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RESUMO 
 

A família exerce papel fundamental para que o jovem atleta possa lidar com as situações 

positivas ou negativas do esporte. Este estudo tem como objetivo identificar como os pais se 

envolvem no processo de formação do jovem atleta e como os contextos familiares 

influenciam a prática esportiva e a saúde destes jovens. Trata-se de um estudo qualitativo, no 

qual se utilizou o método da narrativa. Participaram quatro mães e quatro pais de atletas da 

categoria sub onze de um clube de futebol do estado de São Paulo, oriundos de outros estados 

do Brasil. Os responsáveis responderam a uma entrevista de profundidade, semiestruturada, 

construída a partir de um guia com questões abertas com onze núcleos temáticos criados 

aprioristicamente, sendo oito deles elaborados com base nos estudos de Teques (2009), o qual 

avaliou o envolvimento parental no esporte e as influências que os responsáveis possuem no 

processo esportivo do jovem atleta. As entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente. 

A análise de conteúdo foi realizada em três etapas: inicialmente foi realizada a leitura 

flutuante para a apropriação do material; posteriormente explorou-se o material, 

identificando-se os códigos que expressavam o sentido das falas dos entrevistados e, 

finalmente, realizou-se o processo de interpretação dos códigos obtidos. Após esta análise, os 

núcleos foram reorganizados conforme o sentido e significado das falas dos entrevistados, 

sendo reagrupados e gerando cinco núcleos temáticos. O primeiro núcleo, “Porque no futebol, 

quem ama cuida”, traz a avaliação por parte dos responsáveis de que o apoio, o amor, o 

incentivo são características importantes para que o atleta consiga praticar o esporte e possa 

lidar e superar as dificuldades que estão presentes no processo esportivo. Já o segundo núcleo, 

“A melhor formação esportiva: a tríade pai/treinador/clube” avalia na perspectiva dos pais, 

que a comunicação e acesso existente entre os mesmos e os funcionários do clube são fatores 

positivos para a formação do atleta. Os pais acreditam que devem estar sempre se 

comunicando com os responsáveis do clube, e que a figura do treinador é uma das mais 

importantes, pela responsabilidade do aprendizado técnico de seus filhos. No terceiro núcleo, 

“O sonho que não é só dele”, os pais demonstram que o sonho pela prática do futebol não é 

só de seus filhos, mas deles também, sendo uma forte motivação para se envolverem no 

processo de formação esportiva dos atletas. O quarto núcleo, “A convocação e o jogo: entre a 

cruz e a espada”, explora a avaliação dos responsáveis sobre seu envolvimento em dias de 

convocações e competições do jovem atleta. Por fim, o quinto núcleo, “Migrar? Migrei! O 

preço que não é só o do dinheiro no futebol” apresenta, por meio da avaliação dos pais, os 

aspectos referentes às mudanças ocasionadas pelo processo migratório para a prática esportiva 

do filho, que vão além das questões financeiras. Os resultados permitem concluir que os pais 

identificam que seu principal papel na formação do jovem atleta é por meio do cuidado e 

apoio, sendo que compartilhar o sonho com seus filhos é uma importante motivação no 

processo. Os pais relatam os sentimentos ambíguos que vivenciam durante o processo e as 

dificuldades enfrentadas quando há necessidade de migrar para atender às demandas da vida 

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

técnico é fundamental para um processo saudável de formação esportiva. Ressalta-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. 

 

Palavras-chaves: Futebol; Família; Adolescente; Esporte; Migração. 



 

 

ABSTRACT 

 
The family plays a fundamental role in order to support young athletes to deal with their 

positive or negative situations in sports. This study aims to identify how parents are 

involved in the formation process of young athlete and how the family contexts 

influence the sports practice and the health of these young people. In this qualitative 

study, in which the narrative method was used, participants were four mothers and four 

fathers of athletes’ playing in the under-eleven category of a soccer club from the state 

of São Paulo, who were originally from other states of Brazil.  The responsible parents 

responded to a semi-structured, in-depth interview, based on open-ended questions 

organized in eleven thematic nuclei created a priori, of which eight were based on the 

studies of Teques (2009), which assessed parental involvement and their influence in 

the sporting process of the young athlete. The interviews were recorded and transcribed 

in full. The content analysis was carried out in three stages: initially the free-floating 

reading was conducted for the appropriation of the material; subsequently, the material 

was explored, and the codes that expressed the meaning of the interviewees' speeches 

were identified, and finally, the process of interpretation of the codes obtained was 

performed. After this analysis, the nuclei were reorganized according to the meaning of 

the speeches of the interviewees, being regrouped and generating five thematic nuclei. 

The first nucleus, "Because in soccer, who loves cares", brings the assessment by those 

responsible that support, love and encouragement are important characteristics for the 

athlete to be able to play and to deal with and overcome the difficulties that are present 

in the sporting process. The second nucleus, "The best sporting process: the 

parent/coach/club triad" evaluates from the parents’ perspective, that communication 

and access between them and the club staff are positive factors for the athlete's sporting 

process. Parents believe that they should always be communicating with club officials, 

and that the coaching figure is one of the most important because of the responsibility of 

the technical learning of their children. In the third nucleus, "The dream that is not only 

his", parents demonstrate that the dream of playing soccer is not only their children’s, 

but also theirs, being a strong motivation to get involved in the sporting process of the 

athletes. The fourth nucleus, "The Summoning and the Game: Between the Cross and 

the Sword" explores the evaluation of the parents for their involvement in the young 

athlete's summons and competition days. Finally, the fifth nucleus, "Migrate? I 

migrated! The price that is not only that of money in soccer "presents, through the 

parents' evaluation, the aspects related to the changes caused by the migratory process 

to the sports practice of their child, which go beyond financial issues. The results allow 

us to conclude that parents identify that their main role in the sporting process of the 

young athlete is through care and support and sharing the dream with their children is an 

important motivation in the process. Parents report the ambiguous feelings they 

experience during the process and the difficulties they face when there is a need to 

migrate to meet the demands of their son's sporting life. Also, parents identify that 

communication with the club, in particular with the coach, is fundamental to a healthy 

sporting process. It is important to consider the social context and the characteristics of 

the professional sports environment in the care of these young athletes, as well as in the 

guidance to the parents. 

 

Keywords: Soccer; Family; Adolescent; Sport; Migrants. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Sempre gostei e pratiquei esporte, em particular o futebol; meu primeiro 

contato com a área do esporte se deu na própria graduação, durante o Curso de Serviço 

Social, quando participei de palestra sobre o tema e pude conhecer de maneira sucinta a 

atuação do profissional na área. 

O encanto foi tão grande, que meu Trabalho de Conclusão de Curso foi 

sobre este tema, no qual investiguei a atuação de assistentes sociais nos clubes de 

futebol, e qual a influência desse esporte nos aspectos sociais dos atletas. Mal saberia 

que, após um ano da realização deste trabalho e, consequentemente de minha 

graduação, me tornaria assistente social de um dos mais importantes clubes do Brasil.  

Minha atuação enquanto assistente social inserido no contexto de formação 

esportiva do futebol, tem buscado sempre a garantia do direito das crianças e 

adolescentes nesse processo, potencializando o futebol como ferramenta de 

transformação social, fortalecendo a formação integral do jovem inserido nesse espaço, 

com a prática de atividades socioeducativas e orientações aos atletas e seus 

responsáveis, para que possam desenvolver características e potencialidades para a sua 

formação cidadã concomitantemente a sua formação esportiva. Assim, minha 

experiência tem sido realizar intervenções junto a uma equipe multidisciplinar 

(principalmente pedagogia e psicologia) visando sempre o fortalecimento de ações e 

orientações que beneficiem não apenas a formação do atleta, mas também, e 

principalmente, a formação do cidadão, visto que o ambiente do futebol (competitivo e 

“agressivo”) muitas vezes não concretiza as expectativas que jovens e seus familiares 

têm em relação ao esporte.  

Para tal, a minha busca pelo conhecimento, a participação em eventos, 

simpósios, seminários, grupos de estudos dos quais abordam sempre o tema da 

formação esportiva e da intervenção do Serviço Social são corriqueiras. Qualificar-se 

sempre e realizar discussões sobre o tema são características de suma importância para 

meu envolvimento e atuação enquanto assistente social inserido no mundo do esporte, e 

essas atividades são essenciais e prazerosas, além de expressarem o meu prazer e 

compromisso para com a temática.  
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Assim, na busca de crescimento e pautado no compromisso profissional e 

trabalho realizado com os jogadores e seus familiares, diversas questões a respeito do 

mundo futebol me inquietaram; por que as pessoas amam tanto este esporte? O que 

motiva jovens e familiares tanto para que enfrentem as diversas situações na busca da 

profissionalização no futebol? Por que muitas vezes colocam o futebol em primeiro 

lugar? Por que se submetem a tantas mudanças atrás deste desejo? Que “certezas” 

possuem no futebol? Essas questões me levaram a profundas reflexões sobre a 

necessidade de estar sempre atento às demandas que chegam ao Serviço Social. 

Portanto, por meio desta investigação, será possível aprofundar ainda mais 

meu conhecimento para agregar valores e conceitos capazes de influenciar e qualificar a 

minha atuação para o público-alvo de minhas ações profissionais no clube, visando 

compreender a maneira com que os pais se envolvem no processo de formação do 

jovem atleta, suas condutas, expectativas e ações. A compreensão deste objetivo 

fortalecerá a intervenção do Serviço Social na garantia do direito da criança e do 

adolescente inserido no futebol, além de reforçar as orientações aos pais e responsáveis 

sobre a sua importância nesse processo, no qual atual como atores com potencial 

positivo ou negativo em relação aos filhos.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

Cada sociedade possui em sua organização um momento específico em que 

há a transição da fase da infância para a vida adulta, momento este marcado por 

características particulares e específicas a depender da história, cultura e socialização de 

cada povo. Por exemplo, na sociedade indígena não há a fase da adolescência, a 

transição da infância para a fase adulta se da através de rituais que são observados 

devido à aptidão para a procriação e o desenvolvimento do jovem em seu processo 

educativo com a aquisição de habilidades práticas pertinentes ao seu gênero sexual. 

Entretanto, em nossa sociedade, denominou-se a criação de um padrão de sociabilidade 

que inclui uma fase de transição da infância para a fase adulta denominada como 

adolescência (RANGEL, 1999). 

Autores como Papalia, Olds e Feldman (2006) e Sabini (2004), apontam a 

existência de fases da infância para a adulta, relatando que a fase de transição dos 6 aos 

12 anos pode também ser definida como a fase da terceira infância, momento em que o 

jovem inicia o desenvolvimento de suas habilidades motoras e também do 

desenvolvimento psicológico.  

A transição da infância para a fase adulta pode ser denominada como 

adolescência, que acaba por ser definida cronologicamente de maneira distinta. Por 

exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), é indicada como a 

fase que compreende dos 12 aos 18 anos; já para a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e Ministério da Saúde (OMS) a adolescência compreende dos 10 aos 20 anos 

incompletos. 

É nesta fase, que ocorrem as transformações corporais influenciadas pela 

puberdade, incluindo mudanças sociais e biológicas (FORMIGLI; COSTA; PORTO, 

2000), mais evidentes nos aspectos físicos como altura, forma e sexualidade (SCHOEN-

FERREIRA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2010), sendo influenciadas por aspectos 

socioculturais e psicossociais presente na vida do jovem, sofrendo interferência pelas 

relações afetivas, sociais e psicológicas (RÉ, 2011). A relação com a família, amigos e o 

ambiente em que o adolescente está inserido são características que estão presentes 

nesta fase de transição (MARTINS; TRINDADE; ALMEIDA, 2003). 
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Considerando as transformações sociais e biológicas da adolescência, a 

atividade física é benéfica para contribuir com este desenvolvimento (FLORINDO; 

RIBEIRO, 2009), trazendo benefícios como a capacidade de trabalho em equipe, 

incremento de massa óssea e prevenção à obesidade (ALVES; LIMA, 2008), 

melhorando os aspectos relacionados à aptidão física, como estimulação do sistema 

neuromuscular, equilíbrio e coordenação motora (JUZWIAK; ZIMBERG, 2014). Além 

disso, estimula a socialização do adolescente, e pode contribuir para aumentar o 

empenho pela busca de objetivos e a autoestima (VIEIRA; PRIORE; FISBERG, 2002). 

Entretanto, a atividade física em nível competitivo, que visa o rendimento e 

os resultados, vem atraindo cada vez mais o público jovem, contribuindo para a 

especialização precoce (SOUTO, 2002), sendo este termo utilizado para expressar o 

aperfeiçoamento no esporte mais cedo do que a idade apropriada para tal 

desenvolvimento (RAMOS; NEVES, 2008). A especialização precoce apresenta como 

característica cargas de treinos intensas, que podem promover rápido desenvolvimento 

atlético, mas em contrapartida, pode levar ao esgotamento prematuro das capacidades 

do jovem e criar barreiras para seu desenvolvimento físico e emocional (FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE DE MÉDECINE SPORTIVE, 1997; MARQUES, 2005). 

A busca por prestígio e sucesso no ambiente esportivo é fortemente 

influenciada por familiares, que acabam, muitas vezes, por submeter seus filhos a essa 

especialização precoce (GABARRA; RUBIO; ÂNGELO, 2009), e pela sociedade 

moderna, que visa incessantemente à vitória e resultados (NASCIMENTO, 2000). 

Um dos esportes mais praticados no território nacional é o futebol. A 

veiculação de imagens e notícias de brasileiros jogadores consagrados e suas 

conquistas, bem como uma maneira única e diferenciada de jogar, influenciam grande 

parcela dos jovens a buscarem o sonho de serem futuros atletas de futebol. A bola é o 

brinquedo capaz de fazer com que meninos e meninas se divirtam praticando o esporte 

em qualquer um dos campos de futebol espalhados pelo país (GUERRA; SOUZA, 

2008).  

Contudo este sonho não é tão simples quanto parece. Alguns clubes de 

futebol podem receber em apenas um dia, cerca de mil crianças para a realização de 

testes (as peneiras, como conhecidas no futebol), ocasião em que se estima que menos 

de um por cento destes sonhadores alcançam o resultado positivo (CENTRO DE 

DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE YVES DE ROUSSAN, 2013). 
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Dados da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de 2016, indicam que cerca de 

82% dos atletas profissionalizados no país, em todas as divisões de futebol, recebem até 

mil reais, divergindo das expectativas midiáticas da mobilidade econômica sonhada 

pelos jovens brasileiros. 

Mesmo quando estes dados acabam por ser difundidos pelos veículos de 

massa, o sonho pela profissionalização no futebol ainda continua evidente por parte dos 

jovens (SOARES, 2011). Com isso, a família passa a ser um dos suportes necessários e 

de maior fonte de influência nos efeitos negativos e positivos em que a experiência 

esportiva pode causar nos jovens (CUNHA, 2014), sendo os pais os grandes 

responsáveis para estruturar os filhos com condições materiais e suporte emocional para 

a prática do esporte (GROLNICK, 2003). 

O apoio, suporte e o conjunto de atitudes e comportamentos, como as 

expectativas sobre o sucesso do filho e os valores e crenças dos familiares em relação a 

prática esportiva, pode ser definido como envolvimento parental (FREDRICKS; 

ECCLES, 2005). A importância deste suporte emocional e do incentivo por parte dos 

responsáveis contribuem para o bem-estar e respostas positivas por parte dos jovens no 

esporte (TEQUES, 2009). 

Com isso, o presente estudo pretende identificar como os pais se envolvem 

no processo de formação do jovem atleta e a influência que os contextos familiares 

ocasionam para a prática do esporte e a saúde destes jovens.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

3.1. Características e desenvolvimento do adolescente 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (2017) 

a adolescência é definida pela segunda década da vida, que compreende dos 10 aos 20 

anos incompletos de idade. Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), vários 

autores, como Sigmund Freud (1856-1939), Arnold Gessel (1880-1947), Jean Piaget 

(1896-1980), Robert Havighrust (1990-1991) e Erik Erikson (1902-1994), entre outros 

estudiosos, trouxeram grandes contribuições para o conhecimento do desenvolvimento 

humano durante o século passado. Os mesmos autores verbalizam que um dos métodos 

mais populares para classificar os níveis de desenvolvimento pessoal é a idade 

cronológica do indivíduo.  

Ao realizar estudos sobre a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, 

Pádua (2009) verbaliza que para o autor há a divisão do desenvolvimento do sujeito em 

estágios e períodos, que se caracterizam pelas diferentes maneiras do indivíduo interagir 

com a realidade, ou seja, de organizar seus conhecimentos visando sua adaptação, 

ocorrendo assim, modificações progressivas dos sistemas de assimilação e acomodação. 

O autor descreve a fase dos sete aos onze anos, como o estágio operatório-concreto, o 

momento em que a criança já começa a estabelecer algumas relações mais lógicas, 

conceituando e classificando o mundo no qual está inserido, porém ainda necessita de 

suporte e referências concretas das quais fazem parte do seu cotidiano.  

É nessa fase que surge a lógica nos processos mentais e a habilidade de 

discriminar os objetos por similaridades e diferenças, ajudando a criança a construir 

uma noção de conjunto muito importante para seu raciocínio neste momento. Já a fase 

dos onze/doze anos em diante, coincide com o que Piaget define como estágio 

operatório-formal, marcando a entrada na idade adulta, em termos cognitivos (PÁDUA, 

2009). 

Com as estruturas operatórias “formais” que começam a constituir-se por 

volta dos onze-doze anos, chegamos à terceira grande etapa do processo que 

leva as operações a libertarem-se da duração, ou seja, de fato, do contexto 

psicológico das ações do sujeito com o que elas comportam de dimensão 

causal, além de suas propriedades implicativas ou lógicas, para atingir 

finalmente esse caráter extemporâneo que é próprio das ligações lógico-

matemáticas depuradas (PIAGET, 2002, p.47). 
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Na adolescência, ocorrem muitas mudanças biopsicossociais, como as 

alterações iniciais corporais provocadas pela puberdade1, desenvolvimento de aspectos 

cognitivos, terminando com a consolidação da personalidade, a inserção social, 

profissional e econômica na sociedade adulta (ASSIS et al., 2003, FORMIGLI; 

COSTA; PORTO, 2000). É na transição entre a fase da criança para a adolescência que 

as mudanças biológicas se tornam universais e visíveis, com a modificação na estatura, 

formas e sexualidade (SCHOEN-FERREIRA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2010). 

Essas transformações interferem diretamente nas relações afetivas e sociais 

do jovem, o que leva à necessidade de considerar a interação dos fatores biológicos e 

socioculturais presente em suas vidas (RÉ, 2011), ocasião em que neste processo 

contínuo de desenvolvimento, o ambiente e o contexto social terão influências 

significativas (EISENSTEIN et al., 2000). Com isso, diversos aspectos tornam-se 

importantes nas relações do adolescente com o mundo, que através de suas atividades e 

vínculos, que se expressam  através de sua identidade, sexualidade, grupo de amigos e 

experiências de novos papéis, aos poucos irá se definindo e se conhecendo (MARTINS; 

TRINDADE; ALMEIDA, 2003). 

 

3.2. O adolescente e a prática esportiva 

Autores como Lazzli e colaboradores (1998), Alves e Lima (2008), Florindo 

e Ribeiro (2009) contribuem com informações sobre os aspectos positivos que a 

atividade física proporciona nesta fase da vida, contribuindo para o desenvolvimento 

humano. Segundo Lazzoli et al., (1998), a atividade física em crianças e adolescentes 

tem o papel importante para melhorar o perfil metabólico e reduzir a prevalência de 

obesidade, além de aumentar a probabilidade de um jovem fisicamente ativo tornar-se 

um adulto também ativo, reduzindo a prevalência do sedentarismo e contribuindo para 

uma melhor qualidade de vida. Já Alves e Lima (2008) resumem vários benefícios da 

atividade física, observados em vários estudos, entre eles, a capacidade de trabalho em 

                                                 
1 A puberdade representa o momento da adolescência quando ocorre o amadurecimento psicológico, a 

maturação sexual (devido a alterações hormonais e com consequente desenvolvimento do sistema 

reprodutor e dos aspectos sexuais do jovem) e o estirão pubertário (caracterizado como crescimento 

rápido e significativo), com consequente reflexo sobre a composição corporal e vários componentes da 

aptidão física, tais como força (aumento da densidade muscular e comprimento das fibras), e 

termorregulação (BEE, 2003, MALINA, 2000).  
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equipe, a socialização, a diminuição da pressão arterial, a melhora do perfil lipídico, o 

aumento da sensibilidade à insulina, o incremento de massa ósseo e a prevenção da 

obesidade. Ainda, a prática de atividade física melhora a aptidão física relacionada à 

saúde, com benefícios e melhorias cardiorrespiratórias, força muscular, flexibilidade e 

composição corporal, além de maximizar o pico de massa óssea (FLORINDO; 

RIBEIRO, 2009). Um estilo de vida fisicamente ativo, estimula a socialização, reforça a 

autoestima e ajuda a equilibrar a ingestão e o gasto de calorias, levando a uma menor 

predisposição a doenças (QUEIROZ; LOURENÇO; 2010). 

Assim, a prática da atividade física auxilia na saúde do jovem, ao contribuir 

com o seu desenvolvimento físico e social. Ao tratar-se de saúde, este estudo irá utilizar 

a definição de Dejours (1986), ressaltando ser a mesma um processo muito além do que 

apenas a doença e o tratamento, estando ligada aos aspectos físicos, químicos e 

biológicos, e também relacionados aos aspectos da realidade afetiva, familiar, mental, 

psíquica e relacional, além da realidade social em que o ser está inserido: 

 

A saúde é antes de tudo uma sucessão de compromissos com a realidade; são 

compromissos que se assumem com a realidade, e que se mudam, se 

reconquistam, se redefendem, que se perdem e que se ganham. Isso é a 

saúde! E o que é então essa realidade? Nela podemos ver três facetas. 1. A 

realidade do ambiente material. É a primeira realidade com a qual é 

necessário fazer-se compromissos, sendo, portanto, a realidade sobre a qual 

falamos anteriormente: a realidade física, química e biológica. Há 

compromissos a serem assumidos entre o organismo e tudo isso. 2. A 

realidade afetiva, relacional, familiar, etc., toda a vida mental, psíquica e as 

relações. 3. A realidade social (DEJOURS, 1986, p.12). 

 

Embora sejam muitos os benefícios da atividade física nessa fase de 

desenvolvimento do jovem, a adesão de crianças e adolescentes à prática de 

modalidades esportivas em nível competitivo tem ocorrido em idades cada vez mais 

precoces (JUZWIAK; ZIMBERG, 2014). A participação de crianças antes da fase 

pubertária em treinos planejados a longo prazo, realizados pelo menos em três sessões 

semanais com o objetivo de aumentar o rendimento e a participação em competições 

esportivas periódicas, caracteriza-se como especialização precoce de jovens (KUNZ, 

1994). Este termo é utilizado para expressar o processo pelo qual as crianças tornam-se 

especializadas em um determinado esporte mais cedo do que a idade apropriada, com 

competições e objetivos de máximos desempenhos inadequados ao desenvolvimento 

infantil (RAMOS; NEVES, 2008). 
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As cargas intensas de treinos aplicadas para o desenvolvimento de 

capacidades físicas, habilidades técnicas e táticas, visando o desempenho e performance 

em competições, além de criar barreiras no desenvolvimento do jovem, pode levar ao 

esgotamento prematuro da prática esportiva (MARQUES, 2005). Além disso, outras 

consequências da especialização precoce são os riscos relacionados ao estresse de 

competição, caracterizado por um sentimento de medo e insegurança, a saturação 

esportiva, que se manifesta por sinais de desânimo e desinteresse em continuar a prática 

esportiva, e a possibilidade de lesões, principalmente pela prática em excesso e 

inadequada para a faixa etária (SANTANA, 2005). 

Fica evidente que a especialização precoce é um grande risco do esporte 

competitivo para jovens submetidos a situações de grande exigência e tensão, e que leva 

à sua participação cada vez mais prematura em competições organizadas e realizadas 

pelas federações (GABARRA; RUBIO; ÂNGELO, 2009; SOUTO, 2002). Esses fatores 

são fortalecidos pela busca do prestígio e sucesso, influenciados pelos treinadores e seus 

familiares. A influência dos pais e da família na sociedade moderna que visa a busca 

por resultados e vitórias, acaba sendo um grande incentivo à prática da especialização, 

muitas vezes precoce, no esporte (NASCIMENTO, 2000). 

Para Gregório e Silva (2014), o Brasil é um dos países em que esta 

especialização vem ocorrendo cada vez mais precocemente, e ressaltam, além da 

influência dos familiares, particularmente a pressão dos pais e a esperança de obtenção 

de resultados, os eventos esportivos divulgados pela mídia e os ídolos como fatores que 

a impulsionam. 

O Brasil é conhecido como o país do futebol, uma paixão nacional, aonde 

quer que se vá, nos diversos estados e cidades, há de se encontrar ao menos um campo 

de futebol, crianças e jovens. Trata-se, portanto, de um dos esportes mais praticados no 

país desde a infância (GUERRA; SOUZA, 2008). 

Dentre os fatores que apontam a motivação para a prática do futebol por 

parte dos jovens estão: a diversão, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da forma 

física, a manutenção da saúde, a sociabilidade através do contato com pessoas e amigos, 

além da mídia, que expõe o status e o glamour que o futebol profissional proporciona 

(BECKER, 2004). 

No Brasil, a popularidade do futebol mobiliza e atrai milhões de pessoas, 

permitindo que a sociedade, com todas as suas diferenças, encontre um sentido de 
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totalidade, raramente encontrado em outras esferas da vida social, incluindo nestes 

cenários, indivíduos de diferentes credos, etnias e classes sociais que se relacionam e 

transformam-se em “iguais” (ALCÂNTARA, 1997). 

Alcântara (2006), ao tratar da especialização cada vez mais precoce no 

futebol, cita fatores como as questões culturais, o espetáculo, um estilo próprio e 

diferenciado de jogar, com jogadores habilidosos e conquistas internacionais, que 

mobilizam e incentivam a sua prática com objetivo de tornarem-se profissionais. Para o 

autor, uma das frases mais ouvidas entre garotos de onze a dezesseis anos é: “vou ser 

jogador de futebol profissional”. 

Além disso, o futebol movimenta bilhões de dólares em todo o mundo, seja 

por suas transações financeiras envolvendo jogadores e grandes clubes, seja pelo seu 

potencial de marketing e até mesmo pela ascensão econômica que é capaz de gerar, 

reforçando os motivos que levam jovem atletas e suas famílias a se interessarem por 

esse esporte. 

 

Esse mercado do esporte em 2002 no Brasil gerou R$ 42 bilhões, só em 

venda de artigos esportivos (atacado varejo e industrial). No âmbito mundial, 

segundo a FIFA, só o futebol, movimenta cerca de 250 bilhões de dólares ao 

ano (VIEIRA; STUCCHI, 2007, p.114). 

 

Porém, diferente do que a mídia expõe, o status, a fama e a ascensão 

econômica dos atletas profissionais conhecidos nacionalmente, refere-se a uma parcela 

mínima dos jogadores (CAPELO, 2016). Além disso, geralmente pauta-se no 

amadorismo, com falta de estrutura nos clubes e a presença de profissionais que 

compõem as equipes técnicas operacionais não qualificados para suas atividades 

(GUERRA; SOUZA, 2008). 

Outras dificuldades encontradas por estes jovens são os conflitos ao longo 

processo seletivo, que envolve uma série de obstáculos, como a separação da família e 

do seu meio social, a dificuldade da conciliação com os estudos, o alto grau de 

cobranças nos treinos e competições, e por final, a incerteza quanto a continuidade de 

sua carreira. (MARQUES; SAMULSKI, 2007). 

Os autores (MARQUES; SAMULSKI, 2007) ainda versam que o futebol 

desperta grande expectativa que difere da realidade do esporte, e muitas vezes, acaba 

por ser frustrante. Apontam que a escolaridade, os mecanismos de planejamento de 
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carreira, e o suporte social e familiar, são fundamentais para que este jovem possa lidar 

com as possibilidades negativas e/ou positivas do esporte.  

 

3.3. O adolescente atleta e a família 

O apoio familiar torna-se importante desde a fase da infância, ocasião em 

que irá contribuir, não apenas no desenvolvimento social, como também no 

envolvimento e na evolução esportiva do jovem. A família é a instituição responsável 

pelo processo de socialização primária das crianças e adolescentes, influenciando na 

maioria das crenças e comportamentos que são transmitidos aos jovens, auxiliando no 

controle externo para um autocontrole do adolescente (PRATTA; SANTOS, 2007; 

SCHENKER; MINAYO, 2003). 

Além disso, relacionado ao esporte, a família torna-se estrutura 

indispensável para o suporte ao talento, ocasião em que o jovem ainda está dependente 

dos responsáveis nos aspectos educacionais, sociais, afetivos e econômicos (SOBRAL, 

1997).   

A participação parental relaciona-se a fatores de suma importância, como a 

análise de orientação e metas que influenciam a permanência no esporte, e o 

desenvolvimento psicológico dos jovens atletas. Os pais proporcionam estrutura aos 

filhos, além das condições materiais, e o suporte emocional para a prática esportiva 

(DEMPSEY; KIMIECIK; HORN, 1993; GROLNICK, 2003). No entanto, podem 

também exercer outros papéis, ocasião em que a maneira da qual se envolvem na 

formação esportiva do filho pode vir a prejudicar seu desenvolvimento esportivo, com 

comportamentos inadequados e decisões autoritárias nesse processo (TEQUES, 2009).  

Cunha (2014) indica que a família é a maior fonte de influência no que diz 

respeito às exigências competitivas e também nos efeitos negativos que a prática 

esportiva poderá causar nos jovens. Segundo Fonseca e Stela (2015), o incentivo 

familiar torna-se um ambiente social primário propício para o jovem desenvolver suas 

potencialidades para a prática esportiva bem-sucedida. 

Esta participação familiar pode ser denominada como envolvimento 

parental, definido como o “conjunto de ações, atitudes, crenças e comportamentos dos 

pais, que influenciam a prática esportiva dos filhos” (GURLAND; GROLNICK, 2005, 

p.26), exercendo apoio ou pressão, dependendo do tipo de participação (ARONI, 2011).  
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Hoover-Dempsey e Sandler (2005) propõem duas definições diferentes de 

envolvimento parental. A primeira, definida como “envolvimento parental em casa, 

relacionado com a prática desportiva do filho”, a qual se refere ao apoio e suporte 

emocional relacionado às atividades como treinos, jogos em competições, através das 

orientações e conversas com os filhos em casa. Já a segunda, “envolvimento parental na 

instituição desportiva”, está relacionada à participação dos pais em eventos organizados 

pelo clube, nos jogos, e na relação da comunicação entre os responsáveis e o clube 

sobre o desenvolvimento do filho. 

Para Teques (2009), o envolvimento parental no esporte pode ser 

classificado como “escasso”, “moderado” ou “excessivo”, todos influenciando o 

processo de formação do jovem em sua prática esportiva. Segundo o autor, a ausência 

do investimento emocional, financeiro e funcional dos pais no processo caracteriza seu 

envolvimento de maneira “escassa”. Já as características do envolvimento “moderado”, 

estão relacionadas ao fornecimento de suporte e direção por parte dos responsáveis, mas 

que ao mesmo tempo oferecem flexibilidade suficiente para a autonomia das decisões 

esportivas por parte do filho. Por outro lado, no envolvimento parental “excessivo”, a 

influência dos pais sobre as decisões dos filhos é forte, além de demonstrarem 

comportamentos inadequados em competições e nas relações com treinadores e outros 

sujeitos presentes no processo esportivo. 

Portanto, observa-se que nesse processo de iniciação esportiva, os pais são 

os principais sujeitos interventivos e participam com atitudes e influências em toda a 

formação dos seus filhos, podendo suas expectativas e comportamentos interferir de 

maneiras positivas ou negativas (TEQUES; SERPA, 2013). 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

A partir da literatura, observa-se que os pais possuem importância relevante 

no processo de formação esportiva dos atletas, e que a maneira como se envolvem, pode 

ser positiva ou negativa.  

Além de toda essa importância, o envolvimento dos pais, torna-se ainda 

mais significativo em situações em que há mudanças socioculturais e socioeconômicas 

nas estruturas familiares, que acabam por transformar suas realidades para dedicarem-se 

a formação do filho enquanto atleta, como analisado nos casos de migração de suas 

regiões de origem para a região do clube, realidade que vem sendo notada pelo 

pesquisador em seu cotidiano de trabalho. 

Este estudo é importante, pois pretende compreender, a partir de uma 

abordagem qualitativa, como os pais se envolvem no processo de formação esportiva do 

jovem atleta, o que permitirá entender a influência que o contexto familiar tem para a 

prática do esporte e a saúde destes jovens; sendo ainda um diferencial deste estudo, 

explorar esse envolvimento em famílias que ademais de todos os passos para conquistar 

um espaço para o filho, passam pelo processo migratório.  

Ainda, justifica-se a importância dessa pesquisa pelo fato de o futebol ser 

importante ferramenta de transformação social, quando explorado de maneira adequada 

e eficiente, pois este esporte é um fenômeno admirado por milhões, praticados por 

muitos. A compreensão do envolvimento dos pais no processo de formação do filho, 

será importante para obter elementos que contribuam para a prática interventiva através 

de ações educativas nos clubes, fortalecendo os programas de formação educacional-

esportivo de jovens atletas. 
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5. HIPÓTESE 

 

Acredita-se que no processo de formação de jovens atletas de futebol há 

diferentes formas de participação e de envolvimento dos pais e/ou responsáveis, 

reforçados pelo contexto familiar e dinâmica adolescente-família, podendo este 

interferir ou influenciar de maneira positiva ou negativa no desenvolvimento do jovem 

atleta.  

Imagina-se que os pais possuem a motivação em ter um filho atleta devido 

uma projeção por uma possível ascensão econômica e o status em alcançar uma 

exposição da marca, principalmente em equipes de renome, além do sonho pela 

profissionalização do filho no futebol. 

Presume-se que a trajetória de vida dos responsáveis, possa interferir 

diretamente na maneira como os pais se envolvem no processo de formação deste jovem 

atleta, assim como as mudanças socioculturais e socioeconômicas nas estruturas 

familiares provocadas pela busca de inserção no futebol. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo geral 

• Compreender como os pais se envolvem no processo de formação 

esportiva do jovem atleta. 

 

 

6.2. Objetivos específicos 

• Identificar a influência que o contexto familiar ocasiona para a prática do 

esporte e a saúde do jovem atleta; 

• Desenvolver proposta de processo educativo para pais de jovens atletas. 
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7. PARTICIPANTES E CAMINHO METODOLÓGICO 

 

7.1. Desenho do estudo 

Para atingir o objetivo proposto por este estudo, adotou-se uma abordagem 

qualitativa, considerando a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.  

O método utilizado foi o da narrativa, que proporcionou subsídios para a 

compreensão e reflexão acerca da trajetória, vivências e realidade dos participantes, 

estimulando-os ao relato de acontecimentos que estão relacionados diretamente aos 

objetivos do estudo (MUYLAERT et al., 2014). Minayo (2014), ressalta que as 

narrativas de vida permitem compreender a permanência dos fatos e das determinações, 

e escutar sobre o que as pessoas têm a dizer, sendo um poderoso método na pesquisa 

qualitativa para a descoberta, exploração e avaliação de como as pessoas compreendem 

seu passado, vinculando suas experiências individuais ao seu contexto social, 

interpretando e dando significados a partir do momento presente. 

 

A história de vida pode ser a melhor abordagem para se compreender o 

processo de socialização, a emergência de um grupo, a estrutura 

organizacional, o nascimento e o declínio de uma relação social e as 

respostas situacionais a contingências cotidianas (MINAYO, 2014, p.154). 

 

 

7.2. Participantes 

Os critérios de inclusão neste estudo foram: pais de atletas da categoria sub-

11 (atletas de dez e onze anos), oriundos de outros estados, que migraram devido a 

inserção do filho no futebol, e que estão residindo no município do clube. No caso em 

que houve a presença tanto do pai quanto da mãe do atleta, foi convidado a participar do 

estudo a pessoa considerada como “chefe de família”, em um consenso por parte de 

ambos os responsáveis, a partir do preenchimento de cadastro social realizado em 

entrevista inicial. As famílias estavam vivendo no município do clube há pelo menos 

dois meses. 

Assim, respeitando os critérios de inclusão expostos, em um universo total 

de 35 famílias de atletas da categoria sub-11, participaram deste estudo oito famílias, 
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contabilizando um total de quatro pais e quatro mães. Para garantir o anonimato dos 

participantes, seus nomes foram substituídos pelos nomes dos países classificados para 

a Copa do Mundo 2018: Rússia; Alemanha; Espanha; França (para as mães) e Brasil; 

Uruguai; Marrocos; Egito (para os pais). 

 

 

7.3. O contexto do cenário da pesquisa: o clube de futebol e as categorias de base 

O cenário desta pesquisa foi um clube de futebol da primeira divisão do 

território nacional, que possui uma categoria de base de destaque, com reconhecimento 

único e diferenciado no processo de formação de jovens atletas. Por essas 

características, são inúmeros os jovens e familiares que procuram ingressar nas 

categorias de base do clube. Para tal, existem duas maneiras; a primeira através de 

“olheiros”, funcionários que fazem visitas às escolinhas das franquias do clube por todo 

o Brasil para identificação de jovens com elevado potencial para o futebol, e a segunda, 

através de testes ou “peneiras” (mais populares no mundo do futebol), abertas ao 

público em geral, desde que preencham os requisitos legais, de idade e posição 

disponibilizadas, que também contam com a presença dos profissionais do clube para 

avaliação dos jovens. Vale ressaltar que em ambas as situações, a procura pelos que 

desejam ter seu talento reconhecido e a possibilidade em fazer parte das categorias de 

base do clube é grande, sendo poucos que acabam por alcançar esse objetivo. 

Os testes ou “peneiras” duram uma semana, ocasião em que os jovens são 

avaliados, e dependendo de sua performance podem ser aprovados direto para compor 

as categorias (caso de atletas acima da média), ou aprovados para realizar  os treinos 

com as categorias (jovens que já estão no clube), ou até mesmo ser “reprovados”. No 

caso dos aprovados para os treinos com a categoria há uma nova data, após uma semana 

de treino, para finalmente ser decidido se o jovem virá a compor o elenco. 

Assim, após todo esse processo no qual aproximadamente dezoito mil 

jovens/ano passam pelas “peneiras”, poucos (cerca de quarenta/ano) conseguem o êxito. 

Uma vez aprovado, o jovem atleta e a família necessitam tomar uma série decisões, 

principalmente no caso dos que residem em outros estados e que necessitam migrar para 

o município de localização do clube. 

Por legislação, os clubes de futebol só podem alojar atletas com 14 anos 

completos, como traz a Lei Pelé (Lei nº 9.615/1998 [BRASIL, 1998]) que ressalta a 
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permissão de vínculo esportivo a partir desta idade e o manual de atuação para 

“Formação Profissional Desportiva” (JESUS et al., 2013). Porém, existem as categorias 

sub-11 (crianças de 10 e 11 anos) e sub-13 (jovens de 12 e 13 anos). Nesses casos, a 

família dos jovens aprovados necessita ponderar e decidir sobre as diversas situações 

envolvidas no processo, como a mudança de estado, as condições de moradia (aluguel, 

condições do imóvel, custos2) na cidade de acolhimento, alimentação, entre outros 

quesitos básicos de vivência, para então e finalmente, o jovem conseguir iniciar seus 

treinamentos.  

Os atletas então aprovados, passam por um processo de vinculação com 

clube, que se dá através da federação, por meio da inscrição no órgão máximo que 

organiza as competições dos atletas de futebol. Esse processo é realizado pelo 

administrativo do clube, ocasião em que os familiares são orientados em relação aos 

procedimentos. 

Além desses procedimentos, são realizadas com os pais reuniões nas quais a 

Gerência do Departamento de Futebol de Base expõe o trabalho que é realizado e os 

orienta em relação as suas expectativas e realidades. Para ofertar esse tipo de serviço, o 

clube de futebol possui uma estrutura completa para a formação do atleta, com diversos 

profissionais, como médicos, fisiologista, enfermeiro, auxiliares administrativos, 

assistente social, pedagogo, psicólogo, treinadores, auxiliares de treinadores, 

supervisores das categorias, preparadores físicos, fisioterapeutas, preparadores de 

goleiros, roupeiros, massagistas, e serviço de nutrição coordenado por nutricionista, 

entre vários outros profissionais que estão ligados de maneira direta ou indireta nos 

aspectos necessários para o jovem neste processo. 

Os atletas a partir da categoria sub-11 possuem ajuda de custo (os valores 

variam conforme as categoriais), convênio médico, convênio odontológico e 

alimentação, além de todo o respaldo dos profissionais acima citados. Após os 14 anos 

completos, por legislação, existe a possibilidade da realização de um contrato de 

formação e, após os 16 anos, a possibilidade de um contrato profissional, variando os 

valores de acordos com os indicadores de desempenho do atleta. 

As categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 treinam apenas um 

período/dia, enquanto a categoria sub-20 possui cronograma de treinos diários e 

                                                 
2 Vale lembrar que em alguns casos apenas o jogador e um dos responsáveis migra, ficando o restante da 

família na cidade de origem, levando ao aumento dos gastos com moradia, para a manutenção de duas 

casas. 
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períodos de treino na academia. Os jogos acontecem todos os finais de semana, sendo 

realizados aos sábados para as categorias sub-15/17 e 20, e aos domingos para as 

categorias sub-11/13. 

A filosofia do trabalho do Departamento de Futebol de Base deste clube, é 

formar atletas e cidadãos, visando sua formação dentro e fora dos gramados, 

entendendo que além da importância do alcance ao time profissional, há a importância 

dos valores e princípios enquanto cidadãos. 

 

 

7.4. A construção do instrumento de entrevista e os procedimentos de coleta 

As narrativas foram obtidas através de entrevistas de profundidade. Para a 

realização das entrevistas foi criado um questionário a partir dos estudos de Teques 

(2009), inspirado em oito núcleos temáticos que avaliaram aspectos referentes ao 

envolvimento dos responsáveis na prática esportiva do filho, sendo eles: “construção do 

papel parental”; “auto-eficácia parental no esporte”; “percepção parental das invocações 

oriundas da organização desportiva”; “percepção parental oriundas do treinador”; 

“percepção parental oriundas do jovem atleta”; “conhecimentos e competências 

parentais no desporto”; “percepção parental de tempo e energia no desporto” e 

“modelagem parental no desporto”. Além disso, foram definidos pelo pesquisador 

outros três núcleos: migração, alimentação e contexto familiar. Para cada núcleo foram 

criadas as questões norteadoras e também as perguntas de sondagem, caso houvesse a 

necessidade de aprofundar algum assunto, a fim de responder aos objetivos do estudo. O 

questionário encontra-se no apêndice 1. 

Todos os aspectos éticos para a realização do estudo seguiram as normas da 

resolução nº 466, de 12/12/12 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012), e o 

projeto registrado com número 0829/2017 foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIFESP sob parecer 2.222.660. 

Após a autorização da pesquisa pelo clube, o convite para a participação dos 

potenciais participantes que enquadrarem-se nos critérios de inclusão, foi realizado em 

uma reunião individual, ocasião em que o estudo foi detalhado e o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (apêndice 2) assinado. 

Vale ressaltar que as informações e os dados que caracterizam os 

participantes deste estudo foram obtidos através do prontuário social de cada atleta, que 
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possui informações em relação aos aspectos sociais, como educação, saúde, renda per 

capita, dados pessoais, empregabilidade, entre outros indicadores familiares, preenchido 

pelo Assistente Social (pesquisador) no momento do ingresso dos atletas no clube. 

Inicialmente foi realizado um estudo piloto com dois pais para avaliar a 

qualidade do roteiro de perguntas e a necessidade de reformulações, ocasião em que não 

foram necessários a realização de ajustes no roteiro. Na próxima etapa, as entrevistas 

foram agendadas, conforme disponibilidade do participante, e realizadas no próprio 

Clube, na sala de reuniões localizada no estádio. 

As entrevistas foram gravadas, e após este processo, foram transcritas 

integralmente para posterior análise através das falas obtidas dos responsáveis. 

 

 

7.5. Análise de dados 

A investigação dos dados foi realizada através da análise de conteúdo 

proposta por Bardin (1977). Na primeira fase realizou-se uma leitura flutuante das 

transcrições das falas dos sujeitos, para apropriação do material coletado. Na segunda 

fase, conforme a realização da leitura e exploração do material, foram identificados 

como unidades de registros, códigos que expressavam o sentido das falas dos 

entrevistados em cada núcleo temático. Já na terceira etapa, no processo de 

categorização, houve o tratamento e a interpretação dos códigos obtidos nos onze 

núcleos temáticos utilizados aprioristicamente, reorganizando-os. Dessa forma foram 

criados cinco núcleos temáticos como resultado, para posterior discussão deste estudo. 

A descrição do processo de análise de dados pode ser visualizada na figura a 

seguir: 
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Figura 1 - Fluxograma de Análise 

  

Narrativa
Identificação de códigos a 

partir dos núcleos temáticos 
definidos aprioristicamente.

Reorganização dos códigos e 
núcleos temáticos

Criação de cinco núcleos 
temáticos como resultado para 

a discussão
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizadas oito entrevistas, com os responsáveis pelos jogadores, que 

preencheram os critérios de adequação, sendo quatro pais e quatro mães. As 

características dos entrevistados estão resumidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características dos pais entrevistados 

 

 

No momento da realização da pesquisa os entrevistados estavam residindo 

há 10 meses no município onde o clube se localiza, com exceção da Espanha, que já 

residia no município há 20 meses, uma vez que seu filho iniciou sua formação esportiva 

no ano anterior a realização do estudo. 

O fato de 50 % dos entrevistados serem procedentes de Brasília trata-se de 

uma coincidência, e está relacionada à seleção dos jovens devido a sua qualidade 

técnica no ano em que a pesquisa foi realizada. 

Destas famílias, apenas duas migraram completas, ou seja, com a 

composição familiar intacta, sendo elas: Uruguai e Egito. As outras seis famílias: 

Rússia; Alemanha; Espanha; França; Brasil e Marrocos, tiveram uma migração 

incompleta, ocasião em que houve apenas a mudança do pai ou da mãe, acompanhando 

o jovem jogador, para o município do clube. 

Ressalta-se que dos participantes duas mães não trabalhavam fora em suas 

cidades de origem, enquanto outros seis necessitaram adaptar-se ou mudar de ocupação. 

No momento em que estas famílias chegam ao clube, após a aprovação de 

seus filhos para o início do processo de formação esportiva, há a recepção e o 

Identificação Sexo Idade Local de origem Escolaridade
Número

de filhos

Classe Econômica

ABEP
Ocupação

Rússia F 31 anos Brasília – DF Ensino Médio 2 C1 Do lar

Alemanha F 30 anos Brasília - DF Ensino Médio 3 C1 Do lar

Espanha F 39 anos Natal – RN Ensino Superior 1 B1 Advogada

França F 36 anos Fortaleza - CE Ensino Médio 2 B1
Técnica de 

laboratório

Brasil M 54 anos Campina Grande - PB Ensino Médio 3 A Comerciante

Uruguai M 48 anos Brasília - DF Ensino Superior 2 B2 Servidor Público

Egito M 44 anos Brasília - DF Ensino Médio 3 B2 Empresário

Marrocos M 42 anos João Pessoa - PB Ensino Médio 3 C1 Comerciante
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acolhimento inicial por parte do Serviço Social (assistente social - pesquisador), que 

realiza atendimento individual, no qual se aplica uma anamnese social3, utilizando-se de 

instrumentais técnicos para conhecer a realidade social da família e do atleta, para que 

possa assim efetivar suas intervenções e atuações necessárias mediante a 

individualidade e singularidade de cada uma delas. Após a realização da anamnese 

social, traça-se o perfil social da família e atleta, há a realização de orientações 

relacionadas a formação esportiva e social deste jovem atleta por parte do assistente 

social. 

A partir da análise das entrevistas e reorganização dos núcleos apriorísticos, 

foram criados cinco núcleos temáticos para a discussão:  

• “Porque no futebol, quem ama cuida”; 

•  “A melhor formação esportiva: a tríade pai/treinador/clube”; 

• “O sonho que não é só dele”; 

•  “A convocação e o jogo: entre a cruz e a espada” 

• “Migrar? Migrei! O preço que não é só o dinheiro no futebol”; 

 

8.1. Porque no futebol, quem ama cuida 

Este núcleo trará os aspectos relacionados à auto avaliação dos pais sobre 

seu envolvimento no processo de formação, suas percepções às necessidades dos atletas 

e sobre o contexto familiar. Os pais relatam como cuidam dos seus filhos e como 

participam e se envolvem no processo de formação esportiva de seus filhos. 

Como principal resultado dessa categoria, os pais referem sua participação 

verbalizando apoio ao atleta, exemplificado muitas vezes através da motivação e 

incentivo ao filho, o que consideram primordial nesse processo. O apoio por parte dos 

responsáveis é avaliado como uma condição essencial para que o jovem atleta saiba 

lidar com as adversidades e dificuldades que os mesmos vivenciarão nesse processo de 

formação esportiva, como apresentado nas falas dos responsáveis: 

 

“A parte familiar eu acho que é a principal, é o que incentiva, é 

o que dá o ânimo, se a família estiver bem eu garanto que o 

atleta vai bem” (Marrocos). 

                                                 
3 Instrumento utilizado para identificar a realidade socioeconômica e sociocultural do atleta e sua família, 

contendo aspectos sociais como educação, saúde, moradia e emprego da família.  
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“(...) eu acho que a gente é a base de tudo ali, tem que estar ali 

apoiando, tem que estar ali dando carinho, dando força, é 

porque os altos e baixos vem, né?, Não é só felicidade, então a 

gente tem que estar ali, ensinando ele sempre a erguer a 

cabeça, a lutar, a não desistir, e o amor, né? A presença, tudo 

isso” (Rússia). 

 

“Ah, é mais como um apoio, como incentivadora mesmo sabe? 

Que é o que ele sempre quis, e aí eu sempre fui mostrando: - 

‘Então pra você chegar onde você quer tem que ser por aqui’. É 

o apoio de conversar, de dizer se é realmente isso que ele quer, 

que estamos juntos com ele, incentivando” (França). 

 

A literatura, desde o final da década de noventa, já traz estudos relacionados 

à importância do apoio dos pais em diferentes modalidades esportivas praticadas por 

crianças e adolescentes. Por exemplo, estudos mais antigos como o de Simões, Böhme e 

Lucato (1999), ao pesquisarem a participação dos pais na vida esportiva dos filhos, já 

apontavam a presença do incentivo , cooperando e motivando a prática da modalidade 

esportiva por parte do jovem.  

Grolnick (2003), ao estudar os efeitos do envolvimento dos pais sobre a 

aprendizagem e desejo de crianças em participarem e ter sucesso na prática de 

atividades esportivas, também observou a importância deste apoio para que o jovem 

possa saber superar as possíveis dificuldades desse processo. O autor ressalta que os 

pais possuem papel importante para a estrutura dos filhos, não apenas pelo fato de 

providenciarem condições materiais, mas também no suporte emocional para a prática 

do esporte. 

Em outro estudo, como o de Ferreira e Moraes (2012), ao pesquisarem a 

influência da família na primeira fase de desenvolvimento da carreira de nadadores 

medalhistas olímpicos, observaram também que na iniciação esportiva dos mesmos, a 

proximidade da família de maneira a oferecer apoio e incentivo foi uma característica 

para a manutenção da prática esportiva, como também notado no depoimento dos pais 

entrevistados: 

 

“(...) em termo de família, a parte de avô paterno, materno, tios, 

tias, todo mundo apoia e ele estando feliz é o que importa, e a 

gente apoia, assim ele se sente tranquilo para jogar” 

(Marrocos). 
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“ O apoio, ele amanhã ou depois, se for liberado, vai poder 

dizer que tentou, ou caso ele desista ele vai dizer que teve 

oportunidade, ele vai falar que o pai apoiou, que a mãe apoiou, 

que a irmã apoiou, que até o cachorro que a gente trouxe 

apoiou” (Uruguai). 

 

“Apoiar ele, estar junto com ele em todo, em toda a ocasião e 

apoiar ele, o que eu sinto importante é eu e a mãe dele estar 

junto aqui apoiando ele (...) Pra mim é uma das principais 

coisas, é a criança ter o apoio do pai e da mãe” (Egito). 

 

“A maior importância da família nesse lado do envolvimento no 

futebol, é a sua participação total entendeu? Você estar 

presente, você estar apoiando, incentivando, estar junto do seu 

filho, nos momentos bons e nos ruins” (Brasil). 

 

Ao estudarem a influência que os pais têm na participação dos filhos no 

futsal competitivo, Fonseca e Stela (2015) reforçam que o incentivo da família torna o 

ambiente social primário positivo para que o jovem possa desenvolver suas 

potencialidades dentro do esporte, como pode ser analisado nas seguintes falas de 

alguns dos pais e mães entrevistados: 

 

“É bom, a gente dá o apoio, a família inteira e a gente vai 

tentando ver pra até onde chega (...) ele quis ficar só no futebol, 

então a gente, onde ele quer, a atividade que ele quer que eles 

querem fazer, a gente coloca, e a gente apoia” (Alemanha). 

 

“Ele falou que queria entrar no futebol, a gente fez só a parte 

do incentivo mesmo, além da escola né? Sempre com o 

envolvimento da família, a família junto apoiando, 

incentivando, junto com os tios, primos, todos no campo de 

futebol desde o início” (Uruguai). 

 

“O meu envolvimento...apoio. Apoio, amor...acho que o amor e 

o apoio são essenciais nesse momento” (Espanha). 

 

Outra característica encontrada no envolvimento dos pais neste processo de 

formação esportiva foi o sentimento de amor que, na maioria das vezes, é relacionado 

ao cuidado, à segurança e ao carinho.  

Os participantes verbalizam a necessidade de propiciarem amor e segurança 

aos filhos nesse processo, uma vez que a prática esportiva de formação do futebol 

apresenta questões conflituosas, e não devem ser apenas analisadas na ótica das 

questões financeiras, ou seja, os possíveis benefícios econômicos que o futebol poderá 

um dia proporcionar, como exemplificado nos seguintes trechos: 
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“(...) vem o pior, é a questão desumana do futebol em si, eu 

acho que se o cara, a família, criança não tiver um pai e uma 

mãe preocupado com o filho, ele desanda, porque a maioria não 

se preocupa com o filho, se preocupa com o que ele vai trazer 

para dentro de casa, um carro importado, uma casa melhor, 

então quer dizer, é isso, o cuidado que deve se ter, o amor pelo 

filho” (Espanha). 

 

“Eu acho que a minha importância nesse desenvolvimento é 

passar segurança para ele, passar amor, ele sempre entender 

que não está sozinho, que tem família, né?” (Rússia). 

 

Tal preocupação contracena com os estudos de Peres e Lovisolo (2006), 

sobre a formação e o desenvolvimento de alguns atletas brasileiros de elite de diferentes 

modalidades a partir de sua trajetória esportiva, ao identificarem que a motivação, o 

encorajamento, o acompanhamento e o cuidado da família na fase de iniciação esportiva 

também surgem como os principais aspectos mencionados pelos atletas estudados. 

Marques e Samulski (2007), ao analisarem a carreira esportiva de jovens 

atletas de futebol na transição da fase amadora para a fase profissional, apontaram como 

um dos itens fundamentais para que o jovem possa lidar com as possibilidades positivas 

e negativas do esporte, o suporte familiar, indo ao encontro dos aspectos observados 

neste estudo. 

Nesse sentido, a importância da comunicação, aqui expressa como conversa 

e orientação aos filhos, percebendo e entendendo suas necessidades, foi uma 

característica relatada pelos entrevistados, como expressa as seguintes falas: 

 

“(...) então você tem que estar ao lado do seu filho 

conversando, informando, descobrindo o que acontece o que 

não acontece, para ele ter segurança de falar, né? Porque muita 

coisa não é falada, a criança não fala, esconde, então eu acho 

que é isso, eu acho que é a parceria entre você e seu filho (...)” 

(Espanha). 

 

“É uma família que conversa muito, tudo o que a gente vai fazer 

conversa com ele também, a gente não é daquela família que 

esconde tudo do filho, que faz a propaganda enganosa (...)” 

(Marrocos). 

 

“As vezes ele fala: - ‘Tá vendo mãe, eu errei alí, ó’; vendo o 

vídeo, mas aí eu converso dizendo que todo mundo erra, quem é 

que não erra, né? É mais na questão de conversa, e de ajudar 

assim, conversando” (França). 
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“Referente assim, ao dia a dia, o que ele precisa, e tem 

precisado, é de orientação, de conversa, sobre essas coisas do 

futebol, de ficar fora, de não ir pro jogo as vezes, coisas que a 

gente mais velho entende e acaba conversando e explicando pra 

ele” (Egito). 

 

Ainda, os pais manifestaram a necessidade em auxiliar seus filhos em sua 

formação social e sobre diferenças sociais presentes no mundo do futebol, mas também 

pensando nessa formação para a vida, como observado nos trechos abaixo:  

 

“Eu acredito muito na formação, né? Porque o clube tem a 

formação dele como atleta, agora a questão da família, de pai, 

a formação individual, social da criança vem justamente da 

família” (Espanha). 

 

“Na parte mais de educação e formação, né? Que aí tem o 

colégio, conversar mais diretamente com o professor, que vocês 

aqui conversam, mas não é como a gente que é pai e tem que 

estar presente né?” (Marrocos). 

 

“Eu acho que o meu filho, ele é um menino muito sentimental, 

então, a gente vive aqui com pessoas diferentes, cada pessoa 

tem sua forma de pensar, sua maneira de agir, e ele é um garoto 

muito sentimental, então qualquer coisinha ele fica triste, ele se 

magoa fácil, então isso, só eu posso ajudar, né? Falar pra ele 

que a vida é assim, nem sempre as pessoas estão de acordo com 

tudo, cada pessoa é criada de uma maneira diferente (...)” 

(Rússia). 

 

“Eu acho que os pais eles têm uma responsabilidade grande, 

até porque não é só a formação de um atleta, é a formação de 

um homem, de uma vida, então me sinto muito responsável por 

essa formação” (Brasil). 

 

Os responsáveis avaliam que, além de se envolverem apoiando, amando e 

conversando com os atletas, há a necessidade dos mesmos se envolverem na formação 

social e no auxílio ao entendimento das diferenças sociais por parte dos atletas. Martins, 

Trindade e Almeida (2003), ao estudarem as representações sociais da adolescência em 

diferentes contextos sociais, avaliaram que na transição da infância para adolescência, a 

relação da família com o adolescente é um aspecto de suma importância, corroborando 

com as falas dos pais entrevistados neste estudo.  

Pratta e Santos (2007) contribuem com a discussão ao estudarem as fases de 

transição da adolescência, citando a família e seus membros como parte deste processo, 
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auxiliando no controle externo para um autocontrole do adolescente, colaborando para 

os resultados encontrados neste estudo. 

Além disso, o envolvimento dos pais no processo de formação esportiva do 

atleta de maneira a demonstrarem a preocupação com a formação social de seus filhos é 

um resultado importante e que corrobora com a atuação do Assistente Social 

(pesquisador deste estudo) no clube, demonstrando importante relevância na sua 

atuação e intervenção. A atuação do assistente social (pesquisador) neste cenário, está 

normatizada no código de ética (Lei nº 8.862/1993 [BRASIL, 1993]) que regulamenta a 

profissão, garantindo o sigilo ético necessário aos atendimentos. Garantir o direito da 

criança e do adolescente inserido no processo esportivo é o principal objetivo do 

assistente social neste contexto, que se pauta nas legislações da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), “Lei Pelé 

(BRASIL, 1998), Lei nº 13.748/2009 (garantia do acompanhamento escolar dos atletas 

(SÃO PAULO, 2009), Certificado de Clube Formador (CBF, 2012) e Licenciamento de 

Clubes – CBF (2017)”. 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 

No processo de acolhimento das famílias se identificam as expectativas que 

os pais e jovens possuem em relação ao futebol, orientando-os sobre a verdadeira 

realidade do esporte a as dificuldades que poderão surgir e que serão expostas ao longo 

deste estudo. Dessa maneira, os pais tomam ciência sobre a importância e necessidade 

da garantia de direitos de seus filhos inseridos nesse processo esportivo.  

Fortalecer a preocupação, a responsabilidade e o envolvimento dos pais 

destes jovens atletas para o desenvolvimento social e cidadão de seus filhos junto a 

formação esportiva é uma das principais intervenções do Assistente Social. Para isso, há 

a orientação em relação a várias questões sociais, como educação, saúde, assistência, e a 

realização de diversas atividades socioeducativas com a participação dos atletas e seus 

responsáveis para que agreguem princípios que fortaleçam a formação social e cidadã 

de seus filhos. 
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Portanto, nesta categoria fica evidente que os pais se envolvem de maneira 

afetiva para com o processo esportivo dos filhos, apoiando, incentivando, e 

proporcionando uma conversa clara com os mesmos, para cuidar e assegurar que o amor 

esteja presente nessa etapa tão importante e não apenas esportiva, mas também de 

formação social de seus filhos, resultado que coaduna com a atuação do assistente social 

(pesquisador) inserido no clube. 

 

8.2. A melhor formação esportiva: a tríade pais/treinador/clube 

Este núcleo traz os resultados que abordaram a inter-relação dos pais com o 

clube e o treinador, além da avaliação por parte dos mesmos sobre as competências que 

devem possuir para auxiliarem no processo de formação esportiva do filho. 

Os pais reconhecem a existência e relatam a importância da comunicação e 

informação, a partir do acesso aos funcionários do clube e ao treinador. Valorizam as 

orientações técnicas proporcionadas pelos treinadores, acreditando que este é o 

profissional com maior preparo para lidar com o jovem atleta, sendo figura 

extremamente importante no processo de formação esportiva de seus filhos. Atribuem 

ao técnico como principal característica, o profissionalismo, mas também uma série de 

outras características necessárias para que seus filhos adquiram os conhecimentos 

técnicos e competências para a prática do futebol. Por outro lado, por não terem 

conhecimentos técnicos suficientes, verbalizam que sua dedicação e a responsabilidade 

são a forma como os pais devem se contribuir nesse processo esportivo, como 

expressam as seguintes falas: 

 

“É um dos fatores mais importantes, né? Porque ele quem vai 

estar passando ali dentro de campo o que ele precisa, né? Pra 

poder subir, pra poder estar aprendendo cada dia mais, então é 

muito importante” (Rússia). 

 

“Você tem que confiar que aquele técnico é o cara que está a 

altura para fazer o trabalho com o seu menino, né? Tanto que 

eu acho que como todo pai, a gente tem que ter cuidado, deixar 

o treinador trabalhar, porque o treinador é a pessoa certa para 

passar o que ele precisa aprender em campo né?” (Brasil). 

 

“Ah, é importante, né? Porque é dali que vai, que ele vai tirar a 

maior parte do aprendizado, né? Técnico, né? Porque eu já te 
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falei que eu não entendo nada, né? (sorrindo) E o pai dele está 

longe, então eu acho que é mais ali, é a base, ele é a base para 

os meninos, né?” (Alemanha). 

 

“É de suma importância, né? Porque eles passam um bom 

tempo ao lado dele, eu acho que ele tem que ter a 

responsabilidade de ver cada criança da forma que deve ser 

visto. Principalmente nesta idade, precisa de uma pessoa bem 

qualificada... uma pessoa que saiba cuidar de criança, tratar, 

conhecer a criança” (Espanha). 

 

Verardi e Marco (2008), ao estudarem os motivos que determinam as 

influências dos pais na iniciação e manutenção na prática esportiva do futebol com 

crianças, corroboram com as falas dos pais, ao trazerem que o treinador tem o 

importante papel de mediar, facilitar e transformar o processo de ensino-aprendizagem 

destes atletas, criando espaços e condições para que desenvolvam dentro de suas 

possibilidades, características para o esporte, considerando sempre seus limites de 

aprendizagem e idade. 

Estudando a capacidade tática no processo de treinamento do futebol, os 

resultados encontrados por Figueira e Greco (2008), reforçam essa situação ao 

descreverem que os treinadores têm como principal função colaborar na formação do 

atleta, para que ele consiga interpretar as situações do jogo, escolher o gesto técnico 

apropriado e realizar a tática e a técnica mais adequada para cada momento do jogo. 

Almeida e Souza (2016), ao estudarem a influência dos pais no 

envolvimento da criança com o esporte, consideraram que o treinador deve 

compreender e respeitar o desenvolvimento físico e cognitivo do jovem para um 

desenvolvimento saudável no esporte, proporcionando uma relação positiva entre o 

atleta e a prática esportiva. Além disso, ressaltam que o treinador deve ter como 

característica a necessidade de transmissão do conhecimento tático e técnico aos jovens 

e o entendimento e o apoio à participação dos pais nesse processo de formação do 

atleta. 

O estudo de Almeida e Souza (2006) também contribui para corroborar 

outro resultado encontrado, pois, além dos conhecimentos e aspectos técnicos 

necessários para treinador, os responsáveis pelos atletas verbalizaram que a 

comunicação, o acesso e às informações que obtém através das relações com o clube e 

este profissional são positivas, fortalecendo-os e ajudando-os como pode ser observado: 
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“A relação com o clube também é boa, não tenho problema 

nenhum com ninguém, gosto dos funcionários também, são bem 

bacanas. Não tenho problema em relação a informações, essas 

questões a gente sempre consegue” (Alemanha). 

 

“A relação é boa, na hora que você precisar, você tem tudo, o 

que você precisar, a gente não fica perturbando. A gente não 

tem esse negocio de pressionar, a gente tem acesso, na hora que 

precisa deles, conversar com os funcionários, ter acesso, a 

gente consegue tudo, tem atendimento, tem tudo” (Egito). 

 

“Boa, na parte de comunicação aqui eu não tenho o que 

reclamar não. A gente é muito bem assistido aqui pelos 

profissionais no que precisar, vocês estão sempre à disposição 

da gente, e quando tem qualquer problema vocês estão aí” 

(Marrocos). 

 

“Eu tenho uma relação muito boa, em uma nota de zero a dez 

eu dou dez, sempre que precisei fui bem atendida, sempre sou 

muito bem esclarecida das coisas, com o técnico, os 

professores, e toda comissão técnica que recebe os meninos lá 

embaixo” (França) 

 

Desde os anos noventa, já se pode encontrar discussões que colaboram para 

esse assunto. Gomes (1995), ao estudar a importância da família na formação de jovens 

atletas na ginástica artística feminina, encontrou que o relacionamento entre o treinador, 

o atleta e seus responsáveis é um elo indispensável para que a experiência esportiva do 

jovem seja agradável e exitosa. 

Além disso, Conroy e Coatswork (2006), ao estudarem as estratégias 

necessárias para um treinador promover o desenvolvimento social na juventude através 

do esporte, encontraram que as competências de comunicação e de relacionamento 

interpessoal por parte destes profissionais são características necessárias para o 

desenvolvimento esportivo e social do jovem atleta. 

Outro estudo, como o de Gomes (2011), corrobora para as falas relatadas. O 

autor, ao analisar a relação e comunicação entre treinador, pais e atletas em contextos de 

formação esportiva, versa que as interações adequadas com o atleta podem ser o 

diferencial entre o sucesso e o fracasso, ocasião em que o treinador se torna peça 

fundamental, entendendo a importância de características, como por exemplo, a escuta 

que realiza com os atletas e responsáveis. 
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Smoll (2001), ao estudar as relações entre os pais, atletas e o treinador na 

prática esportiva de jovens, verbaliza que essas atividades proporcionam as orientações 

aos pais dentro dos clubes e acabam por serem atitudes positivas que contribuirão para a 

formação do atleta.  

No mesmo sentido, Santos e Gonçalves (2016), ao analisarem o efeito da 

experiência desportiva no desenvolvimento de jovens futebolistas em diversos grupos 

etários de, contribuem ao encontrar que o papel desempenhado pelos treinadores é de 

suma importância no ambiente esportivo, e que a maneira como se relacionam com os 

atletas e seus responsáveis deverá influenciar diretamente no interesse e 

desenvolvimento dos mesmos no esporte. 

Todos estes estudos abordados se associaram aos resultados obtidos a partir 

das falas dos pais que verbalizam: 

 

“O treinador? Ele brinca, ele conversa, a gente não fica tão ali, 

né, na tensão de conversar porque sempre que precisa ele tá 

sempre ali falando com a gente, ele é muito bacana, ele sempre 

atende a gente” (Alemanha). 

 

 “O coordenador é maravilhoso, os treinadores também, todo 

mundo, uma equipe excelente” (Espanha). 

 

“Sempre tem reunião, deixar a gente a par do que está 

acontecendo, eu não tenho o que reclamar não, de termo de 

comunicação de vocês com a gente, essa relação é boa, não tem 

o que reclamar não, é ótima” (Marrocos). 

 

“Eles sempre se dispuseram a nos atender, então as vezes que 

procurei eu nunca tive problema com o acesso e contato, o meu 

filho sempre teve o acompanhamento necessário durante todo 

esse tempo que está aqui” (Uruguai). 

 

Com isso, os resultados obtidos demonstram a importância pela qual os pais 

avaliam que o treinador possui no processo de formação esportiva de seus filhos, e para 

tal há a necessidade e a reflexão sobre relevância de um preparo e uma qualificação 

adequada por parte destes profissionais, para que possam de fato contribuir 

positivamente nesse processo esportivo. Esta formação técnica amplia a qualidade do 

treinador nas estratégias de ensino que adota, e na maneira como o mesmo transmite as 

informações ao atleta, influenciando diretamente a evolução esportiva do jovem, 

transmitindo os ensinamentos técnicos e auxiliando no rendimento atlético. Para tal há a 

necessidade do engajamento de competências e habilidades profissionais na área, as 
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quais são adquiridas através de uma formação e qualificação em instituições de ensino 

preparadas para essa formação (MARQUES, 2001). 

A qualificação profissional e técnica do técnico de futebol deve ser 

considerada como requisito básico, uma vez que há influência direta na formação e nos 

ensinamentos passados ao atleta (MARTURELLI Jr.; OLIVEIRA, 2005). Tal 

necessidade vem sendo fortalecida pelos órgãos que organizam as competições 

esportivas estaduais e nacionais no país, como por exemplo, o lançamento recente do 

“Regulamento de Licença de Clubes” (CBF, 2017). Este órgão criou uma série de 

critérios a serem seguidos para a qualidade da formação de atletas e passou a ser 

condição essencial à participação dos clubes brasileiros nas competições continentais, 

ressaltando a necessidade de que cada equipe das categorias de base tenha um treinador 

responsável pelas questões futebolísticas e que este tenha formação e habilitações 

compatíveis e condizentes com as fases de desenvolvimentos esportivos e sociais dos 

jovens em formação. 

Além da importância da relação estabelecida entre treinador/ clube e pais no 

desenvolvimento esportivo dos jovens, os responsáveis pelos atletas entrevistados neste 

estudo indicaram que sua postura de dedicação na procura por informação e 

comunicação com o clube e a responsabilidade que procuram incentivar nos seus filhos, 

são algumas competências que os mesmos devem possuir para se envolver no processo 

de formação esportiva do filho, como observado nas seguintes falas: 

 

"E eu acho que é importante estar sempre conversando com o 

clube, é importante estar conversando com o clube e treinador 

por qualquer dúvida que surgir, você vir no clube, você poder 

conversar, você poder tirar suas dúvidas" (Rússia). 

 

“Eu acho importante só sempre procurar ser avisado do que 

está acontecendo, o que vai acontecer, né? Procurar ter essa 

comunicação com o clube, do que é melhor, as palestras eu 

acho muito importante porque, por mais que a gente não seja 

tão leiga, tem muita coisa que a gente não sabe, então procurar 

vir nessas reuniões e palestras é superimportante” (França). 

 

“Ah, disciplina, né? A gente tem que passar pra eles, porque se 

não tiver também, em qualquer lugar, qualquer trabalho ou 

função que ele pegue ele tem que ter, é questão de horário, 

alimentação para ele que é atleta, a gente, eu pego mais no pé 

nisso, né? A alimentação, horário, lá dentro também, 

brincadeirinha, tudo aí eu já converso com ele” (Marrocos). 
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“Ah, eu digo que tem que ter responsabilidade né? Se você veio 

para cá já, tem que mostrar responsabilidade pro filho, quer 

dizer, a criança já vive uma responsabilidade que é o futebol, e 

você enquanto pai tem que ter uma responsabilidade grande 

né?” (Egito). 

 

 

Gomes (1995) também descreveu a importância da família na formação de 

jovens atletas na ginástica artística feminina, ressaltando que a atitude dos adultos, 

principalmente os pais e treinadores, apresentam importante papel no círculo de 

influências do atleta, podendo determinar o entusiasmo e a motivação do jovem.  

Também, Marco e Carlos (2008), estudando a iniciação esportiva, ocasião 

em que avaliaram a influência de pais, professores e técnicos, verbalizaram resultados 

que vão ao encontro aos do presente estudo. Os autores relatam que os pais são um dos 

principais responsáveis na formação esportiva dos jovens atletas, necessitando assumir 

posturas comprometidas e responsáveis frente ao filho, oportunizando e ensinando-os a 

participarem do esporte também de maneira comprometida. 

Teques (2009) colabora ao relatar em seus estudos sobre o envolvimento 

parental no esporte, que os pais avaliaram que suas relações com os filhos, treinadores e 

instituição esportiva se caracterizam como uma das principais maneiras de se 

envolverem no processo de formação esportiva do jovem atleta. 

Além disso, Smool (2011) ressalta que os pais têm o direito e a 

responsabilidade de estarem presente no processo esportivo do filho, e os envolvidos 

neste processo devem estar dispostos a fortalecer esse vínculo, entendendo a 

importância da comunicação com os pais. 

Desta forma, Gomes (2011), ao estudar a relação e a comunicação entre 

treinador, pais e atletas em contextos de formação esportiva, traz a família como o 

primeiro ambiente social de vida do atleta, ocasião em que seus membros são de 

importantes na motivação que influencia diretamente o jovem em seu desenvolvimento 

emocional, psicológico e esportivo. 

Os resultados deste núcleo evidenciam a importância da tríade 

pai/treinador/clube na formação esportiva do jovem atleta, indo ao encontro de estudos 

já realizados e aqui citados. Fica evidente a necessidade de uma comunicação e 

informação clara entre estes sujeitos, ocasião em que a compreensão por parte dos pais, 

técnicos e clubes sejam direcionadas à contribuição das experiências na prática 

esportiva desses jovens, podendo melhorar a formação dos mesmos. 
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Contudo, na experiência pessoal do pesquisador, que atual 

profissionalmente inserido no contexto esportivo do futebol de formação, ressalto que 

existem pais que adotam posturas diferentes das encontradas  neste estudo, e necessitam 

ainda mais de orientações pertinentes a estes aspectos relacionados a inter-relação com 

o técnico e o clube, além das competências que devem possuir. O treinador muitas 

vezes acaba por ser questionado ou criticado por tomadas de decisões que se diferem 

das expectativas dos responsáveis, o que acaba gerando desconforto e insatisfação. 

Além disso, há de se ressaltar as posturas descomprometidas em relação as 

responsabilidades, comunicação e acesso por parte de alguns frente ao processo 

esportivo do filho. 

Com isso, a atuação dos profissionais que atuam com  as categorias de base, 

em especial do assistente social, deve visar a orientação dos pais em relação as suas 

expectativas frente a realidade do processo de formação de jovens atletas no futebol. 

Essa atuação é de suma importância, ocasião em que o assistente social, por meio de 

intervenções individuais ou reuniões com os pais, os orientam sobre os processos 

existentes e estimulam seu protagonismo para a tomada de decisões mais conscientes 

possíveis. É também por meio do assistente social, que o Clube pode potencializar a 

inserção e conhecimento das famílias sobre o processo esportivo do clube, de maneira a 

se tornarem partícipes dessa construção e colaboradores do trabalho que é realizado pela 

instituição, entendendo que a contribuição das orientações do seio familiar interferem 

de maneira efetiva na possibilidade de êxito do trabalho realizado pelo Clube. 

  

 

8.3. O sonho que não é só dele 

Este núcleo irá abordar como o sonho dos pais influencia a maneira como se 

envolvem no processo de formação esportiva do jovem atleta. O compartilhamento do 

sonho de ser jogador de futebol entre pais e jovens foi uma característica comum 

presente nos relatos, como se pode observar: 

 

“Olha, é um sonho nosso como o dele, tenho mais um filho que 

também gosta de futebol e infelizmente ainda não está no clube 

(...); é um sonho que vem primeiro da gente, porque se não fosse 

a gente não colocaria ele no futebol, né?” (Alemanha). 
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“Claro que você deixa tudo para trás e vem em busca de um 

sonho do seu filho, e meu também, eu também tinha essa 

vontade, vontade de mudar de cidade também, então deu tudo 

certinho, acabou conciliando uma coisa com a outra” (Egito). 

 

“Porque é um sonho a se realizar, e você está formando um 

atleta e um menino, não é só a questão do dinheiro também, 

mas é a questão do sonho, do meu filho e meu, que eu acho que 

é mais isso que o pai está envolvido” (Uruguai). 

 

“O que é ter um filho entrando em uma base de um time como 

(nome do clube), o time de nome, de revelação, é um sonho de 

cada pai, né? É um sonho a ser realizado em cada filho, porque 

o sonho do pai realmente é o sonho do filho, nós vivemos pra 

isso, né?” (Brasil). 

 

Para Hanlon (1994), essa projeção do sonho dos pais em seus filhos, sugere 

que muitas vezes buscam suprir realizações pessoais frustradas no passado e amparar 

interesses próprios. Os resultados das pesquisas de Vilani e Samulski (2002), ao 

estudarem o papel dos pais no desenvolvimento de jovens futebolistas, corroboram 

esses achados, quando os autores ressaltam que a figura dos pais é, para a criança, a 

maior influência para a prática do esporte, e que muitas vezes estas influências estão 

relacionadas aos seus próprios sonhos.  

Moraes, Rabelo e Salmela (2004), estudando o papel dos pais no 

desenvolvimento de jovens atletas, encontraram que nos anos iniciais da infância, os 

pais servem de exemplo para a iniciação da prática e domínio esportivo dos filhos, 

estimulando-os a criarem situações e condições para a inserção e aumento do interesse 

por determinado esporte.  

Nesse sentido, a orientação realizada pelos irmãos, pais e familiares, que são 

os agentes mais próximos do jovem, que convivem com ele, são para Peres e Lovisolo 

(2006), ao estudarem a formação esportiva de atletas de elite no Brasil, situações 

significativas para a transição do jovem para uma fase mais competitiva no esporte.  A 

influência de responsáveis que compartilham o mesmo sonho que o jovem, também é 

apontada por Anjos, Saneto e Oliveira (2012), que estudaram os aspectos presentes na 

profissionalização do futebol. 

O sonho gerando orgulho fortalece ainda mais a maneira como os pais se 

envolvem na formação do filho, segundo as falas dos responsáveis neste estudo. Os 

responsáveis apontam a inserção em um clube de grande expressão e o status da marca 
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como elementos que estimula o desejo de darem seu máximo para o sucesso e projeção 

do filho no esporte, como expressado nas seguintes falas: 

 

“Ah, é um orgulho, né?...acho que é orgulho e sonho de 

qualquer pai conseguir chegar até aqui, porque o (clube) é 

reconhecido mundialmente, então é um orgulho e sonho 

mesmo” (Espanha). 

 

“Chegar aqui no (nome do clube) é mais um sonho mesmo 

estando em outra cidade, porque todo mundo diz que é a melhor 

base do Brasil, a melhor base é a do (nome do clube), então é 

um sonho estar aqui” (França). 

 

“Veja bem, hoje no mundo do futebol, com certeza é o sonho de 

quase todos os meninos e de quase todos os pais, né? No mundo 

do futebol que hoje envolve além do dinheiro, que é uma soma 

bem razoável, o glamour também de ser um jogador hoje né? 

Quem não quer?” (Brasil). 

 

“(...) a gente fica muito empolgado, né? Principalmente pelo 

sonho do filho, e você como pai não pode acabar com esse 

sonho, tu quer sempre prolongar o máximo” (Marrocos). 

 

Nas falas, identifica-se que embora este sonho seja potencializado pelos 

familiares, não se pode esquecer que há também o desejo do próprio jovem. O sonho do 

jovem é motivado pela popularidade do futebol no território nacional, sendo 

reconhecido como o “país do futebol” (interna e externamente), “paixão nacional”,  e 

pelo fácil acesso a esse esporte como recreação (praia, campinho) e pelo enaltecimento 

do estilo de jogar dos brasileiros que conquistam lugar de destaque no cenário 

internacional do futebol (GUERRA; SOUZA, 2008). 

Alcântara (2006), estudando a “magia” do futebol através das negociações, 

transações e seus personagens, contribui para que se possa compreender o sonho estar 

presente na grande maioria dos jovens brasileiros, indicando o espetáculo e os inúmeros 

jogadores talentosos e de sucesso como fatores que estimulam os jovens atletas a 

procurar a profissionalização.  

As falas dos responsáveis vão de encontro à inquietação inicial do 

pesquisador e da hipótese deste estudo de que os pais possuem o sonho de ter um filho 

jogador de futebol profissional devido à projeção, possível ascensão econômica e o 

status em alcançar uma exposição da marca, principalmente em equipes de renome. 

Fica claro que o sonho não é apenas do jovem, mas também por parte de seus 
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familiares. O sonho acaba por influenciar e incentivar a maneira como os pais se 

envolvem nesse processo, superando e auxiliando-os nos possíveis desafios durante a 

formação esportiva do jovem atleta. 

A atuação e intervenção do assistente social nessas situações em que sonho 

da profissionalização no futebol por parte dos familiares e jovens é fortalecida, é de 

extrema importância. Existem situações nas quais os responsáveis, ao transferirem o 

desejo da formação esportiva ao filho, visando a possibilidade de ascensão econômica e 

status, acabam por adotar posturas que podem ser inadequadas ao direito das crianças e 

adolescentes, ocasião em que o assistente social, ao identifica-los, deve realizar 

orientações e intervenções com os responsáveis de maneira a conscientizá-los, 

proporcionando o respaldo legal sobre suas responsabilidades, como já explicitado no 

núcleo “porque no futebol, quem ama cuida”. Além disso, quando relacionado ao sonho 

do jovem, observa-se que alguns pais não valorizam sua formação pessoal e cidadã e 

valorizam apenas a formação esportiva. Diante desse quadro, o assistente social pode 

realizar orientações em relação a importância da conciliação entre ambos os fatores, 

conscientizando-os em relação as dificuldades da profissionalização no futebol e as 

consequências futuras de uma não valorização da formação pessoal e cidadã, 

estimulando-os à tomada de decisões mais conscientes durante a formação do jovem. 

 

8.4. A convocação e o jogo: entre a cruz e a espada 

Este núcleo abordará como os pais se posicionam sobre como agem e se 

sentem em um dia de competição dos seus filhos, além de como interagem com seus 

filhos quando estes são ou não convocados para as partidas a serem disputadas no 

campeonato. 

Alguns pais relatam que o dia da convocação, que acontece às sextas-feiras, 

dois dias antes dos jogos aos domingos, já é suficiente para afetar seus sentimentos e na 

maneira como interagem com seus filhos. Nesse momento ficam angustiados ao 

aguardarem a resposta sobre a participação ou não de seus filhos no jogo, como 

relatado: 

 

“Ahhh...é uma angustia... não...hoje já é uma angustia, né, sexta 

feira, começou campeonato, sexta feira todo o pai fica ali 
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angustiado porque será que meu filho vai ser convocado?” 

(Espanha). 

 

“Porque a sexta feira é convocação. Será que vai ser 

convocado...então você fica naquela tristeza, naquela angustia, 

aí você, é justamente os questionamentos, você sofre” (Rússia). 

 

Os responsáveis também relatam como se sentem e agem em um dia de jogo 

para o qual o filho foi convocado. Dois pais se manifestaram relatando a alegria, 

emoção e felicidade que sentem ao acompanharem seus filhos em um dia de jogo: 

 

“Quando é convocado é lógico que é diferente, né? Quando é 

convocado qualquer pai vai ficar nas alturas, fica feliz, gosta, 

né? Quando ele é convocado eu já vou todo preparado com 

minha câmera, tripé, guarda-sol, todo empolgadão, né?” 

(Uruguai). 

 

“Rapaz, olha, tem coisas que não tem preço, porque algumas 

competições, como no caso ele ganhou já duas vezes aqui, é 

uma emoção legal demais, a gente vê um sonho a se realizar; 

mas assim, me sinto muito bem, a primeira coisa que você tem 

que se sentir é muito bem, sentir a vontade com o que esta 

fazendo, de estar vendo seu filho jogar” (Brasil). 

 

“Aí ele teve, participou de um jogo do paulista, aí foi bem legal, 

chorei demais (risadas), porque é emoção, porque a gente vê 

que tudo aquilo que a gente tá fazendo tá tendo um retorno, né” 

(Alemanha). 

 

Embora emoções positivas como alegria e felicidade estejam presentes nas 

falas dos pais ao descreverem como se sentem e agem ao verem o filho convocado e 

participando dos jogos, os mesmos relatam que nessas ocasiões também sentem-se 

nervosos, tensos e inseguros por não saberem os resultados que seus filhos alcançarão. 

No entanto, ressaltam que sempre agem de maneira cautelosa para não demonstrarem 

esses sentimentos, não transmitirem essas preocupações aos filhos, e procuram se 

controlar para não pressioná-los, como narram: 

 

“Antes, antes do jogo dele eu fico, um pouco tenso, não sei 

como vai ser, se vai se dar bem se não vai, mas hoje eu tô muito 

moderado hoje, tô tranquilo demais, eu só apoio ele durante o 

jogo, sem cobrança” (Marrocos). 

 

“Nossa mãe. Eu me sinto extremamente insegura, nervosa, 

insegura, sem saber o que fazer, mas não deixo transparecer. 
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Eu demonstro pra ele que está tudo tranquilo, que vai lá e 

ganhando ou perdendo estamos aqui, não tem problema se 

perder, mas estou ali pra receber a vitória, então assim, por 

dentro de mim está totalmente destruído, né? Mas não 

demonstro, demonstro calma, vou com ele, digo "Filho vai ser 

tranquilo, vai preparado, faz o que você sabe, você treinou o 

tempo todo pra jogar aquilo ali, então faz o que você treinou", 

mas por dentro, a euforia esta bem grande” (França). 

 

Os pais também relatam como se comportam quando o filho não é 

convocado para os jogos. Os responsáveis relataram comportamento bastante similar, 

ressaltando que a tristeza, o sofrimento e a tensão são as principais emoções presentes 

nestas situações. Embora se sintam abalados, os pais relatam que procuram não 

transpassar esses sentimentos que aparecem nesses momentos da não convocação aos 

filhos, uma vez que estes já se sentem tristes. Em contrapartida, procuram tranquilizá-

los, orientá-los, e os apoiam e motivam para a continuidade da prática esportiva.  

 

“No começo não estava indo pros jogos, ficava triste ele e a 

mãe dele por um lado; sexta-feira é um caos, né, aqui, aí ele 

ficava triste, eu falava, eu motivava, "não, tem que ter calma, a 

vida é assim...se você esta aqui dentro é porque tem condição", 

então só de estar aqui dentro acabou, só de estar aqui dentro 

esta ótimo” (Egito). 

 

“E também tem a questão de que nós enquanto família sempre 

estamos o apoiando, o orientando em relação a não ser 

convocado, que isso faz parte do jogo, que tem que aprender a 

ganhar aprender a perder, então nós enquanto família sempre 

deixamos ele tranquilo pra isso, ele tem que aprender a ficar 

fora, pra um ser campeão alguém tem que perder, pra um ser 

titular, alguém tem que ficar no banco, isso a gente sempre 

falava pra ele entendeu” (Uruguai). 

 

“Começa logo quando não é nem convocado né, aí você fica um 

pouco triste, mas também você não pode passar pra ele porque 

ele já está triste, se você passar mais ainda você tem que 

motivar ele para na próxima treinar mais e ele conseguir ser 

escalado, participar do jogo” (Marrocos). 

 

“Porque aí acontece, tem dias bons e dias ruins, mas eu não sei 

assim, no dia como eu ficaria né? Se a gente ia ficar...ficar 

triste a gente fica, né, mas aí a gente dá apoio, né? A gente 

apoia pra ele também não ficar mais triste e poder jogar outro 

dia né?” (Alemanha). 
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Apesar dos achados relatados sejam comuns aos responsáveis entrevistados, 

não foram identificados outros estudos que investigaram como os pais agem e se sentem 

em um dia de convocação e na participação ou não de seus filhos em jogos. 

Embora os pais relatem angustias, tensões e nervosismo nestas ocasiões 

esportivas o fato de não demonstrarem esses sentimentos, sempre buscando apoia-los, 

para que possam lidar com as adversidades do processo, são resultados que reforçam o 

que foi discutido na núcleo “porque no futebol, quem ama cuida”, ou seja a 

preocupação com cuidado e a necessidade de autocontrole se sobrepõe aos seus anseios.  

Estudos (FERREIRA; MORAES, 2012; FONSECA; ESTELA, 2015; 

GROLNICK, 2003; SIMÕES; BÖHME; LUCATO, 1999) enfatizam a importância do 

incentivo, da motivação, do apoio e do suporte emocional proporcionado pela família, 

como umas das características principais para que o jovem possa lidar com as 

possibilidades negativas e positivas que o esporte proporciona. Grolnick (2003), 

Fredricks e Eccles (2005), Teques (2009) e Cunha (2014) também ressaltam que as 

atitudes adotadas, crenças e comportamentos da família contribuem para respostas 

positivas ou negativas na participação de seus filhos no esporte. 

Além disso, pode-se considerar que as posturas e condutas relatadas em um 

dia de competição e convocação dos filhos, refletem um envolvimento moderado, como 

definido por Teques (2009), que descreve esse envolvimento como a presença de 

suporte e direção dos pais, porém permitindo uma flexibilidade para autonomia e o 

desenvolvimento esportivo prazeroso e sem cobranças aos filhos. 

Com isso, observa-se que a convocação e o jogo posicionam os pais “entre a 

cruz e a espada”, interferindo diretamente em suas atitudes. Ao sentirem a dicotomia 

entre os sentimentos positivos de alegria e felicidade, mais ao mesmo tempo a tensão, a 

tristeza, o nervosismo pela não convocação ou dúvida sobre o resultado que os filhos 

terão, os pais procuram tranquilizar e não transmitir os sentimentos negativos aos seus 

filhos, procurando apoia-los para que vivenciem uma situação positiva. 

Na experiência vivida pelo pesquisador em sua prática profissional, existem  

pais que demonstram envolvimentos diferentes dos que foram encontrados neste estudo. 

Esses pais pressionam ou tencionam seus filhos nos momentos de competições e jogos. 

Orientar esses pais sobre as consequências de atitudes como essas, acaba por ser uma 

das intervenções que o assistente social que atua no contexto esportivo realiza, de 

maneira a garantir o direito da criança e do adolescente, como já vem sendo verbalizado 
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neste estudo. Cabe também ao assistente social conscientizar os pais de que o 

desenvolvimento no processo de formação esportiva de seus filhos não depende 

unicamente do fator da titularidade ou da convocação para um jogo, mas sim de fatores 

que são desenvolvidos cotidianamente nos treinamentos e em orientações externas ao 

campo. 

 

 

8.5. Migrar? Migrei! O preço que não é só o do dinheiro no futebol 

Neste núcleo os participantes revelam a experiência migratória necessária 

para a iniciação do processo esportivo. O relato dos responsáveis foi bastante 

homogêneo ao descreverem que uma das maiores dificuldades encontradas ao migrarem 

para o munícipio onde se localiza o clube foi a questão financeira. 

Os valores financeiros despendidos para a mudança, a diferença no custo de 

vida entre os municípios de origem cidade o do clube, são as características mais citadas 

pelos responsáveis. É importante ressaltar que o município do clube possui um padrão 

de vida elevado economicamente, principalmente quando relacionado aos aspectos de 

moradia. Segundo pesquisa do site Custo de Vida4 no ano 2017, cujos dados foram 

obtidos da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e Custo de Vida, a cidade na qual o clube se localiza está entre as 

vinte cidades brasileiras mais caras para se viver, reforçando as dificuldades expostas:  

 

“Eu tive um gasto violento pra vir, estou tendo um gasto enorme 

aqui, eu tô doido pra sair da casa que eu tô que ela é muito 

cara, ficou de vir a minha sogra mais meu sobrinho e não 

vieram, então ficou uma casa enorme e muito cara pra gente” 

(Uruguai). 

 

“Chega aqui, aluguel muito caro por coisas que não valem o 

preço que se cobra, assusta, aqui a única coisa que eu vi 

dificuldade, foi a questão do aluguel, muito caro” (Espanha). 

 

“Mas, a dificuldade foi essa, é mais financeira, não é de você se 

adaptar não, porque se adaptar você de adapta, com dinheiro 

você se adapta a qualquer lugar, o problema é que aqui é tudo 

caro” (Marrocos). 

 

                                                 
4 http://www.custodevida.com.br/brasil/. Acesso em: 28 dez. 2018. 
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“Eu fiquei aqui e a gente gostou demais, é uma cidade 

tranquila, a única coisa ruim é só o dinheiro da mudança, o 

resto foi ótimo, arrumamos rapidinho” (Alemanha). 

 

“Além disso, tem a questão financeira que é bastante 

complicado” (Rússia). 

 

Além da questão financeira, outro resultado foi a avaliação dos responsáveis 

sobre o distanciamento e a saudade dos parentes e familiares, que passa a existir a partir 

do momento em que os mesmos migram. Os participantes deste estudo ressaltaram que 

o distanciamento e a saudades passam a gerar conflitos com impacto para a prática do 

futebol pelos atletas. Os responsáveis relatam dificuldades para lidar com esta situação 

revelando um sacrifício importante da escolha realizada para alcançar o sonho do 

futebol. No entanto, embora seus filhos sintam saudades, o foco na prática esportiva 

acaba por “disfarçar” e “amenizar” tal falta. 

 

“Porque pra mim, assim, eu estaria no meu lugar, na minha 

vida, até por questão de ... sei lá, eu sou muito família, e eu não 

tenho ninguém aqui, aí você fica querendo a família” 

(Espanha). 

 

“Aí é triste pra caramba, você começa a lembrar dos filhos que 

tão longe de você, aí as vezes você não pode ir porque não tem 

o dinheiro pra pagar um voo pra lá (...) mas, aí é a saudade, 

mais a saudade do que a mudança” (Marrocos). 

 

“Mas assim, é mais o contato da família que a gente deixou lá, 

o meu pai e as duas irmãs, que morávamos todos juntos, então 

assim, aqui é um pouco mais longe pra ir todo final de semana, 

ou quando tem um feriado, então não, é um lugar longe, que dá 

dezesseis horas de viagem, então não tem como ir em um 

feriado curto, mas é mais assim, a família, onde a gente sente, 

porque éramos muito família, somos muito família, morávamos 

todo mundo junto”(França). 

 

“Saudade dos parentes próximos, avós, e dos amigos, mesmo 

tendo se adaptado bem, a única coisa que sente saudade e faz 

voltar pra cidade de origem é essa saudade” (Alemanha). 

 

“Uma vida completamente diferente lá e vem pra cá a vida além 

de mudar que fica a família quebra um pouco (...) o ponto 

negativo é esse que eu te falei, é a separação da família, né? é a 

quebra da família, é você deixar uma vida de trinta anos em um 

lugar e deixar toda a sua família, mãe, pai, irmãos” (Rússia). 
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Ao realizar uma busca bibliográfica sobre a migração na prática esportiva, 

na mesma perspectiva deste estudo, ou seja, pela perspectiva dos responsáveis pelos 

atletas em processo de formação esportiva, não foram identificados estudos. Entretanto, 

Marques e Samulski (2009) ao analisarem a carreira esportiva de jovens atletas de 

futebol na transição da fase amadora para a profissional, trouxeram entre outros 

resultados, que o distanciamento e a separação familiar são um dos obstáculos 

encontrados por estes jovens que almejam se tornarem atletas profissionais de futebol, 

como observado a partir deste estudo ser também uma grande dificuldade para os 

responsáveis pelos atletas. Torna-se interessante acompanhar as famílias que migraram 

com mais atenção, considerando o stress adicional que a saudades pode causar nos 

responsáveis e os efeitos a longo prazo que pode ter na relação responsável/filho.  

Mesmo diante destas dificuldades expostas e ocasionadas pelo processo de 

migração ao se envolverem na formação esportiva dos filhos, os responsáveis relatam 

que não poderiam deixar de realizar tais mudanças devido as incertezas que carregariam 

consigo ao “destruírem” o sonho do filho. 

Este dilema aparece de forma semelhante na fala dos responsáveis, que 

salientam a dificuldade da qual tiveram para tomarem a decisão de migrarem ou não. 

Alguns explicam que mesmo ciente dos obstáculos que encontrariam e das objeções de 

parentes e amigos, sentiam-se indecisos e preocupados, pois, afinal, tratava-se de uma 

grande oportunidade que o filho estava tendo (inserir-se no processo de formação 

esportiva de um clube renomado). Foi a ideia de impedir que o sonho do filho se 

realizasse e a possibilidade de uma “cobrança” futura dos filhos por tal escolha que fez 

com que os mesmos optassem pela migração, como relatado: 

  

“Eu disse que sim, mas eu iria fazer o que falei pra ele, mas eu 

ia fazer o que, meu filho disse que só vai se a família toda for, e 

eu vou fazer o que, eu vou acabar com o sonho do meu filho, 

pra daqui a dez anos ele falar que não foi isso, não conseguiu 

isso por causa do meu pai, e eu não queria escutar isso, e aí eu 

decidi vir” (Uruguai). 

 

“Meu pai: - ‘França, não tá cedo não? Ele é novo, só tem dez 

anos’. Ele tinha dez anos ainda, não tinha onze ainda, aí eu: -

’Pai, mas é a oportunidade, tem que ir’, enquanto todo mundo 

dizia assim: -‘Tá cedo, não vai não, agora não, falta muita 

coisa ainda para ele viver, ele tá novinho", inclusive os 

professores dele lá mesmo, né?Aí eu ficava: -’Meu Deus’, aí 

ele: -’Não mãe, eu quero ir, eu quero ir’, Aí eu digo: - ‘Gente e 
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se eu mandar esse menino e eu quebrar a cara? todo mundo vai 

vir em cima de mim;eu falei que não era pra ele ir agora’. E 

ele:-‘Não mãe eu quero ir’” (França). 

 

“Mas aí, eu mesmo penso, poxa eu vou acabar com o sonho do 

meu filho? É um dilema muito grande, a pessoa tem que ter a 

cabeça muito forte mesmo pra aguentar tudo isso” (Rússia). 

 

Sobre a adaptação destas famílias no município de acolhimento, os 

resultados foram diversos: alguns pais relataram indiferenças, outros dois encontraram 

dificuldades em relação aos diversos fatores sociais como habitação, educação, saúde, 

entre outros, que se diferem de suas regiões natais, enquanto outros dois verbalizaram 

terem uma adaptação positiva, como ilustram as seguintes falas: 

 

“Nunca tinha andado tanto a pé na vida, foi bom pra saúde, o 

caminhar foi bom, mas nunca tinha andado de ônibus, nunca 

tinha, foi bom, pra mim foi um crescimento fora do comum, eu 

passei a crescer assim...coisas que eu não dava valor, aqui eu 

passei a dar valor (...) Transporte, em lazer, educação lá é 

muito melhor do que aqui, a pública de lá, até a pública de lá é 

muito melhor do que aqui” (Espanha). 

“Você muda de cultura, porque nós somos nordestinos, e muda 

de alimentação, a alimentação de vocês muda muito, é, como 

cidade eu gostei muito da cidade, razoavelmente pequena de 

fácil acesso a tudo, mas a adaptação qualquer adaptação é 

difícil, né?!E não deixou de ser difícil, né?!” (Brasil). 

“Eu até me adaptei rápido aqui, gostei daqui (...) arranjei 

emprego rápido, não sei por que o povo do nordeste é 

comunicativo, a gente é muito comunicativo, aí não tem muito 

problema não” (Marrocos). 

“Vir pra cá foi uma coisa muito boa pra mim, fora ele querer 

vir pra mim também pessoalmente, eu e minha esposa foi ótimo. 

A gente queria sair de Brasília também, então deu tudo igual, 

tudo certinho, acabou conciliando com uma alegria pra ele e 

bom pra gente (...) aqui a saúde funciona, então eu estou muito 

satisfeito com a cidade, porque aqui o colégio funciona, a saúde 

funciona, então pra mim está ótimo, a saúde e qualidade de vida 

aqui é totalmente diferente, muito melhor do que lá” (Egito). 

 

Ao realizarem a migração, independentemente de adaptações positivas ou 

negativas em “seu” novo município, tais famílias acabam por encontrar junto a tantos 

dilemas, “mundos diferentes” com aspectos sociais que se diferenciam dos quais 
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estavam acostumados, com a renovação de ciclos sociais (parentes, amigos, conhecidos) 

e mudanças drásticas das quais foram observadas nos resultados até agora expostos, 

tudo pelo “sonho que não é só dele (filho)”, o sonho da profissionalização no futebol. 

Segundo o Global Migration Group (s.d.) existem vulnerabilidades 

associadas com a migração. Embora essa ação possa ser uma experiência positiva em 

alguns casos, na maioria das vezes ela envolve grandes riscos para os que se movem e 

para os que ficam em suas regiões, podendo trazer grandes vulnerabilidades 

relacionadas a adaptações e garantias nos diversos aspectos sociais. 

Neste processo, quando relacionado a alimentação, tanto pela migração 

quanto pelo fato de terem em casa um filho atleta, as falas dos entrevistados 

demonstram que não houve mudanças significativas em relação a este aspecto: a 

alimentação continua a mesma após a mudança, como se observa: 

 

“Não, a gente sempre comeu as mesmas coisas, não mudamos 

nada (...) Não porque assim, não é muito diferente o básico, né? 

Que é o arroz, o feijão e a carne, é, ele toma café igual ele 

tomava lá, que é o pão, o leite dele” (Alemanha). 

“Não não, nesse aspecto não teve nenhuma mudança não, as 

coisas que ele come são as mesmas, o (nome do filho), come as 

mesmas coisas que comia” (Rússia). 

“Muito não, muito não. A alimentação dele está cem por cento. 

Os alimentos que a gente comia lá são os mesmos que a gente 

come aqui, mesma coisa” (Egito). 

“Não porque a alimentação dele, quando, não só a dele, né?, 

quando eu tive a minha filha que agora vai fazer dezesseis, eu já 

me preocupava com a alimentação dela, e quando ele veio eu já 

me preocupava com a alimentação dele, então sempre foi um 

cara muito ligado a salada, fruta, ele comia salada com uma 

ano de idade, então não mudou nada” (Uruguai). 

 

Este resultado pode ser corroborado com os estudos de Maciel (2002), ao 

relatar que embora existam diferenças culturais e históricas na alimentação brasileira, 

alguns alimentos são básicos no cotidiano do país, unificando um modo de comer, 

baseado no tradicional arroz e feijão. Barbosa (2007) contribui ao encontrar em sua 

pesquisa que visou conhecer os hábitos alimentares brasileiros no universo doméstico a 

partir do ponto de vista da própria população, em várias cidades do Brasil, que o arroz e 
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o feijão são alimentos presentes na maioria das refeições dos pesquisados em seu 

estudo, além do acompanhamento relevante de alguma carne vermelha e salada.  

Entretanto, embora não tenha havido mudança drástica na alimentação, a 

maioria dos responsáveis relataram que se depararam com dificuldades para 

encontrarem alimentos típicos de suas regiões, ocasião em que o sabor, a qualidade e os 

o custo destes produtos alimentícios diferem-se dos quais estavam acostumados em suas 

regiões natais, como apontado: 

 

“Carne de sol e queijo. Só não encontro carne de sol, que aqui 

o povo come a carne seca, né? É diferente, eles chamam meio 

que de carne de sol, né? E queijo, queijo aqui não é bom não, 

pão de queijo, derivados assim do queijo, que é, tem o pão de 

queijo que não é bom o daqui” (Alemanha). 

“Ah aqui não tem fruta, e quando tem é muito caro. Lá na nossa 

região pé de manga na rua, pé de banana, pé de goiaba, caju, 

tudo tem no meio da rua, aqui não tem nada, aqui acerola é 

uma dificuldade, você vê que lá é uma coisa que a gente tem 

muito, fruta é barato, tudo é barato lá. Aqui essa parte de fruta 

além de não ter, eu acho caro, muito caro” (Espanha). 

“O que eu não como aqui é a carne de sol, uma carne de 

charque que você não acha, é uma tapioca aqui que é difícil 

você achar, um queijo diferente que a gente come lá que aqui 

não tem, o que muda é isso, é a cultura de cada, que cada 

cidade tem” (Marrocos). 

“Olha, de comida mesmo é a mesma coisa, a única coisa de 

diferente é a carne de sol e a mandioca, que a gente não acha 

aqui com facilidade, mas o resto é tudo igual” (França). 

“Porque a gente traz a nossa carne de sol que é diferente, a 

nossa macaxeira que é diferente entendeu? A nossa própria 

galinha de capoeira que é diferente, então eu sempre trago pra 

ele não perder o costume, mas a gente sabe que isso é uma 

coisa de tempo né? Ele mesmo, a cada dia vai se acostumando 

mais com a cultura” (Brasil). 

 

Essas dificuldades, diferenças e características únicas quando relacionados a 

alimentos típicos das regiões encontradas pelos entrevistados corroboram com os 

estudos de Maciel (2005), demonstrando que a alimentação pode ser considerada um ato 

social e cultural, ocasião em que os sistemas alimentares são capazes de configurar 

identidades de grupos, que podem sofrer intervenções através de fatores de ordem 
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histórica, social, cultural e econômica. Conforme as falas expostas, observa-se que 

embora não tenha ocorrido uma mudança significativa na alimentação familiar, há a 

dificuldade de adaptações alimentares devido os fatores culturais e econômicos que se 

diferem da região em que residiam. 

A mesma autora discute a existência das “cozinhas regionais” que 

apresentam diversas variedades relacionadas às questões culturais e históricas de cada 

região do país, como exposto pelos participantes relação a qualidade e sabores de 

alimentos específicos de suas regiões natais. 

Portanto, através dos resultados obtidos neste núcleo fica evidente que a 

migração realizada pelos responsáveis dos atletas para se envolverem no seu processo 

de formação esportiva, acarretam diversas mudanças das quais não estão relacionadas 

apenas às questões financeiras, mas também a questões sociais como adaptações ao 

município, distanciamento e saudades familiares. Assim, pode-se verificar e fortalecer o 

trabalho do Assistente Social, que intervém nestas características e aspectos desde a 

chegada das famílias até suas adaptações, procurando orientá-los em relação aos 

diversos aspectos sociais, como educação, moradia, alimentação, saúde, reconhecimento 

do município, entre outros, para que possam ter uma adaptação positiva e uma vida 

digna a ponto de garantir a qualidade e o direito destes jovens que estão inseridos nesse 

processo de formação esportiva.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo permitiu trazer contribuições relevantes para a temática 

da formação de jovens atletas inseridos no contexto esportivo do futebol, em especial 

sob a perspectiva de seus responsáveis, uma vez que há escassez de produções teóricas 

nesta ótica, como se evidenciou por meio da pesquisa bibliográfica realizada. 

Na busca pelo objetivo de compreender como os pais se envolvem no 

processo de formação esportiva do jovem atleta, o cuidado e o apoio foram 

identificados pelos participantes da pesquisa como o seu principal papel sendo que sem 

esse respaldo, a “sobrevivência5” no futebol mediante tantas situações adversas seriam 

improváveis. 

O desejo pela profissionalização do filho no futebol gera para os 

responsáveis uma série de sentimentos ambíguos que são vivenciados nos diversos 

momentos do processo, principalmente quando há a necessidade da realização de uma 

migração para atender às demandas da vida esportiva dos filhos. As dificuldades 

encontradas nessas situações acabam por interferir nas mais variadas expressões dos 

aspectos sociais e do contexto no qual toda a família está inserida. 

Mesmo diante de mudanças significativas na estrutura familiar e contexto 

social, há a existência e a importância do envolvimento parental, ocasião em que o 

compartilhamento do sonho do filho por parte dos pais, acaba por ser uma característica 

motivadora para se envolverem na formação esportiva do jovem atleta. Pode-se 

relacionar e articular este resultado à uma leitura de conjuntura social, situação em que 

o sonho pela profissionalização no futebol apresenta-se como uma fuga pelas 

dificuldades nas escolhas proporcionadas pela atual sociedade, demonstrando uma 

busca por uma ascensão econômica instantânea e uma tentativa muitas vezes única da 

possibilidade de se quebrar barreiras sociais impostas. 

Na formação de jovens atletas que visam a profissionalização, os pais 

identificam que a comunicação com o clube, em especial com o técnico, é essencial 

para uma formação esportiva saudável de seus filhos. Ao tratar-se de saudável, este 

estudo compactua com a definição de saúde no seu mais amplo sentido, na sua gama 

mais complexa do cuidado, do biológico ao social, dos contextos dos quais as pessoas 

                                                 
5 Definida como “ato ou efeito de sobreviver, de continuar a viver ou existir” (Dicionário Oxford 

University Press). 
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estão inseridas, das vivências pessoais e individuais de cada um, das redes de apoio e 

das comunidades das quais estão inseridos, muito mais do que apenas o processo saúde-

doença. 

Por isso, ressalta-se a importância de se considerar o contexto social dos 

quais estes jovens e suas famílias estavam e passam a estar inseridos devida a formação 

esportiva por parte de seus filhos. Ressalta-se ainda a importância da qualificação 

profissional e do profissionalismo necessário a se existir no cuidado destes jovens 

atletas, assim como na importância da orientação e envolvimento dos pais neste 

processo. 

Orientar e tornar os pais cientes e presentes do processo esportivo de seus 

filhos é proporcionar conhecimento, e melhoria na formação de jovens atletas. Ressalta-

se como os resultados desse estudo contribuem para a atuação e intervenção do 

assistente social, que visa através da profissão (Serviço Social) pensar a formação 

esportiva no todo, não fragmentada, na garantia do direito da criança e do adolescente, 

no cuidado com a família, com os jovens atletas, com os treinadores, na intervenção e 

interlocução com os diversos fatores sociais presentes na vida destes seres. 

Portanto, fica evidente que a formação de jovens atletas inseridos no futebol 

necessita de uma atenção especial, com estudos e intervenções que considerem as suas 

diversas complexidades tanto no contexto esportivo quanto no contexto social incluindo 

jovens e seus responsáveis, para que seja este um processo saudável, coerente e 

qualificado.  
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APÊNDICES  
 

1. Questionário 

Guia de perguntas 

 

Núcleo temático Perguntas Questões de sondagem 

 

Construção do papel 

parental 

Você se sente 

responsável pelo 

processo de formação 

esportiva do seu filho 

em atleta? 

 

Sim – De que maneira? 

Não – Por que? 

Há alguma responsabilidade? 

 

...em relação ao clube 

... em relação ao treinador 

...em relação aos pais de outros 

filhos 

Autoeficácia parental no 

esporte 

 

Como você avalia seu 

envolvimento nesse 

processo? 

 

 

 

Percepção parental das 

invocações oriundas da 

organização desportiva 

 

Como é a sua relação 

com o clube? 

...administração, profissionais e 

outros funcionários, como 

influenciam nesse processo? 

 

Percepção parental das 

invocações oriundas do 

treinador 

 

 

Como é o seu    

relacionamento com o 

treinador? 

Como você avalia o 

papel do técnico na 

formação do seu filho 

como atleta? 

 

...comunicação com o treinador 

 

...acesso ao treinador 

 

...orientações do treinador 
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Guia de perguntas 

 

Núcleo temático Perguntas Questões de sondagem 

 

 

Percepção parental das 

invocações oriundas do 

jovem atleta 

 

 

O que você percebe que 

seu filho tem 

necessidade, e em o que 

você pode ajudar? 

...aspectos socioeconômicos – 

material esportivo 

 

...orientações referentes ao esporte 

 

...orientações em geral 

 

 

Conhecimentos e 

competências parentais 

no desporto 

 

 

O que considera 

importante para o seu 

envolvimento no 

processo de formação 

esportiva do seu filho? 

 

...relacionar-se com treinador 

 

...sobre o futebol 

 

...rotina do filho no clube 

 

Percepção parental do 

tempo e energia no 

desporto 

 

 

Quais são as 

dificuldades para o seu 

envolvimento na 

formação do seu filho 

como atleta? 

 

...comunicação com o filho e 

treinador 

 

...competições e treinos 

 

...suporte em geral ao filho 

 

Modelagem 

 

Conte-me como você se 

sente e age em um dia 

de competição 

 

Como reage as vitórias/derrotas... 

 

Se o filho não joga ou joga mal... 
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Guia de perguntas 

 

Núcleo temático Perguntas Questões de sondagem 

 

 

Migração 

 

Como foi sair do seu 

Estado e vir para 

Santos? 

 

Quais foram as 

dificuldades 

encontradas? 

 

Quais foram os pontos 

positivas e negativos 

de vir para Santos pela 

prática esportiva do 

seu filho? 

 

...como ter um filho atleta influencia 

sua família 

 

 

...moradia/trabalho/educação/saúde... 

 

 

 

Alimentação 

Houve alguma 

mudança na 

alimentação da 

família? 

 

Se sim, quais? 

 

Se não, porque? 

Reflexo do processo migratório x ter 

um filho atleta 

 

Contexto Familiar 

Como avalia a 

importância do 

contexto familiar para 

o seu filho? 

Reflexo das mudanças sobre o 

contexto familiar 
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2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade Federal de São Paulo 

 

Campus Baixada Santista 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

 

 O futebol é um dos esportes mais praticados por jovens em todo o território 

nacional, tornando-se uma profissão sonhada a ser alcançada por parte dos mesmos. 

Porém, diversos fatores são importantes no processo de formação de um jovem atleta, 

para que esse sonho seja atingido, sendo um deles, a família. O objetivo do estudo “O 

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

atletas” é compreender o contexto familiar e suas influencias sobre a saúde e processo 

de formação do jovem atleta. 

 Serão convidados a participar desse projeto, os pais dos atletas da categoria sub-

11 que migraram para o município de Santos para a prática esportiva de seu 

filho/responsável. O convite será realizado por meio de contato telefônico ou reunião 

individual. As informações serão obtidas por meio de entrevistas que ocorrerão em mais 

de uma ocasião se houver necessidade e que serão agendadas nas datas mais 

conveniente para o participante e ocorrerão no clube.  Pretende-se observar a 

participação dos pais nos dias de competição de seus filhos. Em caso de aceite deverão 

assinar este documento e participar de entrevista individual, que terá perguntas sobre o 

envolvimento parental no processo de formação do filho enquanto atleta. As entrevistas 

serão gravadas. O pesquisador se compromete a utilizar o material coletado somente 

para esta pesquisa, e após sua finalização, as gravações serão descartadas. 

 Não há benefício direto aos participantes. Em qualquer etapa do estudo, você 

terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas, Fernando Truyts Fernandes, que poderá ser encontrado, no Santos Futebol 

Clube, Rua Princesa Isabel, 77, Vila Belmiro, Santos. Telefone: (13) 32574041; 

fernandofernandes_as@hotmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, email: cepunifesp@epm.br. Você 

pode recusar a participação ou retirar o consentimento a qualquer momento, e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo ou qualquer comprometimento em relação a 

atividade desenvolvida no Santos Futebol Clube. Ainda, você terá total liberdade em 

interromper a entrevista ou deixar de responder a qualquer questão, a qualquer momento 

e sem necessidade de justificar-se. As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com as dos outros voluntários, portanto não será divulgada a identificação de nenhum 

participante da pesquisa. Você tem o direito de se manter atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa. Quando o estudo for finalizado, o Sr (a) será informado sobre os 

principais resultados e conclusões obtidos no estudo. Não há despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo. Também não há recompensação financeira 

relacionada a sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida 

pelo orçamento da pesquisa. Não há risco de dano pessoal. Este TCLE está sendo feito 

em duas vias, uma que ficará com o pesquisador e outra com o participante, estando as 

duas devidamente assinada. 

 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Acredito estar suficientemente informado com o que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo “O contexto familiar e sua influência sobre a saúde e 

processo de formação de jovens atletas” 

  

Eu,______________________________________________________________,RG:__

________________ discuti com Fernando Truyts Fernandes sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, “O 

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

atletas”, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro, também, que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

______________________________________             Data: ______/______/________ 

            Assinatura do participante 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante neste estudo. 

 

________________________________________         Data:_____/______/_________ 

      Assinatura do responsável pelo estudo 
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3. Parecer de aprovação do Comitê de ética da UNIFESP 
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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.  

 

 

 



78 

 

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 



79 

 

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. 
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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, 
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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. 

 

 


	f363
	f363
	1. APRESENTAÇÃO
	2. INTRODUÇÃO
	3. FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA
	3.1. Características e desenvolvimento do adolescente
	3.2. O adolescente e a prática esportiva
	3.3. O adolescente atleta e a família
	4. JUSTIFICATIVA
	5. HIPÓTESE
	6. OBJETIVOS
	6.1. Objetivo geral
	6.2. Objetivos específicos
	7. PARTICIPANTES E CAMINHO METODOLÓGICO
	7.1. Desenho do estudo
	7.2. Participantes
	7.3. O contexto do cenário da pesquisa: o clube de futebol e as categorias de base
	7.4. A construção do instrumento de entrevista e os procedimentos de coleta
	7.5. Análise de dados
	8. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	8.1. Porque no futebol, quem ama cuida
	8.2. A melhor formação esportiva: a tríade pais/treinador/clube
	8.3. O sonho que não é só dele
	8.4. A convocação e o jogo: entre a cruz e a espada
	8.5. Migrar? Migrei! O preço que não é só o do dinheiro no futebol
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	ALCÂNTARA, H. A magia do futebol - negócios, transações e personagens. Estudos Avançados, v. 20, n. 57, p. 298-313, 2006. Disponível em: http://cev.org.br/arquivo/biblioteca/4025466.pdf. Acesso em: 27 dez. 2018.
	ALMEIDA, D. H. D.; SOUZA, R. M. D. A influência dos pais no envolvimento da criança com o esporte durante a iniciação esportiva no futebol em uma escolinha de Campo-Bom RS. Revista Brasileira de Futsal e Futebol, v. 8, n. 30, p. 256-268, set./dez. 201...
	ALVES, C.; LIMA, R. V. B. Impacto da atividade física e esportes sobre o crescimento e puberdade de crianças e adolescentes. Revista Paulista de Pediatria, v. 26, n. 4, p. 383-391, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rpp/v26n4/a13v26n4.pdf. ...
	ANJOS, J. L. D.; SANETO, J. G.; OLIVEIRA, A. A. Futebol, imagens e profissionalização: a bola rola nos sonhos dos adolescentes. Movimento - Revista de Educação Física da UFRGS, v. 18, n. 1, p. 125-147, jan./mar. 2012. DOI: 10.22456/1982-8918.19415
	ARONI, A. L. Motivação e percepção do envolvimento parental na prática desportiva de jovens nadadores. 2011. Dissertação (Mestrado em Treino Desportivo) - Faculdade de Educação Física e Desporto, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia. Lisb...
	ASSIS, S. et al. A representação social do ser adolescente: um passo decisivo na promoção da saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 8, n. 3, p. 669-680. 2003. DOI: 10.1590/S1413-81232003000300002
	BARBOSA, L. Feijão com arroz e arroz com feijão: o Brasil no prato dos brasileiros. Horizontes Antropológicos, v. 13, n. 28, p. 87-116, jul./dez. 2007. DOI: 10.1590/S0104-71832007000200005
	BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
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