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INTRODUÇÃO 

 

Este produto técnico foi elaborado a partir da dissertação intitulada “ O 

contexto familiar e sua influência sobre a saúde e o processo de formação de jovens 

atletas”, desenvolvida para o Programa de Mestrado Ensino em Ciências da Saúde – 

Modalidade Profissional da Universidade Federal de São Paulo, que teve como principal 

objetivo compreender como os pais se envolvem no processo de formação esportiva do 

jovem atleta. 

Os resultados encontrados permitiram concluir que os pais identificaram 

que o seu principal papel na formação do jovem atleta é por meio do cuidado e apoio, 

sendo que a partilha do sonho com seus filhos é uma importante motivação no processo. 

Os pais relataram os sentimentos ambíguos que vivenciaram durante o processo e as 

dificuldades enfrentadas ao realizarem a migração para atender às demandas da vida 

esportiva do filho. Ainda, os pais identificaram que a comunicação com o clube, em 

particular o técnico, é fundamental para um processo saudável de formação esportiva. 

Ressaltou-se a importância de se considerar o contexto social e as características do 

ambiente esportivo profissional no cuidado desses jovens atletas, assim como na 

orientação aos pais. 

Com isso, a proposta deste produto técnico pautou-se na elaboração de um 

vídeo que abordará os principais aspectos presentes na formação esportiva de um jovem 

atleta, a partir da história de um personagem que sonha em se tornar jogador de futebol e 

as situações que encontrará durante o processo.  

 

 

OBJETIVO 

 

Trata-se de um vídeo informativo cujo objetivo é provocar a reflexão sobre 

os fatores que estão envolvidos no processo de formação esportiva de jovens atletas e que 

apresentam potencial de influenciar esse processo.  

 

 

 

 



PÚBLICO-ALVO 

 

O vídeo terá como público-alvo os  pais, técnicos e clubes de futebol, que 

convivem com jovens inseridos em programas esportivos-educacionais que visam o 

rendimento e a formação futura de atletas profissionais de competição e performance.  

 

ROTEIRO E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O vídeo, cujo título é “ A história de um sonho: o futebol”, tem formato de 

animação, sendo que as cenas apresentarão imagens que serão acompanhadas pelas falas 

do narrador, tendo a duração de três minutos. 

O vídeo  inicia com a apresentação das características do desenvolvimento na 

infância e adolescência, ressaltando ser esta a fase de pleno desenvolvimento social e 

biológico. Apresentam-se então, os fatores que influenciam a busca pelo sonho de se 

tornar jogador profissional de futebol,  como por exemplo, a cultura brasileira que possui 

características específicas e únicas relacionadas ao esporte, enaltecendo-o, além de um 

estilo próprio e diferenciado de jogar, as grandes conquistas e os jogadores renomados 

neste cenário esportivo. Ainda, a exposição midiática do futebol, ressaltando a figura do 

jogador profissional no esporte como um cidadão de status e fama, economicamente bem 

sucedido, com salários muito além dos valores “padrões” da sociedade, acaba por tornar 

a profissionalização neste esporte um sonho não apenas dos próprios jovens, mas também 

de seus responsáveis, que encantados por essas características influenciam o ingresso, 

permanência e sucesso de seus filhos no futebol. 

Porém nem tudo é tão simples e prazeroso quanto parece nesse processo de 

formação esportiva de crianças e adolescentes no futebol, pois, no caminho para se 

alcançar este objetivo há diversos fatores que muitas vezes acabam por prejudicar e 

distanciar estes jovens e familiares deste sonho. Inicialmente ressalta-se a diferença entre 

a expectativa dos mesmos em relação a realidade do esporte, ocasião em que o cenário 

do futebol muitas vezes pauta-se no amadorismo, falta de profissionais qualificados na 

atividade e salários e contratos profissionais muito aquém dos valores “astronômicos” 

expostos pela mídia. Além disso, o longo processo seletivo, as possíveis cobranças nos 

treinos e competições por parte dos técnicos e pais, a conciliação com os estudos e as 



incertezas quanto a continuidade da carreira são outros exemplos das dificuldades 

encontradas nesse processo. 

Não bastassem tantos obstáculos, apresentam-se ainda as mudanças 

socioeconômicas e socioculturais, o distanciamento familiar e do meio social que passam 

a existir, assim como outros aspectos, quando a família, em busca do sonho do futebol, 

precisa migrar para a cidade do clube. 

Ao partir dessa realidade, o vídeo também abordará quais os aspectos 

importantes para alcançar este sonho com saúde e condições dignas e positivas para a 

formação esportiva, resultados oriundos da dissertação de mestrado. Os pais são um 

destes agentes participantes mais importantes neste processo, podendo interferir de 

maneira negativa ou positiva, por isso, a orientação para o envolvimento parental de 

maneira a apoiar, incentivar, dar segurança, carinho e orientações ao filho visto às 

dificuldades das quais encontrarão no processo de formação esportiva, estarão presentes 

no conteúdo visualizado pelos expectadores da película. 

Ressaltará também a importância dos pais pela ciência de que a formação 

social e cidadã de seus filhos são responsabilidade que não podem ser esquecidas e que 

devem ser prioridade, caminhando concomitantemente à formação esportiva de seus 

filhos. 

Outro agente de suma importância nesse processo e que irá interferir na 

formação esportiva do jovem é o clube de futebol no qual mesmo está inserido, com 

ênfase na figura do treinador. A qualificação deste profissional e o preparo para lidar com 

a transmissão dos conhecimentos técnicos esportivos e o entendimento do 

desenvolvimento social e biológico deste jovem é extremamente importante, e estará 

relatado no vídeo. 

Um canal de comunicação e acesso aberto entre o clube de futebol, o treinador 

e os pais dos atletas em formação é um dos pilares mais importantes para a qualidade 

deste processo. Envolver os pais de maneira a orientá-los e conscientizá-los, tornando-os 

partícipes da metodologia de formação esportiva do clube, passa a ser uma das principais 

características positivas para o êxito esportivo destes jovens, como poderá ser visualizado 

neste produto. 

 

 

 



META 

Pretende-se divulgar o vídeo nos cenários esportivos dos quais o pesquisador 

tem conhecimento e das instituições das quais se interessem pelo conteúdo nele exposto, 

certo de que as informações contidas no mesmo serão de suma valia para as entidades, 

principalmente clubes de futebol que possuem interessem em entender, observar e 

qualificar o trabalho realizado no processo de formação esportiva de jovens atletas. 

 

 

NARRATIVA DO VÍDEO 

 

“João tem 11 anos e está vivenciando uma fase de muitas mudanças físicas, 

sociais e psicológicas que acontecem na adolescência. Está passando por um crescimento 

intenso e mudanças corporais, além das novas amizades e suas influências, bem como a 

sua maneira de pensar e entender a vida. 

Praticar algum tipo de atividade física é importante nessa fase. Mas, João não 

quer apenas bater-bola no campinho do bairro. Ele sonha em ser jogador de futebol! Fica 

todo empolgado ao falar do estilo de jogo brasileiro, das conquistas nacionais e dos 

jogadores famosos com os salários altos que vê na tv. Sua família observando tudo isso, 

também sonha com o futebol, e acaba incentivando e motivando o ingresso, permanência 

e sucesso dele no esporte. 

Mas, o que João e sua família não sabem é que nem tudo é tão simples quanto 

parece e a realidade é outra. O amadorismo, a falta de profissionais qualificados neste 

contexto esportivo e os contratos profissionais com salários muito aquém do que ganham 

as estrelas do futebol, acabam prevalecendo no esporte. 

Contam sobre seu sonho a um amigo que os alerta sobre outras dificuldades 

no futebol, como o processo seletivo dos clubes, as cobranças nos treinos e competições, 

as dificuldades de conciliação com os estudos e a incerteza da continuidade da carreira. 

Mas o sonho é tão grande, que João e sua família, decidem se arriscar e 

resolvem mudar de estado para iniciar sua formação esportiva como futebolista. As 

mudanças socioeconômicas, principalmente relacionadas ao dinheiro gasto na migração, 

as mudanças socioculturais, além da saudade dos familiares e amigos, são situações 

complicadas que eles começam a enfrentar. 



João e sua família sentem essas dificuldades, mas permanecem firmes na 

busca do sonho pela profissionalização no futebol. Uma das coisas mais importantes 

nesse momento, é que seus pais o apoiam, cuidam e incentivam João, sendo isso essencial 

para que ele seja um bom jogador de futebol, preserve sua saúde e se torne um bom 

cidadão. 

Além do apoio dos pais, há outros fatores importantes que podem ajudar João, 

e tantos outros jovens como ele, a passarem por um processo de formação esportiva 

adequada. O treinador tem um papel fundamental na realização do sonho do João e é 

importante que seja um profissional qualificado, com conhecimento e preparo para 

transmitir os ensinamentos esportivos a João que está em pleno desenvolvimento físico, 

social e esportivo. 

O estabelecimento de uma boa comunicação entre a família e o treinador é 

importante para o processo do jovem jogador. Esta comunicação entre pais, treinadores e 

outros profissionais do clube, permite um melhor desenvolvimento de João. Por isso seus 

pais devem sempre procurar o clube quando houver dúvidas em relação as etapas 

esportivas, e o Clube deve proporcionar acesso e as orientações necessárias, garantindo 

que João tenha uma boa formação esportiva. 

Além disso, o Clube deve proporcionar junto aos pais de João um incentivo 

em ações para tornar este processo esportivo uma ferramenta para o desenvolvimento 

cidadão de João, uma vez que poucos sonhadores com a profissionalização no futebol 

alcançam seu objetivo. O assistente social inserido no Clube, realizando um acolhimento 

social, orientações aos pais, atividades socioeducativas e intervindo de maneira a garantir 

o direito da criança e do adolescente neste processo, torna-se mais um profissional 

importante neste sonho de João. 

Se João vai ser um atleta profissional de futebol, nem seus pais e nem o clube 

sabem, mas que o sonho não acaba por aqui é a única certeza que eles tem. Com seus pais 

apoiando e incentivando, com o treinador preparado para ensinar João e com o clube 

orientando, conscientizando e favorecendo o acesso e comunicação aos pais, essa história 

pode acabar com um final feliz. 
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