e suas 

verdadeiras nuances. 

Palavras-chave: Futebol; Mídia; Jovens; Escola; Educação; Educação Física Escolar; Escola; 

Ascensão Social; Evasão. 

 

ABSTRACT 

 

Football nowadays in Brazil is one of the sports with most economic shifts and mediatic 

projection that makes millions of teenagers and children grow up with the dream of becoming 

professional football players. However, the message passed by the media shows a completely 

different perspective from the real ones, and because of that many talented children, 

encouraged by their families, quit school in order to make their dreams of becoming a football 

star come true. Physical Education at schools has football as one of their great subjects and so 

it should discuss all these issues about the sport and not only reinforce what the media shows. 

That way students would have the opportunity to experience the different nuances in football.  

Keywords: Football; media; children; school; Physical Education; evasion 
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INTRODUÇÃO 

 

O futebol pode ser considerado o esporte mais praticado no Brasil e segundo a FIFA 

(Fédération Internacionale de Football Association) no mundo, e, desde a sua criação, tornou-

se rapidamente e de maneira avassaladora um fenômeno de massa. A história do futebol no 

Brasil teve seu marco inicial no final do século XIX através de Charles Miller. A partir da sua 

difusão, o futebol tornou-se presente na vida da sociedade brasileira diariamente e, com isso, 

passou a provocar diferentes sentimentos, tais como paixão e o amor pelo clube. 

Inicialmente, no Brasil, o futebol era um esporte elitista. Contudo, com o transcorrer das 

décadas, houve uma mudança significativa em seu acesso, e, atualmente, o futebol tem um 

apelo muito grande em todas as camadas sociais, especialmente entre os menos favorecidos 

pela sociedade.  

Essa mudança pode ser entendida através da influência da mídia na sociedade em geral, 

que se dá principalmente nas classes populares. Nesta parcela da sociedade, as mídias sociais, 

como televisão, rádio e jornal, conseguem alcançar uma enorme influência no pensamento 

bem como definir preferências.  

Por ter se tornado um esporte de massa, houve um aumento considerável do consumo 

sobre o futebol, com movimento de capital cada vez maior, como, por exemplo, as 

movimentações bilionárias em transações de atletas, fazendo com que crianças, 

principalmente meninos, com poucas oportunidades na vida tenham no futebol uma esperança 

de melhorar sua condição social. Tal pensamento ilusório, em sua grande maioria, é 

incentivado por suas famílias, que vislumbram uma ascensão social, e, muitas vezes, 

incentivam o abandono da escola em detrimento do futebol. Segundo o antropólogo e 

professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, Marcos Alvito, 

“Se o garoto tem talento, a família deposita nele toda a esperança de mudar sua situação 

financeira e social” (NUNES, 2007 pag. 01).  

Pensando em problematizar e dialogar com tais circunstâncias, no primeiro capítulo, 

será feito um contexto histórico a respeito do surgimento do futebol e sua chegada ao Brasil. 

No segundo capítulo, o presente trabalho abordará o futebol como uma possibilidade de 

ascensão social e a influência que as crianças e jovens sofrem das mídias, das famílias e dos 

empresários. 
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O terceiro e último capítulo dialoga com o ambiente escolar, abordando a evasão escolar 

causada pelo abandono das escolas em busca de uma ascensão social através do futebol e a 

melhor maneira de trabalhar o futebol dentro das aulas de Educação Física Escolar. 

Desta forma, entende-se que a escola e o professor de educação física devem trabalhar e 

problematizar todas as questões do esporte e, em específico, relacionadas ao futebol, de 

maneira que os alunos passem a conhecer e consigam construir um pensamento crítico da 

realidade do futebol e de todos os jogadores que, na tentativa de seguir carreira, abandonam a 

escola e depois do fracasso não conseguem oportunidades no mercado de trabalho por falta de 

estudo. Nesse sentido, o professor deve oportunizar aos alunos essas discussões e fazer com 

que aulas de futebol na educação física sejam mais inclusivas e prazerosas e não reprodutoras 

da lógica capitalista que promove a competição e com isso o tecnicismo.
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1. CONTEXTO HISTÓRICO DO FUTEBOL 

1.1. AS PRIMEIRAS PRÁTICAS COM BOLA 

De acordo com inúmeros estudos, o futebol moderno teve seu início na Inglaterra. 

Todavia, descobertas arqueológicas revelaram a existência e prática de jogo de bola com os 

pés há mais de trinta séculos, no Egito e na Babilônia. Outros jogos similares com o futebol 

foram descobertos na China e no Japão. Os chineses praticavam um jogo chamado tsu-chu 

(“golpe na bola com o pé”) em 2.600 a.C. No Japão, o “Kemari” como era chamado o jogo, 

tinha por objetivo não deixar a bola cair no chão, desenvolvendo as primeiras técnicas de 

controle da bola com os pés.  

Percorrendo o cenário europeu, observam-se indícios de jogos semelhantes ao futebol 

em diversos países anteriores a Inglaterra. Sabe-se que os gregos, por volta do século IV a.C., 

praticavam uma atividade esportiva chamada Epyskiros, que consistia em conduzir a bola 

com os pés. Os romanos no século seguinte ao dos gregos produziram um jogo denominado 

Harpastum, muito parecido com o Epyskiros, em uma espécie de cópia do jogo grego, visto 

que, suas características eram muito parecidas. No Harpastum, o campo de jogo era 

retangular, assim como o futebol moderno, com espaços demarcados, os quais determinavam 

as posições de jogadores de ataque e defesa. 

Devido à expansão do império romano pela Europa, com as conquistas de novas terras, 

o Harpastum se difundiu pelos territórios dominados pelos romanos. Todos os fatores indicam 

que os romanos que iniciaram o “futebol” na Gália e na Bretanha, entretanto, há historiadores 

que afirmam ter evidências da existência de um futebol nativo, de origem lendária e meio 

cívica. O “futebol” na Gália era muito praticado durante a idade média nas cidades de 

Flandres e Picardia, onde se chamava Soule.  

Na Itália, o futebol teve sua origem no século XVI com o nome de Giuoco di Calcio, 

que até os dias de hoje apelida a primeira divisão do campeonato italiano, que é denominada 

como Série A Tim, porém conhecida como Calcio. O futebol na Itália era praticado uma vez 

por ano pelos nobres das cidades de Florença e Siena, onde cada equipe era constituída de 

vinte e sete jogadores, divididos em quatro setores: três zagueiros recuados, quatro zagueiros 

avançados, cindo médios e quinze atacantes. A partida era vencida pela equipe que marcasse 

o primeiro e único ponto, encerrando assim o confronto. 
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Finalmente chegando na Inglaterra é que o futebol começa a ganhar contornos e formas 

dos dias atuais. Durante muito tempo, o futebol foi proibido pelas autoridades na Inglaterra 

devido ao seu início de prática ser extremamente violento. Durante a idade média ocorreu 

inúmeros casos espalhados pelo país de mortes ocorridas durante as partidas de futebol. 

O governo, tentando combater os episódios violentes oriundos das partidas de futebol, 

sancionou uma lei em 1313 que proibia o jogo de bola em Londres, alegando que o mesmo 

causava grandes transtornos na vida da cidade. O futebol para além de ser considerado um 

esporte violento, se tornou muito popular e, com isso, o governo temia um possível desvio de 

atenção dos soldados ingleses dos esportes considerados mais de acordo com os treinamentos 

militares, tais como arco-e-flecha, esgrima e arremesso de lança. Devido às proibições 

sofridas pelo governo, o futebol passou por uma série de modificações na Inglaterra com o 

intuito de deixá-lo um esporte menos rude e que possibilitasse a sua prática, o que aconteceu 

no século XVII com Carlos II, que foi o primeiro rei inglês a permitir, em 1660, a prática do 

futebol, onde autorizou seus soldados a enfrentarem os soldados do duque de Albermale em 

uma partida de futebol. 

O futebol ganhou força no cenário inglês e no início do século XIX, Thomas Arnold, 

que possuiu a função de reformular o ensino superior inglês, introduziu a prática de diversos 

esportes – entre os quais o futebol – no currículo universitário, tornando-se assim o primeiro 

país, isto é, o pioneiro em utilizar o esporte como um meio de educação. As competições 

esportivas ganharam força e propagaram-se em todos os níveis de ensino na Inglaterra, 

culminando com a criação do primeiro time de futebol fora das universidades, o Guy’s 

Hospital Football Club, em 1843, por um grupo de médicos.  

Na primeira década do século XIX, já era possível observar em diversas escolas a 

realização de confrontos e disputas de um jogo com características semelhantes aos do futebol 

moderno. O futebol recebia uma gama de regras diferentes em cada escola que era realizado, 

fazendo com que o jogo se alterasse e desenvolvesse constantemente. A regulamentação 

escrita do futebol mais antiga foi baseada nas regras do jogo de rugby, que era praticado na 

escola de Rugby, que veio a ser aprovada em 1846. 

A diferença da regra do futebol para o rugby consistia na possibilidade, neste, de pegar 

a bola com a mão e percorrer o campo todo carregando a bola, todavia, no futebol o jogador 

apenas poderia pegar a bola com a mão para reter uma bola alta, tendo o mesmo que colocá-la 

no chão após que a retivesse e chutá-la, sem poder correr, carrega-la ou lança-la com as mãos.  
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1.2. O SURGIMENTO DO FUTEBOL COMTEPORÂNEO   

As características do futebol moderno começaram a ganhar seus contornos em outubro 

de 1848, onde uma associação de escolas reuniu-se em Trinity College, em Cambridge e 

elaborou as chamadas “quatorze regras de Cambridge”. Alguns anos depois os clubes ingleses 

fundaram a Football Association em uma reunião realizada na taverna Freemason’s e criaram 

um código de leis para o esporte, em um total de treze itens. Ao passar do tempo, essas regras 

sofreram e ainda sofrem inúmeras modificações até chegar aos dezessete itens que formam 

hoje as leis do jogo.  

Antes dos anos oitenta, não existia esquemas táticos de jogo, as equipes não se dividiam 

por zona do campo, determinando posições e movimentações, todos os dez jogadores de linha 

atacavam e apenas o goleiro não ficava na posição de atacante. Em 1872, a Football 

Association realizou a primeira disputa internacional, onde ocorreu um jogo entre Escócia e 

Inglaterra, na cidade de Glasgow, entrando para história como o primeiro jogo entre seleções 

nacionais da história do futebol.  

Não demorou muito e em 1885 o futebol se tornou profissional na Inglaterra, visto que, 

em 1888, doze clubes fundaram a Liga de Futebol da Inglaterra, hoje denominada Barclays 

Premier League e uma das ligas mais disputadas do mundo. A disseminação do futebol pelo 

mundo foi muito rápida, onde em 1865 emigrantes ingleses fundaram o primeiro time da 

América do Sul, o Buenos Aires Football Club, na Argentina, que se tornou um dos primeiros 

países fora do Reino Unido a conhecer o esporte.  

A evolução do esporte na Europa crescia cada vez mais com a criação de mais 

federações nacionais até o final do século XIX. No Brasil, a criação da primeira equipe de 

futebol aconteceu apenas em 1898, com o Mackenzie1. A primeira partida da equipe do 

Mackenzie aconteceu um ano depois de seu surgimento, em 1899, no jogo contra a equipe do 

Hans Nobiling Team, terminando empatada sem gols. 

No ano de 1904 surge a Fédération Internationale de Football Association, a FIFA, 

fundada pelas federações da França, Espanha, Bélgica, Suíça, Holanda, Dinamarca e Suécia 

com sede provisória em Paris. A FIFA, que hoje tem sua sede em Zurique na Suíça, é 

considerada a maior entidade do futebol mundial. Com a criação da FIFA, o futebol ganhou 

                                                             
1 História do futebol no Brasil. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_futebol_do_Brasil. Acesso em 24/02/16. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_futebol_do_Brasil
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força e se propagou de vez, culminando na sua inserção nos jogos olímpicos em 1908. Em 

1913, a FIFA se associou à International Football Association Board. Em 1916, foi criada a 

Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Confederação Brasileira de 

Desporto (CBD). Em 1954, surgiram as Confederações da Europa (UEFA) e da Ásia (AFC); 

em 1957, a Confederação da África (CAF); em 1961, a Confederação das Américas Central e 

do Norte (CONCACAF) e, em 1966, a Confederação da Oceania e do Pacífico do Sul (OFC). 

A FIFA, desde a sua fundação, teve como principal objetivo a elaboração e criação de 

um grande torneio que colocasse presente todas as federações filiadas. O objetivo apenas foi 

alcançado em 1930 com a primeira Copa do Mundo, no Uruguai, evento este que se tornou o 

maior evento de futebol entre seleções no mundo. A Copa do Mundo fez com que cada vez 

mais federações se filiassem a FIFA. Devido a toda essa repercussão da Copa do Mundo, a 

FIFA se tornou o órgão esportivo mais bem-sucedido do mundo, por ser promotora e 

organizadora da Copa e por nortear todo o futebol mundial atualmente.  

Apenas em poucos países o futebol não conseguiu se firmar como um esporte de massa, 

como é o caso dos Estados Unidos da América. Desde o início dos anos 1970 (século XX), 

vem sendo feitas inúmeras campanhas e investimentos para a promoção do futebol, como a 

contratação de jogadores famosos, entre eles Pelé e Beckenbauer, a realização da Copa do 

Mundo de 1994 e até os dias de hoje com a criação da MLS (Major League Soccer) e seus 

altos investimentos.  

 

1.3. O FUTEBOL DESEMBARCA NO BRASIL 

Finalmente, falando do futebol no Brasil, sabe-se que sua chegada ocorreu em 1894 

com Charles Miller, paulista do Brás, de pai inglês e mãe brasileira. Este brasileiro foi o 

responsável por trazer a primeira bola para o país oriunda da Inglaterra. Charles Miller 

estudou na Banister Court School, Southampton, onde teve o contato com o futebol, 

desenvolvendo uma boa técnica com nível de seleção, visto que, fez parte da seleção do 

Condado de Hampshire, como center foward.  

Miller, ao voltar da Inglaterra, trouxe consigo todo material necessário para a prática do 

futebol e, até 1910, quando parou de jogar, foi o melhor jogador do país. Após sua 

aposentadoria dos gramados, tornou-se árbitro e, em 1914, desligou-se por completo do 

esporte. Morreu em 1953, em São Paulo em sua cidade natal. 
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Com a inserção do futebol proporcionada por Miller, o âmbito esportivo no Brasil 

mudou completamente, e, aos poucos, o futebol tornou-se o esporte de massa da população, 

fato que persiste até hoje. Nos anos de 1910, o futebol já era um esporte praticado com 

regularidade em determinados clubes, como na Associação Atlética Mackenzie College, no 

Sport Club Internacional, no Sport Club Germânia, no Clube Atlético Paulistano e no pioneiro 

São Paulo Athletic Club. Em 1901, foi criada a Liga Paulista por estes clubes, porém nenhum 

deles eram clubes especializados em futebol.  

Os primeiros no gênero foram o Sport Club Rio Grande, de Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul, e a Associação Atlética Ponte Preta, de Campinas, São Paulo, surgidos em 1900. Em 

1902, surgiu o Fluminense Football Club junto com outros clubes que vieram e em 1906 

disputaram o primeiro campeonato da cidade, na época sendo o Distrito Federal, que, nos dias 

de hoje, se tornou o Campeonato Carioca. O primeiro título sul-americano brasileiro foi 

conquistado em 1919, porém o auge de sua consagração no cenário internacional, foi em 1925 

quando o Paulistano, em excursão na Europa, ganhou oito jogos e perdeu apenas um. 

O futebol antes de se tornar um esporte de massa como nos dias de hoje, era um esporte 

elitista, praticado apenas pelas pessoas detentoras do poder aquisitivo. Os plantéis de 

jogadores continham somente estudantes de direito e medicina, por exemplo. Inicialmente, a 

participação dos negros no futebol era nula, sendo o Vasco da Gama o primeiro time de 

futebol a utilizar negros em sua equipe.  

Aos poucos o futebol começou a ganhar força nas camadas populares da sociedade, 

entre os meninos pobres, sobretudo negros, que, apesar de não frequentarem as escolas, 

começaram a formar as chamadas “peladas” de rua. O esporte cresceu cada vez mais e, no 

início do século XX, o futebol era um esporte praticado por todas as camadas da sociedade 

brasileira. 

Apesar de sofrer críticas da camada intelectual, o esporte se tornou uma febre no país e 

a década de 1920 é considerada um marco para essa popularização. Com a popularização do 

futebol, não demorou para surgir os primeiros indícios de jogadores assalariados, visto que, os 

donos das fábricas viram no futebol uma possibilidade de propaganda para seus produtos, 

caso formassem um time de qualidade e que fizesse sucesso, como foi o caso do Bangu 

Athletic Club. Em 1904, os trabalhadores de uma fábrica, situada no bairro de Bangu, no Rio 

de Janeiro, foram chamados para jogar no referido clube. De acordo com Banchetti:  
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O clube acabou se tornando mais conhecido que a fábrica, e jovens eram admitidos 

não apenas porque trabalhavam bem, mas porque jogavam bem. Desta forma 

operários, homens negros foram admitidos nas federações de clubes socialmente 

reconhecidos, cujos jogadores eram quase todos estudantes de direito e medicina. 

(Banchetti, 2009) 

 

 A partir deste fato, surgiram enormes investimentos no mundo do futebol, de forma 

inicial com os chamados “bichos” que até os dias de hoje estão presentes na vida dos atletas. 

Com o início desse investimento, surgiu a figura do operário-jogador, que recebia além do 

“bicho” pelas boas atuações, regalias dentro da empresa, como trabalhos menos cansativos e 

mais leves. O aparecimento dessa nova categoria, possibilitou uma segunda fonte de renda 

para os operários que passaram a ver o futebol como uma possibilidade de segunda renda 

financeira e, isso os motivava a jogar bem, pelas chances de ascender socialmente. 

Um grande jogador que se tem como exemplo deste modelo de ‘operário-jogador’ é 

Domingos da Guia, que, em entrevistas após sua aposentadoria, admitiu ter começado a jogar 

futebol e ingressar nessa atmosfera muito mais pela necessidade do que por vontade própria. 

O profissionalismo tomou conta do cenário no futebol, visto que, em 1915 o Vasco da 

Gama reuniu jogadores de baixa renda, baixa escolaridade e desempregados e formou sua 

equipe de futebol, dando início ao processo de entrada dos negros no esporte e se tornando a 

primeira equipe de futebol com a participação de negros, o que inquietava a elite carioca.  

Essa inquietação se deu pelo fato de o Vasco da Gama ter o ideal de garantir a vivência 

do esporte para todos, isto é, a prática era por divertimento e não uma profissão, o que não 

agradava os clubes elitistas que tinham uma visão do esporte já voltada para o capitalismo. Na 

época, havia uma separação das equipes de acordo com o poder aquisitivo. As que possuíam 

capital menor jogavam divisões inferiores, separando o profissionalismo do amadorismo.  

Contudo, tal situação mudou em 1923, quando o Vasco da Gama ascendeu a primeira 

divisão do futebol carioca, o que não agradou os clubes elitistas que não aceitavam a 

possibilidade de jogar com times formados por trabalhadores braçais, negros, pobres e 

analfabetos, criando assim, uma liga paralela que excluía os jogadores que não detinham de 

escolaridade e não fizessem trabalhos braçais.  
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Essas separações fizeram cr2escer o profissionalismo no meio do futebol e com isso o 

capitalismo começou a movimentar o esporte. Em 1923, a Juventus de Turim, na Itália, 

realizou a primeira transferência de jogadores em troca de dinheiro, iniciando assim o 

mercado de transferências de atletas que perdura até os dias de hoje com valores 

astronômicos. A prática tomou forma e logo em seguida países como Espanha e Argentina 

adotaram o mercado de transferência por dinheiro. O crescimento do profissionalismo fez 

com que a FIFA (Fédération Internacionale de Football Association) permitisse a realização 

da primeira Copa do Mundo de Futebol em 1930, contando com a participação de atletas 

remunerados nas seleções. 

As participações da seleção brasileira nas Copas do Mundo antecedentes da Segunda 

Guerra Mundial foram discretas e sem brilho. A primeira Copa do Mundo pós-Segunda 

Guerra foi realizada em 1950 no Brasil. Isso porque o governo fazia um grande esforço para 

alavancar o esporte no país. Como o Brasil se tornou sede, foi necessária a construção de 

vários estádios, inclusive o Maracanã, hoje um dos estádios mais notórios do mundo.  

Pelo fato de o Brasil ser a sede, a expectativa da população de que o país ganhasse a 

Copa era grande. O Brasil perdeu a final da Copa do Mundo para o Uruguai por 2 a 1, de 

virada, em um jogo que ficou na memória dos brasileiros. Apesar da derrota, a partir desta 

data, o futebol passou a estar no cotidiano da população e se consolidou de vez no país. Em 

1958, quando o Brasil se sagrou campeão do mundo com uma equipe comandada por negros 

que se tornaram lendas do futebol mundial, como Didi, Pelé (considerado o maior jogador de 

todos os tempos) e Garrincha que para muitos superava o Rei Pelé. A presença desses atletas 

negros ratificou de vez o futebol como o esporte de massa no Brasil. 

Abrindo um breve paralelo em relação aos grandes ídolos do futebol brasileiro, é 

essencial que citemos a brilhante jogadora da seleção feminina de futebol Marta, que nos dias 

de hoje atua pela equipe sueca FC Rosengard e que detém a marca de ser a maior artilheira da 

historia da seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina com 101 gols marcados, 

ultrapassando a marca de Pelé. Tais dados demonstram como o futebol chegou e se 

transformou no principal esporte do povo brasileiro, mesmo que as mulheres não tenham a 

mesma divulgação e incentivo como os homens a pratica da modalidade.  

                                                             
2 História do futebol no Brasil. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_futebol_do_Brasil. Acesso em 24/02/16. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_futebol_do_Brasil
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Com o passar dos anos, o Brasil se tornou uma fábrica de fazer craques, como Pelé, 

Garrincha, Nilton Santos, Didi, Ronaldo, Ronaldinho e o mais novo deles: Neymar. Esse 

grande surgimento de talentos desde os primórdios do esporte no país originou a criação da 

primeira Taça Brasil em 1959, o que podemos chamar de campeonato brasileiro da época, que 

já garantia vaga aos clubes brasileiros classificados para disputar o campeonato de clubes da 

América do Sul, hoje chamado de Copa Libertadores da América, que fornece vaga para o 

Mundial de Clubes e se tornou o principal torneio de clubes da América do Sul. Em 1971, a 

Taça Brasil deu lugar ao campeonato brasileiro e tal competição perdura até os dias atuais. 

Com efeito, o futebol tornou-se um dos esportes mais rentáveis do mundo.  As 

transações de atletas se tornaram vultuosas do ponto de vista econômico. Ademais, há uma 

enorme adesão do público em todos os países, onde os torcedores passaram a pagar para ver 

os jogos. Podemos citar ainda, como exemplo desta rentabilidade, o despertar do interesse da 

mídia na cobertura dos jogos. Tais fatores transformaram o futebol em um esporte permeado 

por transações bilionárias, movimentando um capital inimaginável.  

Os clubes, as emissoras de televisão, as grandes empresas e todas as pessoas com 

capital financeiro alto perceberam esse crescimento e, com isso, tornaram o futebol um 

produto de consumo indispensável tanto ao povo brasileiro como às demais nações do mundo. 

O grande capital que hoje permeia o esporte, as grandes transações, a fama e o 

enriquecimento dos atletas, tornam o futebol um meio de ascensão social cada vez mais 

procurado, tema este que será discutido no capítulo seguinte. 
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2. FUTEBOL COMO INSTRUMENTO DE ASCENSÃO SOCIAL 

2.1. INFLUÊNCIA DA MÍDIA  

O futebol se difundiu de forma avassaladora e se tornou um dos esportes mais 

praticados no mundo. No Brasil não foi diferente. O futebol não só se difundiu por todas as 

regiões do Brasil, como também se tornou uma paixão nacional. Nas palavras de Marques e 

Samulski: “O futebol faz parte da identidade do País e além de ser considerada a paixão 

nacional, é visto como uma oportunidade de ascensão social profissional para jovens 

oriundos de famílias de baixa renda. (MARQUES E SAMULSKI, 2009)”. Certo é que o 

futebol se destacou em todos os setores do país, como, por exemplo, na política, na educação, 

na mídia, entre outros.  

Ante o célere desenvolvimento do futebol pelo mundo, a mídia percebeu uma grande 

oportunidade de investimento no esporte e de um vantajoso retorno financeiro. Vale asseverar 

que, de acordo com o viés capitalista, nenhum investimento da grande mídia é feito sem que 

haja interesse no capital financeiro. Nesse sentido, LEITE aduz:   

O Capitalismo impõe que as pessoas estejam sempre buscando a melhoria de sua 

situação financeira. Sendo assim, o papel da Indústria Cultural é mostrar e idolatrar 

alguns pouquíssimos atletas que conseguem obter sucesso através do esporte e fazer 

com que estes passem a servir como modelos para outras milhões de pessoas que 

tentarão em vão este mesmo sucesso” (LEITE, 2008). 

 A partir da participação mais contundente da mídia no esporte, observa-se um aumento 

no seu campo de influência, seja nos clubes, nos atletas profissionais ou nos jovens atletas – 

que será o foco deste capitulo - e nas próprias confederações.   

A mídia, por conta de sua capacidade de manipulação, consegue construir um cenário 

de glamour no esporte, tornando um jogo simples em um verdadeiro evento, caracterizando a 

denominada “espetacularização do jogo”. Com a transmissão constante de uma realidade 

distorcida, a mídia acaba por influenciar e criar fantasias no imaginário de jovens que 

almejam, um dia, se profissionalizarem. Ademais, transmitem a ideia de que, por meio da 

profissionalização, se alcança facilmente uma mudança social, como destaca LEITE, em um 

de seus estudos:  

Principalmente em países subdesenvolvidos, as pessoas não dispõem de grandes 

oportunidades para melhoria da qualidade de vida. Nesse ponto, o principal papel da 

mídia é mostrar para a sociedade o esporte como uma forma rápida, sem muito 

esforço e/ou prazerosa da tão sonhada oportunidade de melhoria socioeconômica 

(LEITE, 2008).  
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O poder que a mídia tem em influenciar o senso comum é muito grande e ocorre 

principalmente nas camadas populares da sociedade, atrelado ao fato das poucas 

oportunidades de estudo e educação para uma visão mais crítica do que é de fato passado 

como realidade pelas mídias. A criação dos ídolos, dos atletas que saíram da favela e se 

transformaram em jogadores milionários vencendo todas as barreiras atrás dos seus sonhos, o 

glamour em cima desses jogadores com imagens de carrões e mulheres bonitas e as grandes 

movimentações financeiras dos clubes – que o hoje fizeram do futebol um mercado que 

movimente bilhões – fazem com que o futebol se torne o meio mais atrativo para um jovem 

da favela que sonha em ser jogador e mudar de vida. 

Os ídolos transpassados pela televisão em geral, são uma ínfima parte da realidade do 

futebol brasileiro, isto é, a mídia divulga apenas os lados positivos e o glamour de ser um 

jogador de futebol, não evidenciando assim as suas dificuldades e realidade da grande maioria 

dos atletas no país, onde a própria CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou em seu 

site um levantamento que 82,40% dos jogadores registrados no ano de 2015 ganhavam dois 

salários mínimos e apenas 0,12% ganhavam salários considerados grandes para a realidade 

financeira do Brasil.  

Um outro grande exemplo da grande dificuldade de se tornar um jogador de futebol e 

que a mídia não explana como diz Teich (2002 p.4)  

A chance de um brasileiro com idade entre 20 e 32 anos chegar ao cargo de capitão 

da seleção brasileira é de 1 para 17 milhões. É bem mais fácil, por exemplo, ganhar 

no concurso da Supersena, cuja probabilidade de vitória é de 1 para 12 milhões. A 

carreira de um jogador de futebol começa pelas peneiras, o processo de seleção de 

jovens talentos dos grandes clubes. No Corinthians, de cada 5.000 adolescentes são 
selecionados quarenta, dos quais apenas três se tornarão profissionais. No Flamengo, 

dos 25.000 que tentam a cada ano, 250 passam para a fase de treinos e dez viram de 

fato jogadores. O processo depende bastante de persistência. Cafu foi recusado doze 

vezes nas peneiras dos grandes clubes paulistas. Ronaldo, o Fenômeno, foi barrado 

no Flamengo. Rivaldo foi dispensado pelo técnico de juniores do Santa Cruz, do 

Recife. 

 

O caminho para se tornar um jogador de futebol é árduo e, por muitas vezes, 

negligenciado ou escondido pela mídia que incentiva e influencia na busca por esse sonho. 

Para Rosa (2009), “eles sonham com a fama e com o dinheiro, e enxergam no futebol o único 

caminho possível para o sucesso, mas não sabem da grande dificuldade que existe no início 

dessa jornada, na qual uma minoria atinge a carreira profissional”.  
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Com efeito, o futebol se tornou um grande mercado de investimentos, gerando, por 

consequência, a criação de incentivos utópicos com a finalidade de captar cada vez mais 

consumidores, como se dá com a veiculação da imagem do ídolo e da facilidade para se tornar 

um jogador de futebol, por exemplo.  

Desta forma, observa-se que, no Brasil, há uma maior facilidade de influência por parte 

das empresas envolvidas neste setor de investimento, nas camadas mais baixas da sociedade, 

pois conta com o auxílio da grande mídia, gerando um consumo demasiado dos materiais 

esportivos e de tudo que movimenta o capital investido no futebol. Segundo Giglio (2007 p. 

112) a experiência de Cafu "é "vendida" como a possibilidade de sucesso, de que o sonho é 

possível para todos e que é preciso persistir muito para conseguir resultados no futebol". 

Essa é uma das principais “vendas” e “criação” de ídolos que a mídia televisiva brasileira 

reproduz. 

O ponto forte no incentivo do sonho e na influência que a mídia consegue fazer é 

sempre criar e demonstrar ídolos próximos à realidade social das camadas mais baixas da 

sociedade e quase nunca um que foge à regra. Nessa toada, cumpre colacionar assertiva de 

Pires (2006 p.09)  

[...] Em que uma das estratégias é evidenciar as diferenças socioeconômicas entre a 

origem e o atual status do ídolo. O bairro pobre e afastado, o campinho acanhado de 

terra, as dificuldades em deslocar-se até o clube que lhe deu a primeira 

“oportunidade”, são alguns dos aspectos pintados com tintas fortes para contrastar 

com as benesses alcançadas na nova condição social.  

Dessa maneira dificilmente são transmitidasmn  imagens e dificuldades da vida do 

jogador Renato Augusto, por exemplo, que hoje atua no Beijin Guoan da China e é titular da 

seleção brasileira, visto que o mesmo sempre viveu em uma família de classe média alta e por 

isso não seria atraente para a mídia se utilizar de sua imagem e história de vida. Além deles 

existem diversos exemplos das mesmas situações, como o caso de Kaká que atualmente atua 

no Orlando City nos Estados Unidos da América e entre outros.  

Logo, é evidente a supervalorização que a mídia dá ao futebol e a sua influência nos 

jovens brasileiros em geral, especialmente quanto aos jovens pertencentes às camadas mais 

baixas da sociedade, pela falta de senso crítico, como enfatiza Caldas (1990 p. 22) “É claro 

que, com tantos exemplos de ascensão social por meio do futebol, o fascínio dos adolescentes 

eleva-se exponencialmente, já que “o Brasil desde 1950 é o país que lidera o ranking de 

exportação de futebolistas para outros países”.  
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O mercado capitalista acabou por fazer do futebol e todos os esportes que envolvem 

negociações um meio de obtenção de ganho de capital a qualquer custo. Cada vez mais 

observam-se empresas, e até mesmo ações milionárias do governo, no incentivo ao esporte, 

como se dá no patrocínio de alguns clubes pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é 

patrocinadora máster de grandes clubes brasileiros como o caso do Sport Clube Corinthians 

Paulista.  

O fato de as cotas televisivas por transmissões das partidas dos campeonatos estaduais e 

nacionais, serem, hoje, em um cenário de enormes dívidas dos clubes brasileiros, a maior 

fonte de renda destes, denota o grande poder de influência da mídia não só nos jovens, mas 

também nos horários de jogos, no calendário dos campeonatos, nas confederações e nos 

clubes.  

Para um melhor entendimento, cumpre mencionar que, hoje, há uma disputa entre duas 

emissoras para as transmissões dos jogos dos clubes no campeonato brasileiro, e os valores 

apresentados na licitação são gigantescos. Isso porque é de conhecimento de ambas as 

empresas o grande potencial que o futebol possui e, principalmente, pelo grande retorno 

financeiro que o mesmo representa.  

Destaca-se, ainda, que a existência de monopólio de uma das emissoras perdura anos e 

ela sendo uma das maiores influenciadoras do povo e dos clubes, dificilmente existirá uma 

troca no cenário, visto que a perda de transmissão de jogos de um campeonato nacional seria 

um desastre para qualquer emissora. Isso porque a grande mídia não deseja transformar o 

futebol brasileiro em um cenário mais igualitário, porquanto denotaria verdadeira perda de 

poder.  

Atrelado a toda essa cama de influência que um jovem sofre constantemente na sua 

vida, existe ainda o incentivo da família e a promessa de empresas e empresários que surgem 

para alimentar esse sonho, tópico que será discutido na sequência deste capitulo.  

 

2.2. INFLUÊNCIA FAMILIAR 

Devido à grande influência que a mídia exerce sobre as camadas mais baixas da 

população, o sonho de ser jogador profissional de futebol não atinge apenas os jovens que 
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tentam chegar a seleção brasileira ou em grandes clubes europeus, mas sim toda família que 

vislumbra uma ascensão social e a salvação econômica.  

Na caminhada e na busca pelo sonho, a família se torna parte fundamental na vida de 

um jovem que buscar alcançar voos maiores na vida futebolística e social, visto que, em 

inúmeras situações, será a família que estará presente nos momentos mais difíceis de recusa 

nas peneiras, nos momentos de felicidade e alegria com a conquista de objetivos ou sendo a 

própria vilã na busca pelo sonho, eis que em diversas situações acabam por colocar toda a 

responsabilidade por uma mudança de vida nesses jovens sonhadores.  

Para entender melhor tal situação social, realizou-se estudo com algumas categorias de 

jogadores de futebol em que se apontou a família como um dos pilares motivacionais destes 

atletas, é dizer, figura como um dos maiores incentivadores e influenciadores dos jovens que 

tentam chegar ao nível profissional como cita Rodrigues (2003), em seu trabalho:  

As principais fontes motivacionais para um atleta buscar a carreira profissional de 

jogador de futebol foram: a crença no dom para ser jogador de futebol, a esperança 

em enriquecer através do futebol, a família e a seleção brasileira. Mas na maioria das 

vezes, estes atletas têm apenas a referência de jogadores famosos.  

 

Um exemplo significativo de atleta que teve todo o amparo familiar em sua formação 

como atleta profissional é o menino Jean Carlos Chera. Antes dos dez anos de idade, Jean já 

tinha contrato firmado com o Santos F.C. como lembrado por Giglio (2007): 

O incentivo que esses garotos recebem conta muito para o sucesso ou insucesso na 

carreira. Os pais, principalmente, almejam que o filho siga a carreira profissional 

porque sabem da possibilidade de ascensão social. A exemplo do garoto Jean Carlos 

Chera, que aos nove anos já é contratado pelo Santos. Ele não passou por "peneira". 

Seu pai apenas divulgou um vídeo na Internet de seu filho jogando bola, o que 

despertou o interesse de clubes e empresários. 

 

É evidente a importância que a família tem na vida desses jovens que almejam chegar 

ao futebol profissional, porém, essa influência que a mesma atinge na vida desses jovens, em 

determinados momentos, ocorre de maneira inapropriada, pois, em algumas situações, a 

responsabilidade colocada nesses jovens e a pressão pela mudança social é tão grande que 

acaba fazendo com que a família opte pelo seguimento do sonho em detrimento dos estudos. 

Essas decisões precipitadas ficam explícitas quando Nunes (2007, pag. 01) diz que: "Se o 

garoto tem talento, a família deposita nele toda a esperança de mudar sua situação 

financeira e social", diz. Nesses casos, é muito comum o jovem abandonar a escola para se 

dedicar exclusivamente ao futebol, com o consentimento da família.”  



23 

 

A pressão demasiada, o abandono da escola e inúmeros outros fatores fazem com que 

este jovem, que está trilhando um caminho árduo e com diversas dificuldades a serem 

descobertas e enfrentadas, diferentemente do que a mídia vende nas rádios e na televisão, 

acaba perdendo toda a sua formação como cidadão e, em muitas oportunidades, acaba sem 

rumo e sozinho na vida adulta caso o sonho não seja realizado.  

Esse abandono precoce das escolas pode resultar em uma vida após o encerramento do 

sonho completamente frustrante e preocupante como cita Rosa (2009):  

Caso este atleta não seja selecionado, pode ter que parar de jogar involuntariamente 

por falta de uma equipe que o acolha. Muitos acabam em subempregos, à margem 
da sociedade, ou até mesmo na criminalidade, nas drogas e em outros vícios 

decorrentes do fracasso, da frustração e da desilusão. 

Vale lembrar que os atletas que conseguem alcançar seus objetivos e tornar o sonho de 

ser jogador de futebol profissional, quando chegam a patamares sociais altos, nunca esquecem 

de suas origens. Em geral, esses atletas sempre lembram das suas dificuldades para chegar 

onde estão e todos que ajudaram de alguma maneira, como cita Giglio (2007, pag. 115) 

O jovem abdica de tantas coisas em busca do sonho e encontra o amparo na família. 

É ela que será lembrada, juntamente com amigos e o local da infância, caso o 

sucesso seja atingido. Os jogadores que viram ídolos e heróis evocam 

constantemente a infância cheia de dificuldades e, muitas vezes, pobre, como forma 

de resgatar os tempos difíceis e salientar que foram importantes para atingir o 

sucesso.  

 

Desta forma é evidente que o apoio familiar desse jovem atleta é importante, todavia, 

não de maneira excessiva e não podendo acrescentar responsabilidades e obrigações 

desmedidas à tentativa do mesmo de realizar o sonho de se tornar profissional. Muitas vezes, 

tal sonho acaba sendo apropriado pelos pais, devido a grande mudança de vida que essa 

conquista pode gerar, bem como a ascensão no status social. 

2.3. INFLUÊNCIA DOS EMPRESÁRIOS  

Depois da família, os empresários aparecem como os mais interessados na conquista e 

na continuação do sonho de se tornar um atleta profissional, visto que, como vimos nos 

capítulos anteriores, o futebol se transformou em um mercado com grande capital financeiro 

envolvido, sendo assim, os empresários e as empresas não perdem tempo em investir em 

jovens atletas com potencial, acreditando que, no futuro, os mesmos possam lhes render altas 

cifras, valendo assim os investimentos realizados. 



24 

 

O futebol, por ter se tornado um meio capitalista e de cada vez mais interesses, 

aumentou a dificuldade dos jovens atletas em alcançar o patamar de jogador profissional 

desejado, isso tudo devido ao jogo de interesse que acontece dentro dos clubes, nas chamadas 

“peneiras”, eventos em que os atletas são avaliados. Esse jogo atinge tanto as categorias de 

base, quanto os jogadores profissionais de clubes de primeira divisão.  

Devido às transformações ocorridas no mundo do futebol, atualmente é indispensável 

para um jovem que almeja chegar ao primeiro nível do futebol brasileiro ou mundial ter um 

empresário que tenha bons contatos e consiga fazer com que seu atleta esteja nos momentos 

certos e nos lugares certos. Hoje, a qualidade técnica do atleta não basta para o mesmo se 

transformar em um jogador profissional, pois este necessita de um empresário qualificado no 

meio e que seja de confiança, visto que, existem muitos falsos empresários que acabam por 

fazer inúmeras promessas sem poder cumpri-las e acabam por aniquilar o sonho desses jovens 

atletas.  

Segundo o regulamento da FIFA (Federation Internationale de Football Association), a 

verdadeira função do empresário é ser o agente de jogador ou empresário de atleta, isto é, é a 

pessoa física cuja atividade tem por finalidade apresentar jogadores a clubes, visando a 

negociação ou renegociação de um contrato de trabalho, ou apresentar dois clubes um ao 

outro visando a conclusão de um contrato de transferência dentro de uma associação nacional 

ou de uma associação nacional para outra. Mesmo a situação do empresário sendo 

regulamentada, existem diversos cuidados e precauções que as famílias e os jovens atletas 

devem ter relacionados às promessas feitas por esses agentes, devido a procura desses agentes 

serem em áreas de classes menos desenvolvidas cujo o futebol considerado “malandro” existe 

e principalmente por serem atletas de fácil convencimento.  

Em uma entrevista realizada pelo jornalista Arthur Sales ao site Indústria de Base com 

diversas pessoas ligadas ao meio do futebol como empresários, dirigentes de clubes e entre 

outros do ramo, Edson Fassina, que já foi dirigente no Rio Brando de Americana e atuou 

como empresário nos anos 90 e 2000, assevera:  

Em virtude dessa garotada vir de situação cultural e financeira ruim, sem 

escolaridade, eles não sabem administrar as situações que aparecem. Então se ele 

tiver um cara que sabe fazer isso por ele, vai precisar do cara para a vida inteira. O 

empresário compra imóveis, faz declaração de imposto de renda para ele porque o 

cara não sabe nem o que é isso. 
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Outro entrevistado é João Henrique Chiminazzo, que é mestre em Direito Desportivo 

pela Universidade de Lérida na Espanha, que contrapõe a ideia da necessidade de um 

empresário, quando ele diz:  

Depende do jogador do que ele quer para a vida dele, da família, talvez seja mais 

importante para o jogador ter um advogado do que um bom empresário, se ele for 

bom os clubes vão ter interesse nele e vão procura-lo diretamente. Aí ele vai precisar 

do advogado para documentar todo o acordo, sem esse profissional ele pode assinar 

um contrato mal feito e jogar a carreira no lixo, o agente é importante mas não 

essencial, o essencial é a qualidade do jogador e a estrutura que ele tem.  

As duas passagens opostas evidenciam o motivo da procura dos empresários ocorrerem 

nas camadas sociais mais baixas da sociedade, isto é, pela leitura dos empresários, os jovens 

atletas, oriundos dessas camadas, não tem capacidade crítica para saberem que não existe 

necessidade na figura do empresário se o seu futebol for de qualidade. Isso abre espaço para 

atuação dos agentes que fazem diversas promessas que podem não acontecer e a família e o 

jovem acaba por depositar todas as fichas nessas promessas, abdicando em inúmeras vezes 

dos estudos, fato esse que não ocorre com jovens atletas de famílias de classe média, na qual a 

família possui uma capacidade crítica e intelectual para saber que essas promessas podem não 

ocorrer e não se deixam ser ludibriadas por empresários que apenas visualizam o seu lucro e 

não o desenvolvimento real do atleta. 

O grande papel e importância do empresário é na formação de seu atleta, para que o 

mesmo possa se desenvolver simultaneamente como atleta e cidadão, tendo assim mais 

chances de alcançar seus objetivos e render os lucros esperados desse investimento, que são 

ínfimos perto das negociações milionárias no mercado do futebol atual. Thiago Damasco é 

administrador de empresas, pós-graduado em Marketing com experiência em Marketing 

Esportivo e ex-atleta de futsal e perpassa em sua entrevista a ideia de desenvolvimento 

completo do atleta quando o mesmo diz:  

Ele deve se preocupar com a gestão da carreira, que inclui, além de proporcionar as 

melhores oportunidades nos clubes, criar uma base de desenvolvimento e 

capacitação para o jovem atleta. Isso passa por uma base de parceiros que garantam 

assessoria médica, odontológica, física, nutricional, psicológica, jurídica, escolar, 

financeira e de imagem. 

 

O grande mercado de promessas abre espaço para os empresários estelionatários iludir 

famílias e jovens, prometendo um belo futuro no futebol em troca de dinheiro para que tudo 

aconteça, como foi o caso de Lucas Ferreira, que, em 2009, foi ludibriado pelo suposto 

empresário Mílton Félix Paulino, que alegou ter propostas irrecusáveis da Europa pelo jovem 

e sumiu com dez mil reais dados por sua mãe, pedidos pelo mesmo para que realizasse toda a 
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transação, como conta Ângela Ferreira, mãe de Lucas em entrevista concedida aos repórteres 

Eduardo Tchao, Guilherme Azevedo e Fábio Lau, para o portal de notícias online g1 da 

globo: “Ele me falou: ‘eu realizo o sonho do seu filho amanhã, mas vocês têm que me dar 

isso, isso e isso’. Só o que eu anotei, foram uns R$ 10 mil". A polícia acredita que o falso 

agente tenha arrecadado em torno de duzentos mil reais em falsos acordos com diversos 

atletas.  

Casos como esse acontecem por todo Brasil e com diversos jovens, sonhadores das 

classes médias baixas, que buscam no futebol uma ascensão social e mudança de vida. Mílton 

Felix iludiu dezessete famílias no Rio de Janeiro e em São Paulo que são grandes centros, 

todavia, os mesmos casos devem ocorrer continuamente em cidades menores onde a mídia 

investigativa e as autoridades tem pouco interesse e controle sobre os casos de empresários e 

agentes estelionatários que iludem diversos jovens e famílias acabando com os sonhos dos 

mesmos.  

Devido a inúmeros casos como estes é de fundamental importância que as famílias e os 

atletas não confiem em qualquer agente que chegue com diversas promessas fáceis. É 

necessário, de forma prévia, pesquisar como se dá a atuação dos empresários que 

possivelmente aparecerem. Todavia, nas camadas sociais mais baixas, centro de atuação de 

empresário bons e ruins, é difícil encontrar famílias capazes de realizar essas investigações e 

não acreditarem tão facilmente nessas mentiras. 

O futebol, por ter se tornado, aparentemente, um meio de ascensão social rápido e eficaz 

mídia, fez com que o esporte se transformasse em uma salvação de vida, como conta Thiago 

Damasco quando o mesmo diz:  

Aqui vivemos com o futebol uma solução para um problema social. Talvez a única 

opção de muitos adolescentes seja se tornar um jogador de futebol. A grande 

oportunidade da vida! É nesse momento que os maus profissionais se aproveitem e 

prometem mundos e fundos ao jovem sonhador. Para que não vire ilusão, só há um 

caminho: se preocupar com o desenvolvimento global do atleta. Um trabalho que 

nos Estados Unidos, por exemplo, é feito desde o colégio e continua nas 
universidades com seus atletas alunos. Muitas vezes não disponibilizado pelo clube, 

esse papel será assumido pelo agente esportivo. Um trabalho que já começou mas 

ainda engatinha.  

 

Ante o exposto, nota-se que os empresários, empresas, advogados esportivos e agentes 

possuem exacerbada influência nesses jovens e no meio do futebol, comandando negociações 

milionárias, divisões de bases nas quais diversos clubes brasileiros, afundados em dívidas, 
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fazem acordos para que empresários comandem as categorias inferiores, levando, cada vez 

mais, ao monopólio do cenário futebolístico por esta gama de investidores. 
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3. A EVASÃO DAS ESCOLAS E O FUTEBOL NA E.D. FÍSICA ESCOLAR 

3.1. EVASÃO ESCOLAR E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

Os jovens que decidem abandonar a escola, em uma cega tentativa de se tornar um 

jogador de futebol profissional, podem sofrer desagradáveis consequências, tanto os que 

conseguem alcançar os níveis mais altos de sucesso e ascensão financeira quanto, 

principalmente, aqueles que não conseguem seguir em frente na carreira. 

Os aspirantes à carreira e ao sucesso não vislumbram a importância que a escola e os 

estudos tem na vida de um atleta de alto nível. Apenas sonham com a fama e o sucesso, 

influenciados pelos grandes players, como desdobrado anteriormente. Contudo, essa visão 

conturbada da realidade que faz com que os atletas não percebam que o futebol é uma carreira 

curta e um ambiente profissional muito concorrido, como assevera Marques (2006): 

Quando tem a oportunidade de começar uma carreira no futebol, a maioria dos 

garotos decidem abrir mão de uma série de coisas. Em geral, quem fica para trás 

logo de cara é o estudo. Mesmo que a carreira deslanche e os ganhos aumentem, 

poucos são os boleiros que aproveitam a oportunidade para manter - ou retomar - 

sua Educação. Levados pela ilusão do "futebol-maravilha", os jogadores não 

percebem que estão trilhando uma carreira curta e extremamente concorrida.  

  

Ainda nesse sentido, complementa Soares (2011): 

Complementam que além da pressa dos jovens em um mundo marcado pela 
celeridade, do sonho de enriquecer por meio da profissão de jogador de futebol e dos 

problemas estruturais da escola atual, que parece não dar conta dos desejos e 

necessidades dos adolescentes, outros fatores também poderiam contribuir para o 

desinteresse pela escola, como a falta de capital cultural dos pais; a falta de tempo 

para cobrar dos filhos um bom rendimento escolar; as incertezas e exigências cada 

vez maiores do mercado de trabalho; o apelo midiático e o glamour que envolve 

determinadas profissões, como a de jogador de futebol, marcadas pela “aura” do 

talento e pela idéia equivocada de que não demandam muito esforço; entre outros 

aspectos.  

Agregando fatores aos que foram mencionados acima por Soares (2011), encontra-se 

outra circunstância que gera o desinteresse pelas salas de aula, qual seja, a grande carga 

horária de treinamento a qual esses jovens são submetidos, mesmo estando nas categorias de 

base dos clubes.  

A grande carga horária de treinos é um fator exponencial no abandono das salas de aula, 

devido ao cansaço oriundo dos treinos diários exaustivos e as grandes distâncias entre os 

locais de treinamento e as escolas. As cargas horárias de treinos diários são comparadas as 

cargas horárias dos estudos escolares, como cita Melo (2010): 
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A carga horária que um atleta em formação dedica ao futebol em pouco difere do 

tempo dedicado para frequentar a escola. O autor afirma que o tempo de treinamento 

nas categorias de base é semelhante ao das equipes profissionais, portanto, em 

termos práticos a carga horária de dedicação de adultos e aspirantes a atletas é a 

mesma. Desta forma verifica-se que o treinamento de um jovem iniciante é 

altamente exigente ocupando boa parte do tempo que deveria ser dedicado à escola. 

 

A exigência do futebol concorrido, de resultados e capital, faz com que desde as 

categorias de base, os jovens atletas sejam capazes de trabalhar a uma intensidade elevada e 

de forma semelhante a profissional, de forma a preparar os mesmos para se tornarem futuros 

profissionais. Entretanto, essas formas de preparação conforme as exigências do mercado 

podem trazer consequências, como cita Melo (2010): “que o fato do tempo de dedicação à 

formação no futebol ser igual ou superior ao de dedicação à escola pode criar problemas no 

processo de escolarização”. 

A título exemplificativo, o atleta que começa na categoria mirim aos 12 anos (idade 

equivalente ao sexto ano escolar) se completasse o ensino médio aos 17 anos (quando estaria 

no último ano da categoria sub-17) teria tido, uma carga horária de 4.800 horas na escola 

contra 4.165 horas de treinamento no futebol, sem contarmos os jogos nos finais de semana. 

Isso nos permite vislumbrar o significado do tempo gasto para a formação no futebol (MELO, 

2010, p. 21). 

A falta de estudos e de instrução desses atletas fez com que muitos clubes, sabendo da 

dificuldade de conciliar a carreira de jogador de futebol com estudos, matriculassem seus 

atletas em escolas e os clubes com mais recursos financeiros, construíssem ambientes 

escolares dentro dos centros de treinamento, como enfatiza Soares (2009): 

Embora os clubes mantenham os jovens jogadores matriculados em escolas públicas 

ou privadas, o acompanhamento do processo de escolarização difere de clube para 

clube. Muitos desses jovens chegam aos CTs com um histórico de abandono escolar 

ou com defasagem de aprendizagem, se for considerada a idade ideal de passagem 

pelos anos de escolarização básica.  

 

Contudo, essa é uma prática diminuta no cenário do futebol brasileiro devido à escassez 

de recursos que afeta a maioria dos clubes brasileiros. 

Ainda nesse sentido, vale colacionar trecho da obra dos autores Marques e Samulski, 

realizadores de pesquisa com os atletas nesta temática (2009):  

Realizaram pesquisa com jovens atletas promissores do futebol brasileiro para 

verificar sobre a série que esses atletas cursaram ou estão cursando. A soma dos 

percentuais desde a 1ª série do Ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino Médio 

indica que pelo menos 53,2% dos atletas está defasado com relação à série 
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correspondente à sua idade. Para os pesquisadores, o fato da maioria destes atletas 

não morarem com os pais certamente é um agravante. Segundo os mesmos, alguns 

clubes no Brasil possuem uma escola dentro de suas instalações ajudando os atletas 

a continuar estudando. 

 

Mesmo com a iniciativa de alguns poucos clubes de criarem espaços escolares dentro 

dos centros de treinamento, de matricularem seus atletas em escolas públicas ou privadas, os 

níveis de escolaridade dos atletas brasileiro é considerado ruim, como citado acima, visto que, 

a maioria dos atletas das categorias de base não completam a oitava série do ensino médio e 

os que conseguem chegar ao profissional não tem o segundo grau completo. Para corroborar, 

vale citar Carravetta (2006):  

No que se refere à escolaridade dos atletas de futebol, e sua permanência na escola, 

o atleta permanece um tempo reduzido na escola. Para o autor é pequeno o 

percentual de atletas que chegam à equipe principal com o 2º grau concluído. Já nas 

divisões de base o grau de instrução médio é a 8ª série do ensino médio. 

 

Devido ao abandono e à defasagem encontrada nos jovens atletas, surgem noticiários de 

atletas e ex-atletas sofrendo com problemas psicológicos, drogas, bebidas, falência, violência 

e entre outros assuntos. O abando da escola não permite a formação cidadã do atleta, isto é, 

não possibilita a transformação do atleta em um ser humano com capacidades para enfrentar 

as dificuldades dentro e fora de campo.   

Com efeito, o futebol, nos dias de hoje, virou objeto de estudo aprofundado por 

treinadores, olheiros, dirigentes e pessoas ligadas ao meio, ocasionando uma evolução 

significativa nas variações táticas de jogo, transformando o futebol em um jogo de estratégia e 

estudo do adversário constante. Desta forma, os treinadores atualmente buscam jogadores que 

sejam inteligentes e que consigam tomar decisões cada vez mais rápidas e satisfatórias; 

todavia, o abandono da escola faz com que esses atletas não desenvolvam seus processos 

cognitivos que influenciam o jogo. Para exemplificar a importância dos estudos e formação 

como cidadão capaz de tomar decisões complexas tanto na vida pessoal como no jogo, 

Carravetta (2006) cita que, “no contexto futebolístico, o desempenho técnico de um jogador 

de futebol é resultado do seu potencial genético, somado aos procedimentos contínuos de 

ensino - aprendizagem - treinamento, onde estão incluídos os componentes técnicos, táticos, 

físicos e cognitivos em interação direta com o meio ambiente” 

Como consequência da falta de aprendizagem, do processo cognitivo e socialização com 

o meio, muitos desses atletas enfrentam dificuldades durante as partidas e muitas vezes não 

são escolhidos pelos olheiros e clubes, visto que, como menciona acertadamente Filgueira e 
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Greco (2008), “a grande variabilidade e complexidade de situações de jogo apresentam-se 

como obstáculo para aqueles jogadores que não conseguem perceber e compreender os 

elementos presentes, como é o caso dos iniciantes e dos que se afastam da escola básica”. 

Saindo do panorama dos gramados e observando as consequências fora das quatro 

linhas, muitos aspirantes a jogadores, atletas e ex-atletas sofrem ao término da carreira, 

momento em que se percebe um crescente envolvimento com drogas e a marginalização 

devido à dificuldade de entrar no mercado de trabalho no qual o diploma de ensino escolar é 

essencial.  

A grande ascensão social elaborada e vendida pela mídia faz com que os jovens pensem 

apenas no que irão usufruir do futebol, alienando-se com a fama. Vale dizer, tais jovens 

acabam esquecendo das possíveis frustações do momento em que a carreira não seguir em 

frente e de vislumbrarem outras possibilidades como cita Brandão (2001) apud Amaral et al 

(2007), “muitos jovens, acreditando que a fama durará para sempre, dedicam-se a anos de 

preparação, alienando-se da possibilidade de uma nova atividade quando o momento de 

"pendurar as chuteiras" chegar”. 

A maioria desses jovens não consegue alcançar o patamar de atleta profissional e, com 

isso, ficam à margem da sociedade, percebendo, neste momento que os estudos abandonados 

em detrimento da carreira poderiam ser um segundo caminho, mas que fora descartado 

prematuramente. Exemplificando esse processo, Souza (2008) assegura que: 

No Brasil, grande parte dos atletas que chegam à categoria sub-20, não são 

aproveitados pelo mercado. Nesse caso, os malsucedidos, com baixo capital cultural, 

encontram dificuldades para se recolocarem no mercado fora do esporte. Desta 

forma, para os malsucedidos, o diploma escolar seria uma credencial que facilitaria a 

recolocação profissional. 

Abdicando dos estudos e do ambiente escolar de socialização, os jovens se transformam 

em adultos com grandes dificuldades perante a sociedade. Em sua maioria acabam se 

tornando adultos desempregados ou trabalhando em subempregos sem perspectivas de vida. 

Estes mesmos adultos acabam tendo dificuldades em criar laços de amizade e socialização 

com outras pessoas devido suas dificuldades de compreensão do mundo. Exemplificando tais 

afirmativas, Carravetta (2006) corrobora com a ideia de que:  

A interrupção das atividades escolares acarreta restrições à educação formal, 

limitações no que se refere à visão de mundo, cidadania, amizades, experiências, 

senso de lógica e convivência com outras lideranças de fora do contexto do futebol. 

A falta de escolaridade provoca reduções nas representações mentais, nos processos 

de análise das informações, no desenvolvimento da capacidade de compreensão e 

nos mecanismos de comunicação.  
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A partir do momento em que o futebol se transformou no glamour que é hoje, cada vez 

mais jovens foram seduzidos pelo sonho e suas ilusões de se tornarem jogadores profissionais 

de grandes clubes brasileiros, europeus e da seleção nacional. Grande parte desses jovens são 

advindos das classes mais baixas e pobres, e possuem a esperança de mudarem de vida 

através do futebol e se tornarem adultos milionários. Estes mesmos jovens não sabem que 

apenas 3% de todos os atletas que buscam o mesmo caminho conseguem chegar ao nível 

desejado de sucesso. Apesar desse ínfimo número, tais jovens não sentem atração pelas 

escolas e sim pelo mundo da fama que ronda o futebol e acabam por abandonar os estudos em 

busca de seus sonhos e do sucesso como atleta.  

 

3.2.  COMO TRABALHAR O FUTEBOL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

O sistema capitalista implantado hoje no mundo do futebol adentrou ao universo 

escolar, devido ao modo de introdução e desenvolvimento dos esportes realizado por 

inúmeras escolas, especificamente o futebol, tema central do texto. Nitidamente, a forma de 

tratamento dispensado pelas escolas para com o futebol visa a alta performance de seus 

alunos, criando verdadeiros atletas e esquecendo a verdadeira função da Educação Física 

escolar. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras escolas em que os atletas de alta performance 

ganhavam bolsas de estudos para estarem estudando nesses locais em troca de participações 

em competições colegiais, fugindo completamente do verdadeiro sentido escolar cuja 

formação de cidadãos críticos e reflexivos são diretrizes bases de qualquer escola.  

 A Educação Física escolar, durante muitos anos, corroborou com a ilusão e a criação 

de uma realidade inexistente no futebol, isto é, a realidade vendida pela mídia, que visa 

apenas o ganho de capital, como visto anteriormente, contribuindo em diversas circunstâncias 

para a evasão de jovens atletas no momento da escolha pelos estudos ou na busca do sonho, 

visto que, em diversos momentos, a escola reproduzia o mesmo incentivo a realidade forjada 

pela sociedade e pela mídia, incentivando nas aulas de educação física a performance, a 

prática de esportes e o futebol de forma excludente, na qual apenas os melhores participavam, 

entre outros fatores. 

 Com o passar do tempo, os estudos em relação à atuação dos professores com os 

esportes e especificamente com o futebol foram surgindo e fez com que o panorama de 

reprodução da mídia e da sociedade fosse sendo alterado, mesmo que ainda exista, nos dias 
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atuais, escolas e professores que continuam na mesma vertente de trabalho e de diretriz de 

educação física escolar. 

 A Educação Física, nos dias atuais, está pautada nos desafios, na transformação e na 

formação de cidadãos críticos e reflexivos da realidade, na qual TERRA et al (2012), cita: 

“está centrada em desafios que nos colocam frente à necessidade de assumirmos uma postura 

crítica e transformadora diante de valores e princípios – os quais circulam com as redes de 

relações que estabelecemos como sujeitos dessa sociedade”.  

 O principal enfoque das aulas de futebol, na educação física, deve ser a transformação 

reflexiva e crítica desses jovens. Nessa toada, uma das metodologias de ensino que segue essa 

linha de atuação é a crítica emancipatória idealizada Kunz, que coloca o aluno como sujeito 

do processo de ensino, lhe capacitando para atuar na sua vida social, cultural e esportiva, 

fazendo com que o esse jovem aluno consiga reconhecer e problematizar significados da 

realidade que lhe é imposta, através da reflexão crítica.   

              Exemplificando a pedagogia emancipatória, Kunz (1994: 115) cita que, o 

ensino deverá "[...] ser um ensino de libertação de falsas ilusões, de falsos interesses e 

desejos, criados e construídos nos alunos pela visão de mundo que apresentam a partir de 

'conhecimentos' colocados a sua disposição pelo contexto sócio-cultural onde vivem" 

   Corroborando com a metodologia pedagógica de Kunz, PIRES (2002): “Defende que 

o ensino da Educação física privilegie situações didáticas que beneficiem a construção da 

autonomia e que oportunizem aos alunos refletir sobre os reais interesses que orientam sua 

participação no mundo de movimentos e na cultura esportiva”.  

               Para que a pedagogia crítica emancipatória consiga sucesso nas aulas de 

futebol na educação física é preciso identificar elementos importantes da modalidade, a fim de 

que a abordagem com os alunos seja a mais apropriada, para que os mesmos consigam 

observar as diversas faces do futebol e suas realidades, que são distintas das transmitidas pela 

mídia. Nesse sentido, assegura Kunz (2002: 126):  

Para que esse processo se concretize, se faz necessário identificar os elementos 

significativos centrais da modalidade a ser trabalhada e a partir daí, buscar vivências 
através de várias situações de ensino que envolvam tais elementos. Outro ponto de 

referência é a identificação do significado central do "se-movimentar" de cada 

modalidade esportiva. Através dessa perspectiva de "encenação temática", é possível 

conforme o autor, levar o aluno a refletir sobre as diferentes formas que o esporte se 

apresenta, e com isso, mostrar que o futebol vai muito além do espetáculo 
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transmitido pela mídia, através das personalidades que se transformaram seus 

jogadores e da imagem associada ao consumo. 

Percebe-se que o ensino do futebol na escola deve ser dissociado da realidade e do 

futebol glamour. Em outras palavras, ele deve ser trabalhado fazendo com que o aluno tenha 

consciência da sua prática, de forma crítica e reflexiva como menciona Paes (2001): “na 

iniciação esportiva, na ocupação do tempo livre ou como promoção da saúde, o esporte deve 

ser trabalhado de forma a permitir com que os cidadãos tenham uma prática consciente, 

reflexiva e crítica”. 

Os professores de Educação Física devem utilizar o futebol nas escolas como uma 

forma de problematizar, refletir e ter uma visão crítica em relação ao que a mídia transmite 

erroneamente sobre o glamour do esporte, sobre a facilidade de ascensão social e realização 

do sonho. Os alunos que desejam e os que não desejam seguir em busca do sonho de se tornar 

jogador profissional, dentro das aulas, devem aprender todas as formas e variedades de se 

praticar o futebol e ter consciência de qual forma usá-lo, seja no lazer, em alta performance ou 

de forma educativa.  

    Considerando as diversas vertentes que o futebol proporciona, Scaglia (1999) 

acredita que o que deve ser ensinado vai além do aprendizado do jogo em si e de seus 

fundamentos dentro do seu contexto. Deve-se proporcionar ao atleta a aquisição de hábitos e 

condutas motoras e o entendimento do futebol como um fator cultural, criando sentimentos de 

solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, valores éticos, sociais e morais, para que 

o aluno se torne um agente transformador do seu tempo, preocupado com uma cidadania que 

lhe permita viver bem, qualquer que seja o caminho do futebol por ele a seguir: o esporte 

como profissão ou como lazer.  

Já para Kunz (1994), “Tal abordagem busca uma ampla reflexão sobre a possibilidade 

de ensinar os esportes e demais conteúdos da Educação Física, por meio da transformação 

didático-pedagógica e de tornar o ensino escolar em uma educação de crianças e jovens para 

a competência crítica e emancipada”.  

Assim muitos alunos que almejam buscar a vida de jogadores de futebol profissional, 

não se deixariam iludir pelas mentiras vendidas pela mídia e não abandonariam as escolas em 

busca do sonho, sabendo que o mesmo tem grandes chances de não acontecer e que apenas 

uma pequena minoria consegue chegar a níveis de ascensão social.



35 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade brasileira convive com diversos problemas que são de conhecimento 

coletivo. Um deles é a grande diferença social existente, na qual uma boa parte da população 

vive na miséria, na convivência diária com a marginalidade. Para a maioria dos jovens 

nascidos nessas camadas sociais, o futebol surge como uma possibilidade de transformação 

social e, talvez, a única saída, na visão de suas famílias, na busca da transformação da 

realidade vividas por elas, depositando assim, muitas vezes, a única esperança de vida nesses 

jovens.  

A escola, para a maioria destes jovens e destas famílias, nunca está associada a uma 

possibilidade de mudança de vida ou de criação oportunidades para um futuro melhor, visto 

que, a educação no Brasil está desvalorizada e são poucas as conquistas e mudanças 

demonstradas pela mídia em que jovens que não abandonaram os estudos conseguiram 

alavancar sua posição social, diferindo das inúmeras reportagens e programas vendidos pela 

mídia de atletas que conseguiram uma ascensão social por meio do futebol.  

Um jovem que abdica de seus estudos para buscar as conquistas de jogadores de futebol 

corre o sério risco de, conseguindo ou não alcançar seus objetivos, transformar-se em um 

cidadão sem cultura, de difícil relação com outras pessoas, de possibilidades futuras após o 

encerramento de sua carreira, de fácil manipulação e alienado do mundo. Exemplificando tais 

consequências que esses jovens podem sofrer quando adultos, Freitag (2001) cita que, 

“perdemos a nossa essência humana, encontramo-nos mutilados e daí inferimos a 

impossibilidade de inclusão a determinados grupos sociais, faltando-nos para isso os 

elementos essenciais para participar da vida no amplo sentido”.   

     Corroborando com o entendimento que o jovem que abandona a escola pode sofrer 

graves consequências em sua formação como cidadão, Loureiro (2007) assevera:  

A frequência do adolescente na escola, além de ser um direito básico a ser garantido, 

enriquece o desenvolvimento do jovem adolescente como cidadão e suas relações. 

“A escola é um espaço privilegiado de encontro cotidiano com um grande grupo... 

espaço de aprendizado e socialização. (UNESCO, 2004 apud LOUREIRO, 2007). 

  

    Para haver uma mudança, as prioridades em nossa sociedade e em nossos 

governantes deveriam ser revistas, visto que, atualmente, a sociedade brasileira, em inúmeras 

situações, incentiva o abandono dos estudos por seus atletas visando busca de melhores 
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resultados e, ao mesmo tempo, não fica satisfeita quando os mesmos jovens não conseguem 

ter uma postura profissional, como cita Loureiro (2007):  

São esses mesmos que esperam resultados positivos de seus atletas (neste caso não 

apenas torcedores, mas também as instituições futebolísticas) os que criticam 

quando jogadores de futebol, “jogam fortunas pela janela”, ou vão à televisão e 

falam alguma “bobagem” com comentários que são pessoas sem conhecimento, 

chamadas, muitas vezes, de ignorantes.   

Nesse panorama, a Educação Física escolar deve descontruir todos esses conceitos 

impostos pela sociedade e oportunizar os jovens a vivenciarem o futebol em todas as suas 

vertentes, demonstrando todas as suas dificuldades e sacrifícios para quem almeja buscar uma 

carreira profissional e ainda, explicando e refletindo todas as graves consequências que uma 

evasão escolar pode vir a acarretar em sua vida futura. A metodologia crítica emancipatória é 

um excelente método para aqueles que desejam trabalhar com o conteúdo futebol de forma a 

oportunizar seus alunos uma reflexão crítica da realidade acerca do futebol, transformando-os 

em cidadãos reflexivos de seu cotidiano. 

Dessa forma, entendendo o futebol como uma cultura de movimento hegemônica nas 

aulas de educação física escolar, é de fundamental importância demonstrar para os alunos que 

tal modalidade desportiva pode se dar de diversas formas, muito além dos aspectos técnicos e 

táticos que são transmitidos pela forma de atuação dos jogadores profissionais, determinando 

novos sentidos e significados para o jogo, oportunizando, assim, um entendimento do jogo 

como atividade de prática cultural que necessita de cooperação e interação entre os 

participantes. 
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