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Fedelinhos de 4 anos já dão chutes, os de 6 já 
dão charges, marretadas, os de 8 já gazeteiam 
escola para ir treinar no campo vizinho. É uma 
perspectiva altamente consoladora. É o 
verdadeiro caminho. É continuando nele que 
poderemos no futuro ser alguma coisa. É 
dando chutes aos 4, marretadas aos 6, fugindo 
do matadouro-escola aos 8, que aos 20 anos 
um homem se encontra apto para o 
steelechase do struggle for life. É dessa gente 
que precisamos. Menos bacharéis, menos 
parasitas, menos coronéis, menos deputados, 
menos esfriaverrumas, e mais struggle for life, 
mais fibra, mais glóbulos de ferro no sangue, 
para que um Camilo Castelo Branco do futuro 
não venha repetir que tem nas veias um 
sangue podre e dentro dos ossos farinha de 
mandioca. 

Monteiro Lobato 
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RESUMO 

 

Considero o esporte moderno, particularmente o futebol, como um dos 
fenômenos sociais com maior potencialidade para se analisar muitas das 
características dos tempos hodiernos, como, por exemplo, a efemeridade da 
vida moderna, a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força dos laços humanos – 
das relações e dos vínculos trabalhistas, as lealdades a grupos e a instituições, 
a (re)construção das representações sobre nação (identidade nacional), os 
novos processos de disciplinarização, dentre outros. Desse contexto, esta 
pesquisa focou o ―protagonista do espetáculo‖ – o jogador de futebol, 
especialmente, o momento em que este realiza a passagem para a pós-
carreira, o ―segundo tempo da vida‖. Que estratégias e instrumentos esses 
indivíduos acionaram, e ainda acionam, nessa transição? Por que é tão difícil 
parar de jogar futebol profissionalmente? Para responder a essas e outras 
questões em torno desse fenômeno social, trabalho com referências 
bourdiesianas como as categorias ―campo‖ e ―capital‖ para pensar o processo 
de ―conversão‖ e ―reconversão‖ dos diversos capitais acumulados ao longo das 
trajetórias e dos reposicionamentos na passagem da condição de jogador para 
a de ex-jogador. Levanto a hipótese de que a carreira de jogador de futebol se 
constitui como uma ―condição liminar‖ para explicar as dificuldades envolvidas 
nessa passagem. Compreendo ainda, ser a carreira de jogador marcada por 
uma série de ambiguidades como a posição do jogador de futebol no processo 
civilizador (ELIAS, 1993). O recorte foi o estado do Ceará, de forma que a 
pesquisa procurou responder a questão sobre se existe um mercado de 
trabalho e uma rede de assistência ao ex-jogador de futebol no estado na 
tentativa de compreender essa realidade local, neste sentido, a trajetória 
profissional de quatro ex-jogadores que jogaram e ainda residem no estado do 
Ceará foi o principal aparato empírico desta pesquisa. 
 

Palavras-chave: Jogador de futebol; Futebol; Conversão de capital; Sociologia 
do esporte. 
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ABSTRACT 

 

I consider the modern sport, soccer particularly, as a social phenomenon with 
the greatest potential to examine many characteristics of modern times. 
Through soccer is possible to see the transience of modern life, frailty and at 
the same time, the strength of ties human – I mean relationships and linkages 
labor loyalties to groups and institutions, the (re) construction of representations 
of the nation (national identity), new processes of discipline, among others. 
From this context, that research focused on the "protagonist of the show" - the 
football player, especially when he makes the transition to the post-career, as I 
call here: the "second half of life". What kind of strategies and instruments the 
football players did use and what they still do on this transition? Why is it so 
hard to quit playing soccer professionally? To answer these and other questions 
surrounding this social phenomenon, I analyze from Pierre Bourdieu‘s theory by 
making use of the concepts of "field" and "capital". I want to think about the 
process of "conversion" and "reconversion" of the many accumulated capitals 
along the trajectories and along the repositioning of field that took place in the 
passage of the condition of the player to former player. I raise the hypothesis 
that the football player‘s career is formed as a "liminal condition" to explain the 
difficulties involved in this passage. I yet understand that the football player‘s 
career is marked by a series of ambiguities as the position of the football player 
in the civilizing process (Elias, 1993). The research field was the state of Ceará. 
That research sought to answer the question of whether there is a labor market 
and a network of assistance to former football player in the state. The aim is 
understand the local reality, taking the trajectory of four former football players 
who played and still live in the state of Ceará as the main apparatus of this 
empirical research. 
 
Key-words: Football; Football player; conversion of capital; Sport 
Sociology 
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GLOSSÁRIO 
 

- Alvinegro de Porangabussu: Um dos apelidos do Ceará Sporting Club 

numa referência a uma lagoa que fica na região da sede do time. 

- Boleiro: Jogador profissional. 

- Categorias de base: Trata-se do departamento dos times de futebol onde 

treinam e jogam os jovens que ainda não se profissionalizaram nas distribuídos 

nas categorias sub-15 (menos de quinze anos de idade), sub-17, sub-20. 

- Centroavante: Uma das posições e funções que um jogador pode assumir 

num time, no caso daquele que se posiciona no centro da linha de ataque de 

um time. É considerada uma posição nobre no futebol devido ao fato de que é 

atribuída a esse jogador a responsabilidade-mor de fazer os gols de um time. 

- Clássico rei: Como é chamado o jogo entre Fortaleza e Ceará. 

- Clube da garotada: Um dos apelidos do Fortaleza Esporte Clube. Surgiu de 

uma jogada de marketing que visava ganhar adeptos à torcida do time focando 

no público juvenil. 

- Cruzmaltino: Um dos apelidos do Vasco da Gama do Rio de Janeiro ou uma 

referência ao seu torcedor, numa referência a Cruz de Malta que está no 

escudo do time. 

- Escanteio: O escanteio funciona como um método para reiniciar uma partida, 

e deve ser feito pela equipe atacante quando a bola sair completamente do 

campo pela linha de fundo sem que um gol tenha sido marcado, tendo sido 

tocada por último por um jogador da equipe defensora. 

- Escrete canarinho: Um dos apelidos da seleção brasileira atribuído ao 

escritos e jornalista Nelson Rodrigues. 

- Ferrim: Um dos apelidos do Ferroviário Atlético Clube, uma espécie de 

diminutivo do nome do time. 

- General Severiano: Estádio e sede do Botafogo de Futebol e Regatas do Rio 

de Janeiro. 

- Leão: Mascote e um dos apelidos do Fortaleza Esporte Clube. 

- Meio-campo: Uma das posições e funções que um jogador pode assumir 

num time, no caso daquele que se posiciona no centro do campo lutando para 

recuperar a bola ou armar o jogo do time. 
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- Presidente Vargas: Estádio localizado na Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca, 1187, no bairro Benfica, Fortaleza-CE, inaugurado em 1941, tendo 

sido o primeiro campo gramado do futebol cearense. 

- Quarto-zagueiro: Uma das posições e funções que um jogador pode assumir 

num time, no caso daquele que se posiciona no lado esquerdo da defesa, 

sendo o último dos quatro jogadores de defesa, daí a referência ao quarto. Sua 

função primordial é defender o gol. 

- Roubar a bola: Tomar a bola do adversário sem lhe fazer falta. 

- Time da Barra do Ceará: Um dos apelidos do Ferroviário Atlético Clube 

numa referência a região de Fortaleza onde fica a sede do clube. 

- Três pontos: Quantidade de pontos que se ganha ao vencer uma partida em 

um campeonato de futebol. 

- Tricolor de aço: Um dos apelidos do Fortaleza Esporte Clube numa 

referência à força das três cores que compõem o uniforme do time – azul, 

vermelho e branco. 

- Volante: Uma das posições e funções que um jogador pode assumir num 

time, no caso daquele que se posiciona no meio campo e tem como função 

primordial defender o seu próprio gol exercendo marcação e tentando roubar a 

bola do time adversário. 

- Vovô: Apelido principal do Ceará Sporting Club, constituindo-se em seu 

mascote.  
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PARTE I - ABREM-SE AS CORTINAS E COMEÇA O ESPETÁCULO 

 

Capítulo 1: INTRODUÇÃO 

 

1.1. Cena inicial 

 

O jogo está próximo de seu fim e o Fortaleza Esporte Clube vai 

empatando mais um jogo ―dentro de casa‖ o que vai comprometendo cada vez 

mais sua campanha no campeonato brasileiro de 2009. O time pressiona o 

adversário buscando de todas as formas o gol, a atmosfera no estádio é densa 

e pesada, respirações ofegantes e expressões de vociferação vão tomando 

conta da torcida que exprime claramente um misto de nervosismo, frustração, 

impaciência e preocupação. Os narradores e comentaristas já dão o negativo 

prognóstico de mais um resultado adverso, o ambiente no estádio Presidente 

Vargas está muito pesado... 

Na força ou, como se costuma dizer no jargão futebolístico, na raça, já 

com pouca técnica ou tática, o time consegue um escanteio. São os minutos 

finais da partida e nesse momento todas as atenções estão voltadas para o gol 

do time adversário. Todos os jogadores vão para área, agora as funções estão 

embaralhadas, não há mais aqueles que devem defender e aqueles que devem 

atacar, de um time e do outro, todos estão unidos pelo mesmo desejo – fazer o 

gol, de um lado, e impedi-lo, do outro. Os defensores vão para área tentar o 

último recurso e aí aquele momento mais desejado e característico do futebol 

se revela: a catarse é absoluta e se faz presente em sua mais autentica 

expressão: - GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 

No dia seguinte um dos jogadores mais contestados do elenco do 

Fortaleza é o foco dos veículos de comunicação: é entrevistado em programas 

de rádio, tem sua foto posta nos jornais, é entrevistado em sua casa pelos 

programas de TV, mostrando a intimidade do lar, sua esposa; personagens, até 

então desconhecidos, ganham voz, têm história, enfim o jogador tem seus 

momentos de herói até que se inicie a próxima partida e ele venha a ter uma 

atuação abaixo daquilo que os cronistas e a torcida esperam para torna-se 

novamente o vilão de uma má campanha do time no campeonato disputado. 
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Este verídico acontecimento, somado a muitos outros que presenciei 

na qualidade de espectador assíduo do futebol, tanto através dos diversos 

meios de comunicação, quanto indo ao estádio assistir aos jogos, despertou-

me aquilo que Wright Mills (1975) chamou de a ―imaginação sociológica‖, ou 

seja, a capacidade de estabelecer a relação, nos fenômenos sociais, entre os 

níveis individual ou pessoal e estrutural  ou sociocultural. 

O fato de o jogador passar de vilão a herói de um time, ou vice-versa, 

de uma semana para outra, a forma como a mídia produz ambos os 

personagens, a maneira como a torcida tanto absorve tal produção, quanto 

participa dela, constitui-se em um fenômeno que me despertou o desejo de 

estudar sociologicamente o futebol. 

Considero o esporte moderno, particularmente o futebol, como um dos 

fenômenos sociais com maior potencialidade para se analisar muitas das 

características dos tempos hodiernos, como, por exemplo, a efemeridade da 

vida moderna - a velocidade como os acontecimentos se sobrepõem uns aos 

outros, a fugacidade dos laços amorosos e de amizade, a rapidez como um 

indivíduo chega a ocupar o posto de ídolo e a transitoriedade desta idolatria – a 

massificação e a industrialização da vida – ―vedetização‖, dentre outros. 

Dois foram os maiores desafios iniciais: primeiro, convencer-me de que 

o futebol era um objeto pesquisável nas ciências sociais, e o segundo, foi 

estabelecer um recorte preciso. Quanto ao primeiro, a dificuldade girava em 

torno da constatação de que nenhum professor do programa de pós-graduação 

ao qual estou vinculado desde o mestrado estuda especificamente o tema, 

além disso, quando estava me preparando para submeter projeto à seleção do 

doutorado, fui sumariamente desencorajado por uma professora do programa: 

―seu projeto tem poucas chances de ser acolhido aqui, se fosse no Rio de 

Janeiro...‖, disse-me ela me convencendo de declinar do meu desejo de 

estudar o futebol. 

Pensei na afirmação de Howard Becker sobre o fato de que tanto o 

sociólogo dito quantitativo quanto aquele dito qualitativo, embora possam se 

diferenciar em relação aos instrumentos metodológicos de pesquisa, buscam a 

mesma coisa: ―descobrir algo que valha a pena saber‖ (1994, p. 14). Assim, 

avaliando a escassez de estudos sobre o esporte em meu programa, pensava 
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sobre se de fato o aviso que me foi dado sobre a importância do tema não fazia 

sentido. 

Embora o futebol seja um dos elementos mais marcantes da cultura 

brasileira, participando, de forma relevante (como subsídio, instrumento ou 

base) da construção do imaginário interno e externo sobre a identidade 

nacional, uma prática social, um espaço/tempo de composição de 

sociabilidades, de princípios comunitários, de fomento e exposição de 

sentimentos e emoções, enfim, uma ―onipresença abusiva‖ (WISNIK, 2008, 

p.11), a importância do fenômeno social, entretanto, não tem se refletido em 

relevância como objeto de pesquisa1, de forma que o futebol ainda caminha 

para deixar de ser um objeto de ―segunda categoria2‖ (DUNNING, 1995, p.9). 

Esse fato, entretanto, não significa a irrelevância do futebol como 

objeto de estudos das ciências sociais, ao contrário, constitui-se como mais um 

ponto a ser estudado desse fenômeno que permeia de forma tão indelével a 

sociedade brasileira. Como afirma José Miguel Wisnik 

 

Viver o futebol dispensa pensa-lo, e, em grande parte, é essa 
dispensa que se procura nele. (...) trata-se do fenômeno em 
relação ao qual parecemos estar sempre ou muito por dentro 
ou muito por fora obnubilados por ele ou desconectados de sua 
verdade sob a espécie de uma ―superioridade‖ crítica. (p.11-12) 

 

Esta tese é, portanto, parte de um esforço relativamente recente de 

resolver esse dilema sobre um fenômeno que todos sabem dele falar, todos 

conhecem, mas poucos estudam, assim o desafio que me move está 

sintetizado nessa afirmação do historiador Hilário Franco Jr.: ―no Brasil, o 

futebol é bastante jogado e [ainda] insuficientemente pensado‖ (2007, p.11.). 

 

                                                           
1
 Reflexo disso é a incipiente produção acadêmica brasileira sobre o tema, em especial nas 

ciências humanas e sociais. Um levantamento realizado pelo Grupo de Estudos sobre Futebol 
e Torcidas – GEFUT/UFMG, catalogou 626 trabalhos sobre o tema futebol, entre livros, artigos, 
dissertações e teses num interstício de 27 anos - de 1980 a 2007. A maioria deles (86%) foi 
publicada a partir de meados da década de 1990, o que demonstra o quanto a produção sobre 
o tema só começa a ganhar espaço a partir das duas últimas décadas (SILVA, 2009). 
2
 O grupo de pesquisa Sociedade de Estudos em Esporte – SEE (do qual faço parte) que 

surgiu em 2013 na UFC sob a liderança do prof. Dr. Domingos Sávio Abreu é uma das 
recentes iniciativas que indicam uma mudança nesse cenário. O grupo conta com 
pesquisadores doutores e estudantes de graduação, mestrado e doutorado de diversas áreas 
como história, comunicação social e educação física, especialmente das ciências sociais, que 
estudam e pesquisam o esporte, particularmente o futebol. Da produção de pesquisadores do 
grupo destaque-se: xx. 
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1.2.  Trajetória de constituição do objeto de pesquisa 

 

O objetivo dessa tese é refletir sobre a vida do ex-jogador de futebol 

analisando como este geriu sua carreira e como isso repercute no momento 

atual de sua vida, de forma mais específica, portanto, como lidou e tem lidado 

com as dinâmicas de reconversão de capital, como por exemplo, como 

converteu o capital social, econômico, cultural e futebolístico em capital 

simbólico durante a carreira e como os reconverteu no aproveitamento para a 

pós-carreira. 

Como cheguei a essa definição do objeto? A definição do objeto de 

pesquisa, em si, não é algo que se ―produza de uma assentada, por uma 

espécie de ato teórico inaugural‖ como afirmou Bourdieu (1989), no caso desta 

tese, essa assertiva é bastante válida. 

O caminho foi tortuoso. No início, o fascínio do torcedor misturou-se, 

―contaminou‖ o métier do pesquisador. Não nego que sou um verdadeiro 

viciado em futebol e que este sempre representou um grande fascínio para 

mim. Desde criança que o vivencio intensamente como uma de minhas 

principais atividades de lazer, sempre o praticando nos muitos campinhos nos 

lugares em que vivi a infância e a adolescência, seja assistindo-o pela 

televisão, ouvindo pelo rádio ou no próprio estádio. 

Da minha experiência pessoal, posso afirmar que o futebol sempre foi 

um princípio essencial de sociabilidade, pois muitas das amizades da infância 

quando não foram forjadas em torno da bola, foram fortalecidas, esmeradas 

nos ―rachas3‖ e campeonatos de bairro, mas vai além, pois o futebol sempre 

representou oportunidade ímpar de poder abraçar meu pai. Ir ao estádio, torcer 

pelo nosso time significava um momento de experimentar expressões intensas 

e sinceras de carinho e afeto, nos momentos de gol, na hora de comemorar, de 

xingar um jogador, o time ou o juiz etc. Significa, ainda hoje, algo a 

compartilhar, o foco de uma conversa que abre espaço para os outros 

assuntos.  

Vivi e vivo, portanto, o futebol por dentro, como amante do jogo, do 

meu time, do estádio, como torcedor, como viciado em notícias esportivas 

sobre todos os times, todos os campeonatos.  
                                                           
3
 Do popular, futebol praticado sem obediência estrita às regras do jogo. 
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Esse contexto, somado a verdadeira polissemia que marca o fenômeno 

social ―futebol‖, concretizou-se como o meu segundo grande desafio inicial: a 

definição do objeto. Na medida em que comecei a perscrutar o campo de 

estudos sobre o futebol nas ciências sociais, aliado as minhas múltiplas 

curiosidades, tornei-me presa fácil da tentação de querer dar conta de tudo, 

afinal, o que me interessava estudar no futebol? Ora, ―tudo‖! Como o futebol 

explica a globalização? Como o futebol foi transformado em instrumento de 

promoção e sustentação de certa ―brasilidade‖? Como este foi apropriado 

politicamente pelo estado brasileiro em diferentes momentos políticos de nossa 

história? Qual o papel do futebol no processo civilizador? Quais as 

particularidades do campo profissional futebolístico? Como se dá a 

efemeridade da fama e quais são as suas consequências na vida do jogador de 

futebol? Como se dá o processo de seleção do futuro jogador? Como o 

indivíduo vivencia uma profissão em que de forma tão indelével e constante é 

transformado em mercadoria? Que capitais o ex-jogador aciona para transitar 

para posteriores carreiras que se sucedem ao futebol? 

Tudo me interessava, desta forma, realizar um recorte parecia 

impossível, um pecado mortal que eu parecia não querer cometer durante os 

dois anos que se sucederam à escolha de realizar uma pesquisa sobre futebol. 

O primeiro recorte que consegui realizar foi: iria estudar o futebol no contexto 

cearense. Essa decisão baseou-se na constatação de que é escassa a 

produção acadêmica em Ciências Sociais sobre o futebol cearense, além 

disso, gostaria de contribuir para lançar luz sobre o fenômeno esportivo 

brasileiro a partir da realidade em que vivo. 

O segundo recorte se deu a partir da decisão de que meu estudo seria 

sobre o jogador de futebol. Como já afirmei, minha motivação inicial foi a 

atração pelo fenômeno da efemeridade, fenômeno esse que marca minha 

trajetória acadêmica de estudos na graduação e mestrado4. Além disso, 

percebo que muitos estudos sobre futebol pouco tratam do que podemos 

                                                           
4
 Na graduação realizei uma etnografia do terminal de ônibus do Papicu analisando-o sobre a 

ótica da teoria dos não-lugares de Marc Augé (1994). No mestrado, dei continuidade ao estudo 
dos espaços de trânsito e suas consequências sobre a sociabilidade e relações sociais dos 
sujeitos transitantes e dos que permanecem (ROGÉRIO, 2009). Em ambos os estudos, a 
efemeridade era um dos principais fenômenos macro a serem analisados. 
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chamar de ―protagonistas do espetáculo‖. Sobre isso Wisnik fez a seguinte 

análise que me motivou mais ainda a estudar os jogadores de futebol: 

 

A esmagadora maioria dos livros [sobre futebol], no 
entanto, por mais interessantes e esclarecedores que 
sejam, falam de futebol sem falar do futebol. O assunto é 
o entorno, aquilo que cerca, mobiliza, reage, produz, 
envolve, explora o mundo do jogo – o grande universo do 
futebol subtraído daquilo que é a sua razão de ser. (2008, 
p.18) 

 
 

Convencido de estudar ―o futebol‖, as primeiras questões que ensejei 

pesquisar foram: como se produz um jogador de futebol? Como é o processo 

de entrada do jovem aspirante a jogador no futebol profissional e como se dão 

os processos de moldagem do jovem jogador? 

Das pesquisas sobre os estudos realizados sobre esse fenômeno 

extraí as seguintes constatações preliminares: a quantidade de jovens que 

intentam a profissionalização no futebol é extremamente maior do que a 

daqueles que obtém êxito nessa empreitada, ou seja, um percentual muito alto 

desses jovens não conseguirá se profissionalizar5.  

Outra hipótese importante que me incorreu a partir desse estudo inicial 

e que enseja uma problemática social relevante e pouco debatida na sociedade 

brasileira é que o processo de profissionalização no futebol, ou seja, o período 

principal de investimento a qual deve se submeter o jovem aspirante a jogador 

profissional dar-se entre os dez e os dezoito anos de idade, tendo a faixa entre 

os dezesseis e dezoito como período decisivo. Esse processo, via de regra, 

praticamente anula ou no mínimo se sobrepõe, na realidade brasileira, ao 

processo de formação educacional formal desse jovem que acaba sendo 

obrigado a decidir entre estudar ou tentar a profissionalização no futebol.  

Desse contexto surgiu a questão: por que em meio a um cenário tão 

desfavorável, tão improvável, tendo que abrir mão, dentre outras coisas, da 

                                                           
5
 Segundo João Paulo Sampaio, coordenador das divisões de base do Vitória da Bahia, um dos 

mais importantes times do nordeste brasileiro, o índice de insucesso varia entre 80% a 90% 
dos casos, ou seja, a cada dez jovens que tentam a carreira de jogador, somente um ou dois 
conseguem se profissionalizar. Disponível em: http://www.lupa.facom.ufba.br/2009/11/futebol-x-
educacao/ - acesso em 19 ago 2011. 

http://www.lupa.facom.ufba.br/2009/11/futebol-x-educacao/
http://www.lupa.facom.ufba.br/2009/11/futebol-x-educacao/
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educação formal6 etc., tantos jovens almejam o futebol como projeto de vida, 

como projeto de carreira profissional? Essa questão me motivou a realizar uma 

pesquisa com jovens jogadores das categorias de base. Assim procurei os 

dirigentes dos dois principais clubes do futebol cearense, Fortaleza Esporte 

Clube e Ceará Sporting Clube. Minha intenção era entrevistar não só os jovens 

aspirantes, mas também seus pais, assim como os dirigentes, treinadores e 

demais envolvidos dos clubes nas categorias de base. Tendo dificuldade de 

acesso no Ceará, consegui êxito no Fortaleza e lá iniciei essa pesquisa em 

2011. Entrevistei oito jogadores da base, dois treinadores, um dirigente e dois 

pais e fiz observações de campo no centro de treinamento do clube na cidade 

de Maracanaú na Grande Fortaleza. 

Essa questão da educação passou a figurar como ponto mais relevante 

nessa pesquisa, nesse sentido, refleti sobre o quanto seria interessante 

entrevistar jogadores do elenco profissional do clube para compreender como 

foi o processo de entrada destes no futebol (processo este já sacramentado, ao 

contrário dos jovens aspirantes) e como eles lidavam com esta questão da 

formação educacional e quais eram seus planos futuros. Envolto pela 

polissemia de questões e, mais uma vez, preocupado em ―dar conta de tudo‖, 

decidi que a pesquisa seria sobre jogadores em atividade, tendo como pano de 

fundo a problemática da preparação do jogador em relação à pós-carreira. 

Essa pesquisa com jogadores em atividade, porém, mostrou-se bastante 

complicada, pois senti uma forte resistência dos clubes em liberar seus 

jogadores para entrevistas que não estivessem ligadas à mídia esportiva, 

assim como o próprio receio destes em conceder entrevistas não autorizadas. 

Com dificuldades, consegui entrevistar quatro jogadores do elenco profissional 

do Fortaleza Esporte Clube, mas acabei desistindo da ideia de incluir jogadores 

em atividade em minha amostra. 

O olhar que ora havia sido lançado sobre o começo da carreira, a 

entrada nesta, entretanto, já alcançava o seu meio e o seu fim, pois comecei a 

indagar-me sobre o que aguardava o ex-jogador de futebol depois de 

encerrada a sua carreira, ou seja, como este indivíduo iria ―ganhar a vida‖ após 

                                                           
6
 Reconheço que a educação formal, a escola não é, de qualquer forma, para muitos desses 

jovens, um lócus privilegiado, mas parto do pressuposto estabelecido de que toda criança deve 
ter acesso à educação e a ―opção‖ pelo futebol praticamente anula as possibilidades de acesso 
a esta. 



20 
 

ter deixado de ter a possibilidade de ganhar dinheiro como jogador. Um dos 

grandes motivadores para essa guinada na pesquisa foi a resposta de um 

jogador do elenco profissional do Fortaleza a minha pergunta sobre se ele já 

havia parado para pensar no futuro pós-carreira, no que este me respondeu, já 

pelos seus 31 anos de idade, que nunca havia parado para pensar nisso. Isso 

me fez pensar: se a grande maioria não acumulou um capital cultural 

(educacional) ao longo de sua vida, quais alternativas esses indivíduos teriam 

fora da esfera da ―lógica‖ (será?) possibilidade de um acúmulo substancial de 

capital financeiro? Essa possibilidade parece ser a mais lógica para o público 

geral, pois está baseada na ideia fortemente difundida no imaginário popular de 

que a profissão de jogador de futebol é uma profissão bem remunerada e que, 

portanto, deveria permitir aos seus profissionais que acumulassem capital 

financeiro suficiente para não mais precisar trabalhar depois de encerrada a 

carreira. Na realidade, entretanto, isso não é verdade, pois se estima que 82% 

dos jogadores de futebol, no Brasil, recebam até dois salários mínimos, isso 

sem falar da conhecida dinâmica de atrasos ou não pagamento desses 

salários, comum até em clubes de médio e de grande porte. Continuar no 

futebol e reconverter o capital futebolístico acumulado enquanto jogador 

parecia ser a primeira resposta, mas a questão é: será que não há uma grande 

desproporção de vagas nesse mercado de trabalho em relação a grande 

quantidade de ex-jogadores? Existe um mercado de trabalho para ex-

jogadores? Quais seriam essas ocupações? É possível ―viver do futebol‖ 

depois de ter sido jogador profissional? 

Em conjunto, todos esses questionamentos que giram em torno do 

início e do encerramento da carreira de jogador de futebol me fizeram refletir 

que durante esta, a vida do indivíduo entra em um estado de interdição, de 

forma que a entrada e a saída são momentos de intensa, dramática e abrupta 

ruptura com a vida ordinária do próprio indivíduo. Colocando em outros termos: 

a carreira, o período dedicado ao espetáculo esportivo profissional, coloca o 

indivíduo numa ―condição de liminaridade‖, um período em que o ordinário 

cotidiano é deixado de lado, para depois voltar a ser vivido somente no pós-

carreira7, quando o sujeito não é mais o mesmo. 

                                                           
7
 ―Liminaridade é a passagem entre ‗status‘ e estado de cultura que foram cognitivamente 

definidos e logicamente articulados. Passagens liminares e ‗liminares‘ (pessoas em passagem) 
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O nível de exigência física e mental ao qual é submetido o atleta de 

alta performance no contexto do moderno espetáculo esportivo demanda do 

indivíduo que a vida ―pare‖ tendo em vista o grau de dedicação e de 

exclusividade de atenção e esforço exigidos. Contribui ainda para a 

constituição dessa condição de liminaridade, o fato de que o jogador de futebol 

passa a ocupar uma posição importante no panteão dos ídolos, heróis e 

celebridades da sociedade, de forma que enquanto tal sua vida passa a ser 

pública e deixa de lhe pertencer, voltando a ser sua, quando muito, no pós-

carreira. 

Esta ideia é baseada na teoria dos rituais de Van Gennep (1978) que 

define ritos de passagem pensando na mudança social, seja ela referente a um 

lugar, estado (conjunto de condições culturais estáveis ou recorrentes) ou 

posição social de um indivíduo. Dessa forma, no primeiro ato se processará o 

afastamento do contexto social ao qual tal indivíduo ou objeto pertencia; é o 

momento, portanto, de afastamento do profano e aproximação com o sagrado. 

O segundo se configurará como o momento máximo de aproximação com o 

sagrado, o que acarretará uma suspensão das características do transitante 

que, segundo Victor Turner, ―passa através de um domínio cultural que tem 

poucos, ou quase nenhum, dos atributos do passado ou do estado futuro‖. 

(1974, p. 117). É o momento da liminaridade em que ocorrem a ―morte‖ e a 

posterior ―ressurreição‖ do transitante, ambas simbólicas. O terceiro momento é 

marcado pela consumação da passagem, que significa o retorno ao profano 

(incorporação ou reincorporação). 

Acredito que o ex-jogador vivencia (sofre?) esse retorno ao profano (o 

ordinário cotidiano), constituindo-se, portanto, o fim da carreira como um 

momento extremamente dramático para muitos conforme explicarei mais 

detalhadamente na quarta parte dessa tese. 

Esta pesquisa focará o universo dos ex-jogadores de futebol, o fim da 

carreira, que passo a chamar de o ―segundo tempo da vida‖. É sobre a carreira 

de jogador de futebol, sobre o futebol como projeto de vida que essa tese 

versará e parte da hipótese de que o jogador vivencia uma condição de 

                                                                                                                                                                          

não estão aqui nem lá, são um grau intermediário. Tais fases e pessoas podem ser muito 
criativas em sua libertação dos controles estruturais, ou podem ser consideradas perigosas do 
ponto de vista da manutenção da lei e da ordem.‖ (TURNER, 1974, p. 5). 
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liminaridade durante esta carreira. Quero refletir sobre o segundo momento de 

passagem, a saída desse estado, com ênfase no momento em que o indivíduo 

deixa o estado liminar e retorna ao ordinário cotidiano, questionando sobre de 

que forma ele restabelece a sua vida pessoal e profissional após ter vivenciado 

anos de interdito. Como o ex-jogador vivencia a ruptura com a vida de atleta e 

o ―retorno‖ ao ordinário cotidiano? Os diversos ―capitais‖ acumulados ao longo 

da carreira são passíveis de conversão para uma ―segunda carreira‖? Se sim, 

como essa conversão ocorre? Na busca por alcançar essa compreensão, fiz 

uma pesquisa sobre o mercado de trabalho para ex-jogadores de futebol no 

Ceará, afinal, existe esse mercado? O que esse mercado exige? Existe uma 

rede de assistência específica para esses indivíduos? Se sim, como ela 

funciona? Como isso se dá no contexto cearense? 

Compreendi ser essencial problematizar determinadas ―verdades‖ 

estabelecidas sobre a profissão de jogador de futebol e sobre os próprios 

jogadores. Defendo a tese de que a profissão de jogador tem como principal 

peculiaridade o ambiguidade que marca o vínculo do sujeito com o clube/time 

de futebol. Esse vínculo se dá através do binômio dinheiro/sentimento, pois se 

por um lado o atleta é um funcionário, um trabalhador submetido às regras do 

mercado de trabalho, um sujeito que tem um ofício de onde retira o sustento 

material de si e dos seus, ele é um jogador de um time e o laço que liga 

torcedores, funcionários, dirigentes etc. a um time, definitivamente são 

construídos com sentimentos e emoções. 

Parece não haver uma relação pacífica entre dinheiro e emoção, o que 

provoca no jogador de futebol uma série de pressões intensas, ambíguas e 

dissonantes. A problemática da formação educacional, somada à imagem 

negativa que se construiu sobre o jogador de futebol ao longo do 

desenvolvimento desse esporte no Brasil, contribuiu para a constituição da 

ideia de que jogador de futebol não sabe utilizar o dinheiro que ganha, daí o 

ostracismo financeiro do pós-carreira. 

Relevante, nesse sentido, é a realização de um estudo sobre a gestão 

financeira da carreira e da pós-carreira do jogador de futebol. Neste, 

demonstrarei outro ponto de vista sobre esse aspecto defendendo a ideia de 

que o dinheiro ganho como jogador de futebol não é qualquer dinheiro e o seu 

uso obedece à outra lógica, não hegemônica. Meu referencial aqui é a teoria do 
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dom expressada inicialmente por Marcel Mauss (2003) e desenvolvida por 

Alain Caillé (2002, 2006) e Jacques Godbout (2002). 

Os capitais investidos e adquiridos durante a carreira de jogador de 

futebol são de difícil reconversão, o que se soma a saída da liminaridade para 

tornar a condição de ex-jogador, uma condição difícil. O momento de parar, de 

encerrar a carreira tende a ser muito dramático e difícil para o jogador porque 

se trata de uma mudança muito brusca, visto que representa a saída da 

condição de liminaridade e o retorno ao ordinário cotidiano de um sujeito que 

não é mais o mesmo de quando adentrou na profissão. 

A excepcionalidade dessa condição se reflete também no quanto é 

excepcional o controle sobre o jogador de futebol. O jogador é disciplinarizado, 

controlado não só em seu corpo, no sentido do aprimoramento do gesto, no 

sentido foucaultiano da produção do ―corpo dócil‖ (FOUCALT, 2008), mas 

também nos mínimos detalhes na conduta ordinária da vida, inclusive com aval 

da legislação trabalhista que rege a profissão e que dá espaço, por exemplo, 

ao controle sobre como o indivíduo/jogador de futebol se veste ou que lugares 

frequenta. 

 

1.3. Considerações teórico-metodológicas 

 

Meus aportes teóricos principais são: a teoria dos campos e da 

conversão de capital em Pierre Bourdieu; A teoria do processo civilizador em 

Norbert Elias; O conceito de liminaridade em Victor Turner e Van Gennep. 

Parto da análise da condição de jogador de futebol para chegar à 

análise da condição de ex-jogador buscando compreender os percursos que o 

indivíduo realiza entre diferentes campos e as conversões de capitais 

necessárias para estes movimentos destacando o indivíduo e sua trajetória 

profissional e de vida. Compreendo que a passagem de uma condição a outra 

(jogador e ex-jogador) seja marcada de tal forma que a primeira se caracterize 

por uma condição de liminaridade, de forma que a entrada e a saída desta são 

momentos de crise, momentos marcantes e marcados, ritualizados, ou seja, 

que não se dão sem consequências para o transitante. No caso dos jogadores 

de futebol, essa transição está marcada por vários aspectos, chamando a 
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atenção dois em especial: o fim dos holofotes, da atenção especial por parte do 

público e da mídia e o fim do regime especial de controle disciplinar. 

Diante desse aporte teórico e das questões anteriormente elencadas, 

meu desafio foi o de trabalhar com uma metodologia que me propiciasse a 

condição de estabelecer essa relação entre o indivíduo e a sua condição 

profissional/social, ou seja, a reconstrução de um processo sócio/cultural 

através de experiências particulares (KOFES: 1994). 

Estas experiências, entretanto, não se dão no vazio histórico e social, 

assim como não estão estagnadas, mas sim em devir, bem como os seus 

agentes, por isso o recurso à teoria dos campos em Pierre Bourdieu, estes 

pensados como o espaço social da luta concorrencial formados por forças que 

se impõem aos agentes que nele se encontram envolvidos. No interior dos 

campos, que possuem lógica e hierarquia próprios, os agentes se enfrentam de 

acordo com as posições que ocupam tendo em vista o volume e a composição 

do capital. A busca por capital simbólico é um dos objetivos mais fortemente 

presentes no campo futebolístico e a lógica das reconversões do capital é um 

fenômeno muito rico para se compreender a passagem da carreira de jogador 

para as carreiras posteriores após a aposentadoria dos gramados, conforme 

demonstrarei na parte três e quatro da tese. 

Visando explorar mais profundamente as trajetórias de vida profissional 

com as quais lidaria, decidi trabalhar com um número reduzido de ex-

jogadores. O passo seguinte ao estabelecimento do recorte teórico foi 

encontrar meus interlocutores. Minha primeira ideia foi a de indagar aos 

amigos, acadêmicos ou não, se não conheciam ex-jogadores trabalhando 

diretamente com o futebol ou não. Foi dessa forma que encontrei meu primeiro 

entrevistado, Márcio, um ex-jogador e atualmente inspetor de saneamento da 

CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará). Na época em que o 

entrevistei, junho de 2012, eu ainda não havia chegado ao roteiro de entrevista 

que acabei por definir ao final do processo de qualificação desse trabalho, de 

forma que, embora a entrevista com ele tenha me servido para pensar a 

carreira de jogador, pouco a aproveitei na análise. 

No meio disso, pensava nos ex-jogadores que marcaram o meu 

cotidiano de torcedor e/ou aqueles que obtiveram destaque nacional e/ou 

internacional e que moravam em Fortaleza, dentre esses, lembrava-me de 
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Mirandinha, um dos maiores ídolos recentes do Fortaleza e o primeiro jogador 

brasileiro a jogar na Inglaterra. Foi então que um dia conversando com um 

amigo na esquina de sua casa o vi passar em seu carro e fiquei me 

lamentando pelo quanto que gostaria de entrevista-lo. Para minha surpresa, 

porém, o seu carro parou há poucos metros de onde eu estava, Mirandinha 

estava indo a uma missa. Tomei coragem e o abordei. Ele foi extremamente 

receptivo e deu-me o número de seu celular para que eu marcasse a 

entrevista. Infelizmente para mim, isso ocorreu no mesmo período em que ele 

se tornou o responsável pelo espaço cultural da nova Arena Castelão e a 

entrevista demorou bastante a ser marcada (sendo que o primeiro encontro 

ocorreu somente em maio de 2013 e o segundo em outubro deste mesmo 

ano). 

Outras fontes importantes de contatos de ex-jogadores foram o 

Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol do Ceará – SAFECE e a 

Associação de garantia ao Atleta Profissional de Futebol – AGAP-CE. Nestas 

instituições, alias, entrevistei os respectivos presidentes e diretores para 

compreender o ―mercado‖ para ex-jogadores, bem como a rede de assistência 

a estes no Ceará. 

Mirandinha tornou-se o primeiro entrevistado dentro da configuração 

em que passei a usar segundo o aporte da história de vida e do estudo das 

trajetórias. Não realizei propriamente biografias de meus entrevistados e sim 

―trajetória de vida‖ na medida em que as questões que nortearam as narrações 

das memorias estavam direcionadas a uma parcela da vida deles, aquela 

voltada à carreira de jogador de futebol (sua entrada, sua saída e o momento 

atual), longe, portanto, de esgotar várias facetas de suas biografias. Tais 

trajetórias de vida se constituem como fontes de informação, evocação e 

reflexão, ou seja, tratam de uma experiência que se sobrepõe ao sujeito 

narrador, trazem a dimensão subjetiva e interpretativa dessa experiência social 

e se constitui em objeto de análise sobre a experiência vivida. Esse conjunto 

foi, posteriormente, associado à estrutura social, localizado na transição 

histórica, consumando-se uma análise da condição de ex-jogador, que não 

está nem na subjetividade e nem na estrutura e sim no encontro destas. 

Uso de outras fontes documentais como jornais, revistas esportivas e 

livros sobre futebol como forma de complementar e/ou de confrontar as 
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verdades estabelecidas nas narrações foi importante. Os ex-jogadores que 

entrevistei tinham arquivos pessoais com recortes de jornais e revistas com 

entrevistas e reportagens em que eram citados ou destacados, esse material 

revelou-se muito rico e serviu muito para compreender melhor suas carreiras e 

analisar a visão que se criou desses ―personagens‖.  

Após entrevistar Mirandinha, entrevistei o presidente da Associação de 

garantia ao Atleta Profissional de Futebol – AGAP-CE, Celso Gavião com a 

intenção de analisar a rede de assistência social ao jogador e ex-jogador de 

futebol no Estado, conforme já afirmei, mas sua trajetória profissional chamou-

me a atenção o que me fez decidir incluí-lo como um dos meus entrevistados. 

Como Mirandinha ―se considera‖ treinador, conforme explicarei oportunamente 

na terceira parte dessa tese, e Celso Gavião tem uma ligação indireta com o 

futebol através da Associação, procurei um jogador que tivesse ligação indireta 

com o futebol através da imprensa e cheguei ao nome do ex-jogador Sérgio 

Redes, o ―Serginho Amizade‖. O nome dele surgiu em uma das conversas 

entre eu e meu orientador, quando este me disse que o conhecia e que sabia 

que ele atuava como colunista do Jornal O Povo e na TV como comentarista. 

Descobri que ele fazia um programa de esportes as segundas-feiras na TV 

Ceará, afiliada da TV Cultura no Ceará, o procurei no que fui prontamente 

atendido. Para completar o universo de trajetórias que iria analisar, busquei um 

ex-jogador que tivesse pouco ou nenhum envolvimento com o futebol em sua 

atual carreira e que tivesse se aposentado há pouco tempo, para se diferenciar 

também dos demais que jogaram até a década de 1970 (Sérgio Redes), 1980 

(Celso Gavião) e 1990 (Mirandinha). Foi a partir desse perfil que achei Stênio, 

por indicação de seu tio, Mirandinha, que no momento das entrevistas atuava 

num projeto social, era comerciário e estudava para concursos. 

O passo seguinte a seleção dos entrevistados foi a elaboração de um 

roteiro de entrevistas. Formulei blocos de questões que obedeciam a seguinte 

classificação: Bloco 1: questões voltadas para a compreensão da entrada no 

futebol e a vida pessoal anterior ao futebol profissional; Bloco 2: Questões 

direcionadas a carreira como jogador; Bloco 3: questões direcionadas ao 

momento atual da vida pessoal e profissional; Bloco 4: questões sobre a 

própria profissão de jogador e sobre o futebol brasileiro e cearense. Cada bloco 

de questões corresponde a uma pergunta geral: 1. Como foi a entrada no 
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futebol? 2. Como foi a sua carreira de jogador de futebol e a gestão desta? 3. 

Como é a sua vida hoje sob o ponto de vista profissional e pessoal? 4. Qual a 

sua visão sobre o futebol brasileiro e cearense, bem como sobre a profissão de 

jogador de futebol? 

Quando realizei a primeira entrevista observei que seria interessante 

não fixar sequência aos blocos de perguntas de forma que eu investiria na 

temática em que sentisse que teria melhor rendimento no momento e com o 

entrevistado em questão, retomando as demais no(s) encontro(s) seguinte(s). 

A fixação de uma sequência poderia enrijecer a entrevista e diminuir o caráter 

de espontaneidade da conversa, pois conforme Teresa Haguette (2001), os 

sociólogos raramente usam os métodos necessários para captar o ―processo 

em movimento‖ e tal captação exige uma ―compreensão íntima da vida dos 

outros‖. 

Devido ao escopo de questões, resolvi que com cada ex-jogador 

deveria realizar pelo menos duas sessões de entrevista. Além da extensão de 

tempo necessário para obter esse universo de informação, observei que a 

divisão da entrevista em duas ou mais sessões me daria a vantagem de poder 

refletir sobre o que já havia sido respondido antes, dando-me a oportunidade 

de retomar questões e aprofundá-las de acordo com cada situação. Além 

disso, tinha preocupação de não ―assustar‖ meu interlocutor tomando demais o 

seu tempo em uma única sessão que pudesse ser sentida como muito longa. 

As entrevistas ocorreram nos lugares e momentos marcados pelos próprios ex-

jogadores e teve como suporte o uso do citado roteiro de perguntas e um 

gravador de áudio digital. 

Entrevistei Mirandinha duas vezes, sendo que a primeira entrevista 

ocorreu em sua sala na Arena Castelão e a segunda ocorreu no Memorial do 

Futebol Cearense, também na Arena Castelão. Celso Gavião foi entrevistado 

em três sessões, todas elas ocorridas na sede da AGAP-CE. Sérgio Redes 

também foi entrevistado em três sessões, duas em sua residência e uma em 

um de seus trabalhos na Secretaria de Esportes do Governo do Estado, 

também na Arena Castelão. E Stênio foi entrevistado em duas sessões, ambas 

em sua residência. 

Um elemento comum a todas as entrevistas foi a demonstração de 

prazer que todos revelaram em contar suas histórias de vida, suas carreiras, 
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alguns com mais ou menos desenvoltura e facilidade em narrar as histórias, 

mas todos demonstraram estar felizes pelo interesse por suas vidas, suas 

trajetórias, isso contribuiu muito para o enriquecimento do material que pude 

acumular, além disso todos foram generosos em dividir comigo os seus 

arquivos pessoais, a exceção feita a Mirandinha que não pode fazê-lo porque 

seu arquivo estava cedido ao Memorial do Futebol Cearense. Stênio foi o único 

deles que tinha o seu material digitalizado, no caso de Sérgio Redes e Celso 

Gavião levei um scanner e digitalizei a quase que totalidade do material que 

eles possuíam. 

O desafio dessas narrações foi atentar-se para as diferenças entre a 

vida como vivida e a vida como experiência e narrativa conforme alerta Kofes 

(2001). Entre o ato de viver e o ato de contar se estabelece o desafio 

metodológico, pois não é possível ter acesso direto à experiência dos outros, 

na medida em que lidamos com as representações dessa mesma experiência. 

Daí o recurso à pesquisa biográfica, pois está inscrita num esforço de 

problematização da relação singular que o indivíduo estabelece e mantém, 

através de sua atividade biográfica, com o mundo histórico, social, cultural, 

constituindo-se no estudo das formas construídas que ele confere a sua 

existência ou dos modos de constituição do indivíduo enquanto ser singular e, 

ao mesmo tempo, social (DELORY-MOMBERGER, 2012). 

Conforme a mesma autora:  

 

O que a entrevista de pesquisa biográfica procura 
apreender e compreender é justamente a configuração 
singular de fatos, de situações, de relacionamentos, de 
significações, de interpretações que cada um dá à sua 
própria existência e que funda o sentimento que tem de si 
próprio como ser singular (p. 526). 

 

No caso dos ex-jogadores há, na construção dessa singularidade, uma 

imbricada e interessante relação entre pessoa8 e personagem9, logo que o 

                                                           
8
 ―Reveladora das relações sociais que a compõem, relações sociais que revelam as pessoas 

que elas produzem‖ (KOFES, 2001, p.156). 
9
 Entendido aqui como figura ficcional ou não forjada a partir das representações e do 

imaginário, constituindo ou não tipos e estereótipos. O campo futebolístico é muito rico na 
formação de personagens, particularmente quando se articulam e se acionam os rótulos de 
disciplina ou o seu contrário, bem como o de gênio ou de habilidade fora do comum. Se 
impõem aos jogadores começando pelo nome que se sobrepõe a estes, muitas vezes, ao 
próprio nome de nascença. 
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indivíduo jogador de futebol, muitas vezes é batizado e rebatizado durante a 

carreira. Busquei a compreensão e a formação de ambos, analisando como uma 

afetou a outra e qual a resultante do fim da carreira, pois, em tese, é o momento 

em que a personagem deixa de ser protagonista para dar espaço à pessoa que 

deixou de ser a coadjuvante desta.  
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CAPÍTULO 2: O CAMPO FUTEBOLÍSTICO: SUA ORIGEM E SEU 

DESENVOLVIMENTO 

 
Não é possível falar da condição de ex-jogador de futebol sem 

demonstrar e analisar as redes de interdependência nas quais estão 

envolvidos, das quais fazem parte. É neste sentido que a partir de agora irei 

realizar uma análise sobre o futebol cearense buscando contextualizá-lo, sem 

deixar de antes, fazer o mesmo com o futebol brasileiro, localizando-os no 

cenário mundial. 

Quando se fala sobre o futebol no Brasil tende-se a apontar 

determinados indivíduos como seus introdutores, os ―pais do futebol‖. Acredito 

ser esse um caminho contraproducente que impõe à história a possibilidade de 

seu planejamento racional de longo prazo ou mesmo o poder do arbítrio de um 

indivíduo. Acompanho nesse sentido Elias (1992) quando este afirma não fazer 

sentido perguntar quem foi o primeiro a conceber a ideia de futebol ou de 

governo parlamentar, por exemplo. Ao largo deste tipo de explicações, é 

preciso ater-se ao desenvolvimento social. Assim, embora nomes como 

Charles Muller, Oscar Cox e José Silveira10 sejam citados, não serão 

considerados aqui inventores destas ideias, mas indivíduos também enredados 

em teias de interdependências, embora possam ter ocupado um lugar 

privilegiado nessas. 

Outra ressalva importante é também ter precisão quanto àquilo que se 

está a chamar de futebol. Quando falo do futebol, estou me referindo ao 

Association Football que surge na Inglaterra no século XIX11. Ou seja, o 

formato que o jogo assumiu após a padronização e internacionalização de suas 

regras12. A importância da ressalva está no fato de que não farei referência 

                                                           
10

 Charles Muller é considerado o ―pai do futebol brasileiro‖, sendo o organizador daquela que é 
considerada a primeira partida de futebol no país considerando as regras modernas do esporte 
em 1895. Oscar Cox é considerado o introdutor do futebol no Rio de Janeiro, enquanto José 
Silveira é apontado como o pioneiro do esporte no Ceará. Em comum a todos: filhos da elite 
que trouxeram da Europa, dos seus tempos de estudantes, o livro de regras e bolas. 
11

 Nome pelo o qual futebol passa a ser reconhecido em detrimento de outros esportes como o 
Football Rugby, mas também tratava-se da associação futebolística fundada em 1863 que 
institui e unifica as regras do futebol na Inglaterra, definindo basicamente a delimitação do 
tamanho do campo, as infrações e as saídas de jogo, a proibição de pregos e placas de ferro 
das chuteiras, mas ainda não definia questões básicas do futebol que conhecemos hoje como 
a existência do goleiro que só foi surgir em 1871. 
12

 Regras como do uso predominante dos pés para a prática do jogo, o que o desvencilhou de 
outras modalidades de origem próxima como o rúgbi, o futebol gaélico, americano e 
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aqui aos jogos anteriores a esse período e que perfazem a genealogia, muitas 

vezes contestada13, do futebol. 

Três marcos serão destacados e ajudarão na composição dessa 

contextualização: 1. a passagem do futebol de exclusividade de classe para 

uma atividade disseminada e popularizada; 2. a relação conflituosa entre 

amadorismo e profissionalismo; 3. a transição do ―passe preso‖ ao passe livre. 

As duas primeiras ocorreram no âmbito mundial, nacional e regional em 

tempos e formas diferentes, guardando-se as peculiaridades locais, mas são 

marcos importantes, constantes e estão enredados. A terceira transição ocorre 

nessa mesma dinâmica, mas exclui o âmbito regional, dado que a questão da 

relação trabalhista do jogador de futebol com seu empregador é de ordem 

nacional, tendo os estados que seguir as normatizações vigentes no país. 

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, popular no 

duplo sentido, de amplamente disseminado, praticado em grande parte do 

planeta e no de estar ligado ao cotidiano dos trabalhadores, da massa, nos 

países em que é praticado. Mas como se deu essa popularização? A origem do 

futebol é elitista, pois surge, em sua forma atual, como um símbolo do novo, do 

homem moderno e civilizado. Em seu país de origem, a Inglaterra, tornar-se um 

símbolo de distinção das classes abastadas, logo que sua dissociação do rúgbi 

dar-se pelo significativo abrandamento da violência permitida em seu interior 

(conforme comentado), assim, nasce sob a égide do civilizado, do praticante 

capaz de controlar seus ímpetos emocionais, do fair play, ou seja, baseado em 

um ethos aristocrático, refinado, de competividade meritocrática voltada para o 

desenvolvimento do vigor físico e espiritual, tendo a vitória como fator 

secundário. 

                                                                                                                                                                          

australiano. Não foi somente isso que o diferenciou deste esporte, segundo Elias (1992), o uso 
da ―canelada‖ também foi retirado do futebol, tornando-se um dos temas de maior controvérsia 
entre os praticantes de um e de outro, no caso, os praticantes do rúgbi consideraram que o 
abrandamento excessivo da violência poderia dar ao esporte um ar efeminado, embora poucos 
anos depois tenham proibido essa prática também deste esporte. 
13

 A origem do jogo com bola é apontada em várias direções, como na China antiga ou no 
mundo Maia das futuras colônias espanholas na América do Norte. Elias, por exemplo, aponta 
múltiplas referências ao futebol na Europa, mas para não aprofundar demais nessa genealogia 
e correr o risco de perder o foco de minha análise, faço esse recorte ao momento em que são 
instituídas as regras básicas do futebol no formato muito próximo ao atual – onze jogadores de 
cada lado, a instituição de infrações como a de derrubar o jogador adversário ou pôr a mão na 
bola, presença de um árbitro, dentre outras, que dá ao jogo sua definição moderna e o 
diferencia definitivamente de outros esportes. 
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Segundo Franco Jr. (2007), o surgimento do futebol na Inglaterra tem 

relação direta com a expansão imperial deste país e adquiri um caráter de 

pedagogia das elites, uma espécie de ―cristianismo atlético‖ que visava 

desenvolver a ―fibra moral da elite britânica‖. Tal pedagogia estava baseada na 

ideia da sobrevivência do mais forte, pensamento importante no momento em 

que um país pequeno com população também pequena ensaiava um domínio 

de boa parte do mundo. Assim, o futebol, segundo o autor, acabou tornando-se 

num ―instrumento de darwinismo social‖. Isso explica porque sua disseminação 

inicial deu-se via sistema educacional através das escolas privadas e das 

universidades de Cambridge e Oxford, mas não só isso, visto que, segundo 

Giulianotti (2010), quando assumiu a direção de uma escola na cidade de 

Rugby em 1828, Thomas Arnold propõe a implementação do esporte e da 

educação física no interior das escolas com o objetivo de combater os ―focos 

de anarquia e revoltas incipientes com constantes motins‖ que faziam a 

realidade das escolas britânicas da época. 

Recuando ainda um pouco nesse processo histórico, Elias aponta que 

a ascensão dos esportes modernos em Inglaterra, processo que ele chamou de 

―esportivização14‖ dar-se em consonância com o abrandamento das relações 

entre as classes sociais na luta pelo poder político que se consistiu 

basicamente da renúncia ao recurso da violência e o desenvolvimento de 

mecanismos de autocontrole e de pacificação das condutas. Neste sentido, a 

forma assumida por esportes como a caça à raposa, o boxe e o futebol, 

espelha um ―avanço de civilização‖ nesta sociedade. 

O que motivou a mudança da forma de se praticar esporte dos tempos 

antigos e/ou pré-modernos aos modernos? Quais são os fatores que dão ao 

esporte moderno essa condição de ―batalha não violenta‖ e ―tensão 

controlada‖? Como essa passagem reflete uma mudança sociocultural e 

histórica nas sociedades onde ocorreu? 

Tal mudança, segundo o autor, só pode ser compreendida se a análise 

buscar compreender todo o processo civilizador pelo qual passou a sociedade 

em geral e está diretamente ligada ao aumento do nível de intolerância à 

                                                           
14

 Para caracterizar a passagem dos passatempos - das classes proprietárias de terras - 
relativamente mais violentos e menos regulamentados para passatempos relativamente menos 
violentos e mais minunciosamente regulamentados, processo que deu origem à expressão 
esporte moderno. 
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violência. A Inglaterra é o país aonde primeiro ocorreu esse processo de 

civilização das práticas recreativas, particularmente a esportiva, ou seja, de 

surgimento do esporte em suas feições modernas. A explicação do autor para 

esse fenômeno é que a autopacificação das classes que exerciam poder no 

país, no âmbito político, fenômeno que chamou de ―parlamentarização‖, 

estendeu-se aos passatempos dessa mesma classe, ou seja, na pacificação e 

repugnância à violência no âmbito do esporte. Assim, se nos jogos de poder as 

habilidades militares foram substituídas pelas habilidades verbais do debate, da 

retórica e da persuasão, todas as demais atividades responderiam a esse 

―impulso civilizador‖. 

O processo civilizador consiste, portanto, na mudança na conformação 

das classes e dos indivíduos a um novo padrão de conduta fincado, 

principalmente, na autorregularão dos sentimentos e das emoções. O 

argumento é que a mudança que ensejou a formação dos Estados europeus, 

passando pela submissão das classes guerreiras a um controle estrito do uso 

da força, agora monopolizada pelo Estado, e o agrupamento dos nobres nas 

cortes, estavam relacionados, de algum modo, com uma mudança no código 

sentimental e de conduta, conforme afirma o autor: 

 

la investigación realizada en el desarollo del deporte mostró 
una evolución global del código de sentimientos y de conducta 
en la misma dirección. Si comparamos los juegos de pelota 
populares a fines de la Edad Media o incluso a principios de la 
era moderna con el soccer y el rugby, las ramas del fútbol 
inglés nacidas en el siglo XIX, advertimos un aumento de la 
sensibilidad en lo que se refiere a la violencia (1995b, p.33).  
 

Trata-se de uma série de mudanças de longo prazo na sociedade 

humana fincado basicamente na monopolização do uso da força por parte do 

Estado que praticamente eliminou a fruição deliberada dos instintos e paixões 

humanas (muito comum numa sociedade de guerreiros). Com a sociedade de 

corte, a civilização toma forma e o desenvolvimento de uma força psíquica 

interna capaz de barrar o desejo de hostilizar ou matar o outro, o que Elias 

denominou de controle das emoções, ganha força suficiente para promover a 

pacificação interna de muitas sociedades. 

Franco Jr. (2007) enseja uma perspectiva complementar, ao afirmar 

que o surgimento dos esportes modernos, assim como o desenvolvimento da 
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revolução industrial, resultam do intenso desenvolvimento das instituições que 

ocorria naquele momento histórico, momento-chave de regulação do jogo 

social, onde restrições de comportamento que permitem a vida em sociedade e 

controlam os interesses individuais são demandadas. Os esportes modernos, 

assim como a expansão imperialista e a revolução industrial são baseados, 

portanto, nos mesmos valores que passam a prevalecer naquele contexto 

sociocultural: produtividade, competição e fixação de metas, estabelecimento e 

complexificação de regras, especialização das funções e igualdade de 

chances, dentre outros. 

Assim, a tentativa primeva de estabelecimento e unificação das regras 

do futebol, reflete o sentido mais amplo que permeava a sociedade inglesa da 

época, relativo ao domínio do corpo e da mente e a submissão destes ao poder 

socialmente estabelecido, frentes demandadas pelo rápido avanço da 

revolução industrial e do processo de expansão imperialista britânica que fez 

da Inglaterra o berço não somente do futebol15. A criação da Association 

Football, como instância representativa e decisória, era um reflexo de uma 

sociedade que vivia o desenvolvimento de instituições reguladoras em 

praticamente todas as suas instâncias. Assim, para Franco Jr., as mudanças 

posteriores das regras ou do modo de jogar futebol eram ―expressões 

condensadas (...) de eventos significativos da Inglaterra contemporânea16‖ 

(p.29). 

Para Elias, a fundação de clubes e associações, refletia também um 

elemento muito forte da sociedade inglesa que surgia naquele momento: o 

                                                           
15

 ―Por exemplo, as regras para as corridas de cavalos foram fixadas em meados do século 
XVIII, para o golfe e o críquete, logo depois (em 1784 e 1788, respectivamente). Porém, só em 
meados do século XIX, novas e modernizadas atividades de lazer foram reconhecidas em 
âmbito nacional: alpinismo em 1857, atletismo em 1866, natação em 1869. Em 1888, entre 
outros esportes reconhecidos por associações nacionais incluíam-se iatismo, ciclismo, 
patinação no gelo, remo, pugilismo, hóquei e tênis‖. (MURRAY, 2000, p.21). 
16

 O autor cita alguns exemplos dos quais ressalto um sobre a mudança no modo de se jogar: a 
disposição dos jogadores em campo na Inglaterra inicialmente obedecia ao formato 1-10, ou 
seja, um jogador na defesa e os demais no ataque. Isso refletia o ―espírito da ação direta‖ típico 
da época, entretanto, as duas primeiras partidas internacionais da história do futebol (Inglaterra 
e Escócia, 1870 e 1872) acabaram por demonstrar a ineficiência dessa estratégia, pois na 
primeira o time inglês venceu por 1 x 0 e a segunda terminou empatada sem gols, apesar de 
tamanho poderio ofensivo dos ingleses. Giulianotti (2010) aponta, nesse mesmo sentido, que a 
introdução do árbitro em 1891 como um elemento ―neutro‖ em substituição aos dois modelos 
anteriores (primeiro, eram os capitães que decidiriam as desavenças, depois o modelo se 
complexificou e os dois times passaram a indicar dois juízes para decidir as questões do jogo) 
são uma marca do ―aburguesamento comercial‖ que o jogo sofre a partir de sua 
profissionalização em 1885 (p.21). 
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direito dos cavalheiros de se reunir livremente. A formação de clubes 

representou, por conseguinte, um papel crucial no desenvolvimento dos 

esportes em seu formato moderno, ou seja, regulamentados e uniformizados 

para além do nível local por meio de associações livres de cavalheiros, 

entidades fiscalizadoras que garantiriam o respeito às regras, permitindo com 

que os jogos assumissem uma essencial autonomia em relação aos seus 

jogadores, um caráter próprio que, por isso, se manifesta e se sobrepõe aos 

seus praticantes. Isso ajuda muito a explicar a expansão mundial desses jogos, 

como o futebol. Mas, não só a expansão pelo mundo, mas também a expansão 

no interior da própria sociedade inglesa, ou seja, entre as demais classes 

sociais.  

A classe trabalhadora inglesa não tardou em se apropriar do futebol, 

atraída pela índole aristocrática do esporte e pelo potencial que este tinha de 

amalgamar possibilidade de demonstração de destreza e força física com 

chances diminuídas de contusões mais graves que pudessem comprometer a 

capacidade laborativa, essencial a vida de qualquer trabalhador. 

A ascensão do futebol às massas, sua transformação em uma quase 

―religião leiga17‖ se deu também pelo incremento das condições gerais18 da 

classe trabalhadora, fazendo com que, já na década de 1880, o futebol 

pudesse ser considerado um ―esporte proletário de massa19‖. 

O esporte da elite, regulamentado para e porque existia uma demanda 

por regulação na sociedade e, ainda, porque era pensado como uma espécie 

de pedagogia da elite inglesa é apropriado pelas massas de trabalhadores no 

processo de expansão do padrão de lazer destas. Desta forma, começam a 

surgir os clubes proletários, fazendo com que o trabalhador deixa de ser 

                                                           
17

 Hobsbawn, Eric. Os mundos do trabalho. Novos estudos sobre história operária. 4º ed., Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 268. 
18

 O autor aponta três grandes mudanças que possibilitaram essa transformação na condição 
material da classe trabalhadora: ―a queda dramática no custo de vida durante a chamada 
Grande Depressão 1973-1896, a descoberta do mercado de massa interno (incluindo os 
trabalhadores empregados bem pagos ou pelo menos pagos com regularidade) para as 
mercadorias produzidas ou processadas industrialmente, e (após 1875) a chamada by-law 
housing (...) as filas de casas geminadas no perímetro dos antigos centros das cidades‖ (p. 
287). Para o historiador egípcio, onde a transformação foi mais ―espetacular‖ foi justamente no 
padrão de lazer e férias da classe operária: ―Talvez nem fosse necessário relembrar hoje a 
ascensão do futebol como esporte para espectadores e, cada vez mais, para proletários, a 
nível nacional; e do surgimento de uma cultura masculina do futebol, que atingiu sua 
consagração com a presença do rei ao jogo final do campeonato a partir de 1913.‖ (Idem, 
p.289).  
19

 Idem. 
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somente público desse esporte e passe a ser também protagonista dentro de 

campo. 

Desde 1872 que a Inglaterra já contava com a FA Cup ou Copa da 

Inglaterra, uma copa realizada entre clubes locais através de jogos 

eliminatórios até a disputa final, sempre em Londres, com a presença regular 

do rei da Inglaterra desde 1914 (é disputada até hoje). Tratou-se de uma 

iniciativa da mesma associação que regulamentou as regras do futebol e que 

tinha em vista exatamente a divulgação de suas particularidades e 

atratividades em relação, principalmente, ao rúgbi. A questão é que como o 

torneio era eliminatório, muitas equipes, corriam o risco de ficarem meses sem 

atividade regular, com exceção dos amistosos, muito frequentes, mas não o 

suficiente para dar sentido à manutenção de um time. Isso não seria um grande 

problema se tivesse prevalecido o modelo do amadorismo, mas a essa altura, 

com o aumento do público e o consequente aumento do nível de 

competividade e a entrada maciça de trabalhadores no futebol, iniciou-se o 

processo de profissionalização, não sem deixar de se ter conflitos em torno 

dessa questão. 

Esse conflito opunha, conforme Giualinotti, cavalheiros e jogadores, a 

elite e a massa de trabalhadores, mas também determinada parte da elite 

contra ela própria, já que muitos burgueses, proprietários de fábricas viam no 

futebol uma forma de ratificar a relação identitária de seus trabalhadores com o 

próprio negócio e uma forma de controlar o tempo livre dos seus empregados, 

fiscalizando-os de perto, ao mesmo tempo em que, ―distraindo-os‖ dos 

problemas sociais com a prática esportiva.  

Dialogando com Dunning, Damo (2007) aponta que a questão que 

opunha amadorismo e profissionalismo era menos uma questão moral e mais 

um desejo de preservar certos circuitos de sociabilidade. O amadorismo 

constituía-se numa barreira à participação popular, pois os trabalhadores não 

dispunham de tempo para treinar, ao contrário dos membros de famílias 

abastadas que tinha o subterfúgio de retardar sua entrada no mercado de 

trabalho (ou mesmo já neste inseridos, usufruíam de tempo livre ao ocuparem 

funções de gerência, por exemplo). 

Tanto para a classe trabalhadora, quanto para a elite, o futebol 

significava a condição de estabelecer e/ou manter determinados circuitos de 
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sociabilidade nos quais se erigiam sentidos de comunidade e sentimentos de 

pertença, sendo que a diferença primordial era a prevalência de significados 

opostos no interior desses circuitos: em relação aos ciclos elitistas, prevaleciam 

valores como o refinamento das atitudes, o aprimoramento do autocontrole, a 

possibilidade de se distinguir do restante da sociedade na convivência estrita, o 

máximo possível, com seus iguais, no interior de seus fechados clubes, 

enquanto a lógica no interior da classe trabalhadora era de que o futebol 

poderia propiciar ao seu praticante destacado possibilidades de prestígio e 

honra, bem como de ganho financeiro, enquanto propiciava aos espectadores 

um sentido muito forte de comunidade estabelecido na rivalidade com os times 

que representavam outras regiões ou localidades, daí que na ―infância do 

esporte‖ foi ideia de ―bom-senso econômico estabelecer dois times rivais da 

mesma localidade, cidade ou região. (...) Culturalmente, os jogos dérbi20 se 

autopromoviam‖ (GIUALINOTTI, 2010, p.26). 

Estavam estabelecidos ali dois ―modelos distintos de adesão à 

esportivização‖ (DAMO, 2007, p.72). À medida que crescia o futebol em 

popularidade, tornavam-se incontornáveis os confrontos entre os clubes de 

amadores e de profissionais que, não só na Inglaterra, mas também em vários 

países como o Brasil, geraram a retirada dos times da elite dos campeonatos. 

Às elites couberam duas formas principais de reacomodação: a 

primeira foi a migração ou a permanência em ligas amadoras, como ocorreu 

com o rúgbi que tem uma liga amadora vigente até hoje21. A segunda levou ao 

abandono da prática esportiva em questão em detrimento de outras 

consideradas mais prestigiadas (como do futebol para o tênis ou golfe) ou os 

membros dessa elite permaneceram vinculados ao esporte de origem, mas 

abandonaram a prática para assumir sua administração nos clubes, 

associações e federações reguladoras e/ou organizadoras22. 

                                                           
20

 Substantivo utilizado na linguagem esportiva para descrever partidas, especialmente de 
futebol, entre equipes de um mesmo lugar, cidade ou comunidade, com grande ingrediente de 
rivalidade. 
21

 No caso do futebol, esse processo culminou, na Inglaterra, com a formação da Associação 
de Futebol Amador que funcionou somente entre 1907 a 1914. 
22

 No Brasil, atualmente, tem se tornando comum que uma parte da elite política migre para a 
direção dos clubes de futebol. Não se pode deixar de destacar, entretanto, que muitos ex-
jogadores, ídolos de seus clubes, também estejam fazendo o caminho inverso, ou seja, 
assumindo cargos políticos, particularmente no legislativo. Cabe uma análise mais aprofundada 
sobre esse processo e o quanto um interfere no outro. 
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O profissionalismo surge da inserção da classe trabalhadora no 

esporte, surge a partir de sua expansão, sendo ao mesmo tempo sua razão 

também, e encontra sentido nas rivalidades regionais a partir das disputas na 

FA Cup. Os clubes londrinos, destacadamente elitistas, formados pelos ex-

estudantes das universidades e escolas particulares dominam os anos iniciais 

da Copa, mas logo passam a sofrer com a rivalidade dos clubes do norte do 

país, cidades fabris consideradas berços da revolução industrial. Desta forma, 

a vitória passava a ser uma forma de demonstrar a prosperidade dessas 

cidades em detrimento do centro londrino, logo o chamado ―amadorismo 

marrom‖ ganhava espaço, ou seja, o subterfúgio de remunerar os jogadores de 

forma indireta através de empregos nas fábricas e bônus pagos as escondidas. 

Na época, eram muito valorizados os jogadores escoceses, considerados de 

técnica mais apuradas. A Association Football tentou barrar a importação 

destes em 1882, bem como os pagamentos, mas existia uma brecha que 

possibilitava a compensação de dinheiro gasto pelo atleta para jogar. Um 

marco importante foi a primeira derrota de um time londrino na Copa para um 

time do norte do país em 188323 que culminou com já comentado abandono 

dos times londrinos e a formação de uma liga amadora.  

Pressionada pelos times do norte que ameaçavam formar uma liga 

independente, a Association Football aceitou em 1885 a profissionalização. 

Mas, conforme já comentei, jogos esporádicos não permitiriam a sustentação 

de um elenco de jogadores pagos, daí que surge a Football League em 1888 

com uma fórmula hoje bastante comum, mas altamente inovadora à época: 

pontos corridos numa disputa de todos contra todos em turno e returno24, o que 

permitiu um calendário mais vasto de jogos durante boa parte do ano e 

imprimiu ao futebol um enorme crescimento. 

 
Uma vez estabelecido o modelo profissional burguês, o 
número de consumidores multiplicou-se. (...) Na 
Inglaterra a média do público aumentou de 4.600, em 

                                                           
23

 Hobsbawn destaca esse acontecimento: ―a emancipação do futebol do patrocínio, ou melhor, 
contra o patrocínio das classes média e alta teve lugar na década de 1880, com a vitória do 
Blackburn contra o Old Etonions, com a clara profissionalização do jogo em 1885, e a formação 
da Liga em 1888‖ (2000, p.289). 
24

 Nesse tipo de disputa, hoje adotada por todas as ligas europeias e por outras ligas pelo 
mundo como o campeonato brasileiro (desde 2003), ganha o time que mais somar pontos ao 
final de todas as rodadas. Todos os times jogam entre si duas vezes (no chamado turno, o 
mando de campo é de um dos times, e no returno, o mando de campo se inverte). 
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1888, para 7.900 em 1895; essa cifra chegou a 13.200 
dez anos depois e acabou em 23.100 nas vésperas da 
Primeira Guerra Mundial (Vamplew, 1988, p. 63). As 
renda de bilheteria escocesas dobraram entre 1885 e 
1914. Os torcedores da classe média espremiam-se nas 
arquibancadas, uma vez que o futebol atraía uma 
multidão das classes trabalhadoras masculinas 
(Lowerson, 1993, p. 83), embora fossem ‗trabalhadores 
qualificados, em geral, com salários relativamente altos e 
relativa garantia de emprego‘ (Mason, 1980, p.157). 
(GIULIANOTTI, 2010, p. 20). 
 

A expansão mundial do futebol teve nos trabalhadores e estudantes 

ingleses, bem como nos estudantes estrangeiros que foram estudar na 

Inglaterra e na Suíça25 seu principal instrumento. O esporte que nasceu ligado 

ao processo de civilização das elites inglesas, como parte de uma pedagogia 

atlética cristão, importante para a expansão imperial britânica é apropriado pela 

classe trabalhadora e toma vulto a partir de sua profissionalização já em 1885. 

Massificado e popular em seu país de origem, o futebol assumirá, porém, 

outros significados nas terras tropicais do outro lado do atlântico. 

 

2.1.  O campo futebolístico no Brasil e no Ceará: do amadorismo ao 

profissionalismo 

 
Sem atentarem para a grande difusão do futebol no país 
que lhes servia de modelo, os sportmen cariocas 
transformaram um esporte praticado por operários das 
mais diversas procedências em um símbolo de elegância 
e sofisticação. Atribuindo-lhe uma lógica distinta, 
limitavam-se a tomar para si os significados que, no 
Brasil e em outros países da América e Europa 
Continental, os próprios imigrantes ingleses tentaram 
atribuir ao jogo, com o fim de garantir o respeito dos 
círculos letrados locais – alcançando uma 
respeitabilidade nem sempre condizente com suas reais 
condições sociais (PEREIRA, 2000, p.40). 
 

 

Três foram os principais canais de difusão do futebol no Brasil: os 

colégios jesuítas em São Paulo; os trabalhadores ingleses; os estudantes da 

elite que foram estudar na Europa. Existe uma ênfase muito maior ao terceiro 

                                                           
25

 Os reputados colégios suíços atraia estudantes das elites de vários países do mundo, assim 
como da própria Inglaterra, assim o país acabou por ter um papel de ―redifusor do futebol‖ pelo 
mundo.  
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canal, embora ele não seja o primeiro, sendo, ao contrário, o último difusor, ou 

seja, antes de qualquer paternidade elitista, o futebol já era praticado nas 

escolas e pelos funcionários ingleses das diversas companhias espalhadas 

pelo país. 

Entre 1880 e 1890, já se praticava em Itu, interior de São Paulo, no 

colégio São Luís, um esporte próximo ao futebol26, chamado ―bate-bolão‖ 

(SANTOS NETO, 2002, p. 19). A introdução de atividades físicas e de esportes 

no interior das escolas da elite (o colégio São Luís abrigava filhos da elite 

paulista e brasileira), dava-se num contexto semelhante àquele que ocorreu na 

Inglaterra, ou seja, era parte de uma pedagogia moral cristã voltada para a 

formação da elite governante do país.  Esse movimento ganhava vulto nacional 

desde o final do império, quando o então deputado Rui Barbosa deu o seu 

parecer, na Câmara do Império, sobre a ―Reforma do Ensino Primário e das 

Instituições Complementares de Instrução Pública‖ (Idem, p.13), ratificando 

nele a importância do adequado preparo da mente e do corpo, defendendo a 

introdução de exercícios ao ar livre para habilitar de forma harmoniosa o corpo, 

e o espírito através das lições morais que os jogos divertidos, recreativos, mas 

ao mesmo tempo disciplinados, podiam propiciar. Foi neste contexto, que os 

principais colégios do império enviaram à Europa ―embaixadores‖ para buscar 

atividades que se encaixassem no perfil descrito pelo distinto deputado. 

O colégio São Luís, fundado em 1861, era uma referência de ensino 

em toda América Latina durante o século XIX, sendo um dos que mais se 

destacou também na implementação das atividades físicas e esportivas em seu 

currículo. Antecipando-se ao parecer oficial e ao movimento geral das escolas 

brasileiras, os jesuítas do São Luís viajaram à Europa entre 1879 e 1880 e de 

lá trouxeram, dentre outras práticas esportivas, o futebol. 

Mas foi com o mandato do novo reitor (padre Luís Yabar) que, em 

1894, o futebol ganha os moldes do modelo atual, inclusive com a promoção de 

torneios entre os alunos do colégio. 

 
Apesar de terem trazido da Europa as primeiras 
autênticas bolas de futebol, estimulado a formação de 
times e concebido uma premiação, não era objetivo dos 
educadores jesuítas promover o futebol competitivo. 

                                                           
26

 Já defini que sempre estarei me referindo ao futebol no formato instituído pela Association 
Football. Passarei, a partir de agora, a usar o próprio termo futebol para designá-lo. 
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Enxergando no jogo bretão somente uma ferramenta de 
apoio pedagógico27, autorizavam sua prática em ocasiões 
determinadas, sem estimular a rivalidade entre os alunos 
e sem qualquer preocupação em divulgar a realização 
das partidas (Idem, p.23). 

 

Por isso é que Santos Neto defende a tese de que foi pela ação dos 

colégios, em geral religiosos, que o futebol entrou pela primeira vez no Brasil. 

Quantos aos trabalhadores ingleses, esses levaram o futebol para os quatro 

cantos do mundo, não sendo diferente no Brasil. Segundo os historiadores, há 

relatos que dão conta de uma partida jogada em frente à casa da Princesa 

Isabel em 1878, bem como que já por volta de 1892, ferroviários das oficinas 

da Companhia Paulista praticavam regularmente o futebol. O futebol chegou 

primeiro pelos pés dos trabalhadores ingleses e dos educadores das escolas 

religiosas da elite imperial, mas atribui-se a Charles Miller sua paternidade. 

Para Franco Jr. essa visão oficial reflete a ―ficção da concessão de direitos 

promovida pelos setores dominantes‖:  

 
A emancipação política teria sido obra da coragem 
rebelde do jovem d. Pedro I, a abolição da escravidão 
expressão da bondade da princesa Isabel, a proclamação 
da república manifestação do espírito enérgico e 
patriótico do Marechal Deodoro (2007, p.61). 
 

Da mesma forma que a popularização e a disseminação do futebol não 

foi resultante de um movimento das elites inglesas, o mesmo não ocorreu no 

Brasil, daí que pode-se afirmar que Charles Miller não foi responsável pela 

introdução e, muito menos, pela popularização do esporte no Brasil. Ele foi, 

sim, o organizador e participante da primeira partida, documentada e seguindo 

as regras do futebol moderno, que ocorreu no país em 1895 e estimulou a 

criação dos primeiros times de futebol do país em São Paulo a partir do clube 

do qual fazia parte quando voltou de sua estada na Inglaterra para estudos. 

Assim, a popularização de clubes e times de futebol pelo país 

obedeceu, segundo Franco Jr., a duas grandes tendências: a formação de 

                                                           
27

 O autor descreve uma passagem importante e esclarecedora da visão sobre o caráter 
pedagógico do esporte retirado do diário de atividades do colégio: ―onde não folga o corpo e 
não se distrai o espírito, reinam o aborrecimento, o enfado, o desânimo, a preguiça e outras 
condições favoráveis ao relaxamento e prejudiciais à moralidade; os exercícios corporais de 
movimento se impõem como condição física e moral, o objetivo é revigorar, virilizar e aguerrir o 
corpo dos meninos e dos moços‖ (Idem, p. 19). 
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equipes no interior dos grupos dominantes – das empresas inglesas, das 

escolas e dos clubes (como o São Paulo Atletic Club, ao qual se filiou Miller); e 

fora destes, em espaços improvisados no interior das classes subalternas. 

Estas tendências acabaram por também colocar em lados opostos modelos 

diferenciados de apropriação do esporte, semelhantemente ao que ocorreu na 

Inglaterra quando do surgimento e regulamentação do futebol, como já 

analisado. 

De um lado, os ―sportmen28‖, do outro, os ―canelas negras29‖. De um 

lado, o cavalheirismo, o fair play e o amadorismo, de outro, a improvisação, a 

―inferioridade da raça‖, o desejo de ascensão social30. Não se pode esquecer 

que quando ocorre a primeira partida, documentada, de futebol no Brasil em 

1895, o esporte já havia passado pelo processo de profissionalização, bem 

como de popularização, em seu país de origem. Entretanto, conforme a citação 

com a qual inicio o trecho deste subcapítulo, o futebol servira à elite brasileira 

como um símbolo de distinção, de civilização, de sofisticação e de elegância, 

um instrumento de celebração de uma identidade bretã31 bastante valorizada 

pelos estudantes da elite que haviam estudado na Inglaterra. 

Trata-se também aqui, com semelhanças ao que ocorreu na Inglaterra, 

do futebol como instrumento de preservação e ratificação de uma sociabilidade 

fechada capaz de gerar sentidos comunitários de pertencimento exclusivo, 

geradores de segregação social, ligados à ideia de superioridade civilizatória 

em relação ao ―resto da população‖, obviamente, indigna de dividir o convívio 

com essa ―gente superior32‖. Anatol Rosenfeld ilustra bem esse processo ao 

afirmar: 

                                                           
28

 Segundo Pereira, autodenominados ―agentes da modernidade‖, ―porta-vozes da civilização‖ 
(2000, p.41). 
29

 Forma como a impressa da época chamava os jogadores provenientes das classes 
subalternas, em sua maioria negros e mulatos. 
30

 Destaque-se que estou reproduzindo os estereótipos reinantes à época e não minha opinião. 
31

 Segundo Pereira, eram comuns, nos primeiros jogos da elite carioca, as homenagens ao rei 
da Inglaterra Eduardo VII. 
32

 A atualidade desse discurso é estarrecedora. O recém-eleito presidente do São Paulo 
Futebol Clube (Carlos Miguel Aidar), um dos principais times do país em títulos, torcedores e 
patrimônio, deu a seguinte resposta sobre a questão se o jogador Kaká interessava ao clube, 
construindo um perfil do jogador com a ―cara do seu time‖: ―Gostaria muito de ter Kaká de volta. 
Tem a cara do São Paulo, alfabetizado, tem todos os dentes na boca, fala bem, joga bem, faz 
gols, mas não tem como competir com os árabes e os chineses. Se der pra trazer, esse é um 
jogador que cai feito uma luva no São Paulo‖. Disponível em 
http://espn.uol.com.br/noticia/405336_aidar-quer-kaka-de-volta-ao-sao-paulo-e-alfabetizado-
tem-todos-os-dentes-na-boca - acesso em 23 abr 2014. 

http://espn.uol.com.br/noticia/405336_aidar-quer-kaka-de-volta-ao-sao-paulo-e-alfabetizado-tem-todos-os-dentes-na-boca
http://espn.uol.com.br/noticia/405336_aidar-quer-kaka-de-volta-ao-sao-paulo-e-alfabetizado-tem-todos-os-dentes-na-boca
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De forma semelhante aos torneios da Idade Média, de 
que só podiam participar cavalheiros cuja origem nobre 
pudesse ser comprovada por quatro gerações, os 
primeiros jogadores do Paulistano (e com maior razão 
seus dirigentes) eram predominantemente ―paulistas de 
quatrocentos anos‖ – ―paulistas Mayflower‖ de 
ascendência tradicional (2007, p.80). 

 

A grande diferença em relação à forma como essa ―transição‖ da 

prática do esporte das elites para as classes subalternas ocorreu na Inglaterra 

em relação a como ocorreu no Brasil, é que aqui, nos primeiros chutes já havia 

pés de trabalhadores, ou seja, é insustentável a ideia de que a elite local iniciou 

o futebol no Brasil para somente depois ele ter se propagado para a classe 

trabalhadora. 

Em sua dissertação sobre o ―futebol proletário‖ em Fortaleza, Rodrigo 

Pinto (2007) defende a tese de que longe de ter uma origem exclusivamente 

aristocrática, o futebol, no Brasil, nasceu do ―interstício do mundo fidalgo e do 

mundo do trabalho‖ (p.44), pois a quantidade de jogadores com a qual a elite 

contava para as primeiras partidas não era suficiente para a realização destas, 

sendo comum e necessária a participação de trabalhadores braçais e 

funcionários de empresas britânicas instaladas aqui, mesmo que, no caso dos 

segundos, fossem normalmente sujeitos dos altos escalões destas. 

A própria primeira partida, documentada, do futebol brasileiro revela 

isso, pois tendo sido organizada pelo ilustre filho da elite, Charles Miller, ela foi 

jogada pelos funcionários da São Paulo Gás Company e da São Paulo Railway 

Company, sendo que Miller trabalhava na segunda como alto executivo. 

No Ceará, há duas origens possíveis do futebol: a primeira é de que 

este chegou a navio no final do ano de 1903, quando um ―team de foot-ball‖ 

advindo da ―terra da rainha‖, que pretendia excursionar pelo sul do Brasil, teria 

introduzido a prática do novo esporte aos fortalezenses. O jogo ocorreu entre 

estes e os funcionários das empresas inglesas que aqui residiam. Outra versão 

é de que o futebol foi introduzido pelo cearense José Silveira em 1904, que 

trouxe a primeira bola e o primeiro livro de regras, e isso permitiu que no dia 24 

de dezembro daquele ano, simbolicamente a véspera de Natal, houvesse a 

primeira partida de futebol no estado. 
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Nas ―primeiras‖ partidas de futebol no Ceará, escolhendo-se qualquer 

um dos mitos fundantes, tem-se trabalhadores como protagonistas do 

lançamento da pedra fundamental do futebol cearense. 

O futebol significava uma forma de revelar e demonstrar certos valores 

que justificariam a superioridade desta elite tais como o cosmopolitismo, a 

civilização, o cavalheirismo, o desinteresse pela vitória em detrimento do 

interesse de desenvolver o espírito e o corpo através do disciplinamento da 

prática esportiva, dentre outros. 

O movimento de valorização da atividade física ao ar livre que toma 

impulso com a iniciativa das escolas, particularmente as religiosas, e com o 

parecer de Rui Barbosa, conforme já analisado, não deixou, porém, de gerar 

desconfianças quanto à possibilidade dos esportes de desenvolver o brasileiro. 

Tal desconfiança quanto à capacidade do esporte de promover o 

melhoramento da raça pode ser observada nessa interessante charge do 

Jornal O Malho de 1903 apresentada por Pereira (2000, p.48): 

 

Imagem 01 – Charge sobre as “consequências” físicas do esporte para o corpo dos 

atletas 
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A charge ironiza os supostos ganhos que a atividade esportiva seria 

capaz de gerar, apontando, ao contrário a degeneração e a deformação que 

poderia propiciar, tomando como exemplo quatro esportes: o remo, o hipismo, 

o ciclismo e o pedestrianismo ou corrida a pé. 

Segundo Pereira, predominava no período, entretanto, a ideia 

higienista da necessidade de incentivo ao esporte como forma de desenvolver 

o brasileiro, estando ideias como estas expressas na charge mais restritas a 

certos ciclos letrados que ademais, viam o problema também mais ligado à 

desvalorização do intelecto em detrimento do físico, do que propriamente na 

incapacidade do esporte de desenvolver este. 

A questão passou a ser, qual a atividade teria a primazia entre os 

diferentes esportes nessa pedagogia da nação. O futebol ganhou adeptos, 

conforme revela a passagem que se segue retirada por Pereira do jornal O 

Imparcial de 1903: 

 

Em primeiro lugar o espírito de disciplina que adquire 
pela obediência que a cada jogador é imposta para com o 
seu comandante, o espírito de decisão e iniciativa 
inteligente que o jogo sugere pelo imprevisto das 
peripécias, o desprezo dos perigos que ele exalta, o 
estoicismo que inspira por algumas de suas 
consequências e finalmente o admirável espírito de 
solidariedade e de abnegação que exige de todos os 
seus adeptos. (―Foot-ball‖, O Imparcial, 23 de setembro 
de 1903 apud Pereira, 2000, p.52.). 

 

Mais do que simplesmente dar forma a corpos robustos e preparados 

atleticamente, o futebol, segundo o raciocínio do articulista, por suas 

características intrínsecas, contribuiria para a formação de indivíduos com 

maior nível de desenvolvimento moral, assim o esporte seria ―útil‖, se praticado 

dentro das ―condições adequadas33‖. 

Aqui se erige um discurso de classe que buscará tornar exclusiva essa 

qualidade do futebol à prática ―correta‖, ou seja, se praticado dentro das regras 

institucionalizadas, com o espírito adequado ao fair play, por pessoas capazes 
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 Pereira destaca que os mesmos médicos e educadores que defendiam a importância da 
prática esportiva como um meio de desenvolvimento do corpo e da mente na perspectiva das 
ideologias higienistas, paradoxalmente, criticavam a prática por parte das classes subalternas: 
―Álvaro Reis, em sua tese defendida na Bahia em 1904, alertava para os perigos do abuso do 
foot-ball, que só seria benéfico para a ‗mocidade mais preparada‘ – sendo impróprio, portanto, 
para tipos como aqueles que começavam a praticar o jogo‖ (Idem, p.60). 
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de desenvolver os princípios morais em questão, o futebol seria benéfico, do 

contrário, teria o efeito oposto. 

Forjar o jeito certo, portanto, foi uma das primeiras estratégias na 

tentativa de manter o monopólio do jogo por parte da elite. Nascia, de forma 

ainda bastante rudimentar, aquilo que chamarei de ―sistema perito‖ me 

apropriando da categoria criada por Anthony Giddens (1991), conforme 

explicarei melhor mais a frente. O autor cunha esse conceito para designar os 

sistemas especializados, formados por profissionais também altamente 

especializados, que estão por trás do funcionamento da sociedade moderna. 

Trata-se de uma resposta ao ―desencaixe‖, ou seja, a separação 

(―esvaziamento‖) entre tempo e espaço a partir da padronização destes, como 

também da retirada de suas noções de um referencial de um domínio local 

(vivência cotidiana, hábitos e práticas locais, presença) para referenciais mais 

abrangentes (ausência) - das relações sociais nas quais se alteram as 

interações entre o próximo e o distante, entre presença e ausência e onde se 

institui o intermédio dos sistemas peritos, ou seja, tais sistemas assumem o 

papel do referencial de confiança das múltiplas tarefas cotidianas que engolem 

os moradores do ambiente urbano industrial e que dependem de um 

conhecimento muito especializado, coisas com as quais estamos 

familiarizados, mas não sabemos como operacionalizar como andar de avião34 

ou de elevador, por exemplo. 

Entendo que ao participar de um sistema perito, o indivíduo é levado a 

um nível elevado de status, exatamente por fazer algo que a maioria das 

pessoas não sabe ou não pode fazer. Isso cria, em torno dos participantes 

destes sistemas, certo exclusivismo. É neste sentido, que entendo o futebol 

como sistema perito e compreendo que naquele momento tínhamos o 

nascimento disso no Brasil35. 

O sentido primordial, entretanto, dessa forma rudimentar de sistema 

perito era o de segregar as classes subalternas do futebol, evocando a 

necessidade de certa especialização para dele participar. A especialidade 

                                                           
34

 Alhures analisei o crescimento do medo de andar de avião tendo como referência esse 
conceito. ROGÉRIO, Radamés de M. (Im)perícias em “sistemas peritos”: quem tem medo 
de avião? Disponível em http://www.espacoacademico.com.br/079/79rogerio.htm - acesso em 
06 dez 2007. 
35

 Desenvolverei melhor essa ideia na quarta parte dessa tese. 

http://www.espacoacademico.com.br/079/79rogerio.htm
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estava fixada, principalmente, no uso da linguagem e no domínio sobre a forma 

de jogar, representada pelo o seu livro de regras. Ambos os códigos 

precisavam ser dominados para que o indivíduo pudesse ser considerado um 

legítimo praticante do futebol legítimo36, um sportmen. 

A bola é o instrumento primordial a partir do qual se permite haver o 

jogo de futebol, mas se observarmos todas as imagens compostas nos mitos 

fundadores do futebol brasileiro, lá está ao seu lado o livro de regras trazido 

pelo patriarca em questão – Charles Miller, o ―pai do futebol brasileiro‖ e Oscar 

Cox, o patrono carioca, são exemplos aos quais acrescentamos José Silveira, 

o iniciador cearense37. 

Para se diferenciar da forma como o esporte vinha sendo praticado, por 

exemplo, no cais do porto e garantir a essa a imagem de atividade cosmopolita, 

vinda do exterior e não amalgamada pelas classes subalternas, a preocupação 

em legitimar a necessidade de um aprendizado específico das regras e do 

modo de se jogar, construía a imagem da especialização que, por sua vez, 

dava sentido a exclusividade da prática. No Rio de Janeiro isto estava posto 

nos jornais, conforme outra passagem que trago da pesquisa de Pereira: 

 
Pode parecer, é talvez mesmo certo que aqueles que se 
dedicam ao jogo do foot-ball pensem que é um ponta-pé 
[sic], o simples ponta-pé [sic], que é em última análise, 
em que se resume todo esse jogo, seja o mais mecânico, 
o mais fácil de seus movimentos. Não é, entretanto, 
assim. O ponta-pé [sic] no foot-ball depende de tantas 
circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis ao jogador, 
que o dá-lo com acerto constitui uma verdadeira arte, arte 
em que se evidencia toda a habilidade do jogador (2000, 
p.36). 

 

O discurso em questão defende a ideia de que não se trata de somente 

sair por aí dando ―ponta-pés‖ numa bola para que se pense estar jogado 

futebol. Se alguns fazem isso por aí, esperem: estão jogando um esporte que 

eles próprios inventaram ou coisa do tipo. O esporte vindo da Inglaterra 

prescinde de um treinamento especializado, sendo preciso, acima de tudo, 

                                                           
36

 Mais uma vez aqui a oposição entre o futebol praticado de forma improvisada e o association 
football. 
37

 Para ilustrar, essa passagem de um memorialista cearense: ―Tínhamos uma quantidade 
elevada de jovens cearenses que estavam na Europa, e um deles – José Silveira – estudante 
na Suíça, trouxe em suas férias, uma bola e o livrinho contendo as regras do futebol, em 1904‖. 
DAMASCENO, 2002, p.38. 
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dedicação, tempo, treino para se aprender esta ―arte‖ tão complexa quanto 

uma ciência, conforme a passagem seguinte ilustra:  

 
Lendo estas páginas, ninguém deixará de pensar que o 
Foot-ball Associação é um jogo extremamente difícil a 
praticar e mesmo a compreender. É somente uma 
aparência, porquanto, depois de algumas partidas, os 
jogadores se familiarizam com as suas particularidades. 
Se os nossos mestres, os ingleses, acumularam essas 
dificuldades, foi, como facilmente se presume, para tornar 
esse jogo um exercício de ciência e de destreza (Idem, 
p.37). 

 

Estava dado o ―DNA‖ do esporte, ele era inglês e nos foi dado por 

dádiva de ―nossos mestres‖ que não o inventaram assim à toa, portanto, que se 

o praticasse ―direito‖ e não aletoriamente, que se treinasse ―adequadamente‖ 

para que tivéssemos futebol e não alguma coisa parecida com isso. 

Esse discurso ligado à ovação das regras e da técnica se junta a uma 

linguagem específica e também ligada às origens inglesas do esporte para 

forjar os princípios do futebol como sistema perito no Brasil. Expressões como 

goal-kepper, corner, match, player, off-side, kcick-off são alguns, de muitos, 

exemplos sobre o uso de uma linguagem cheia de expressões em inglês para 

tratar do futebol nos primeiros tempos. O uso dessa linguagem era 

sacramentado pelos jornais da época, conforme podemos ver nesse anúncio 

de um jogo a ser realizado em Fortaleza em 1914, publicado no jornal O 

Unitário de 17 de maio: 

 
Está marcado para hoje, Domingo, às 16 horas um 
importante ‗match de foot-ball‘ no ground do P. Público, 
estando organizado os dois ‗teams‘ combatentes, com 
elementos possantes e dos melhores ‗players‘ da capital. 
Sem duvida teremos no nosso logradouro público nesta 
tarde bastante concorrido, pois temos notado nesses 
últimos tempos, muito Interesse e enthusiasmo entre a 
selecta assistência apreciadora deste ‗sport‘, nos 
sucessivos matchs: 
Eis a disposição das duas élevens: 
Do Fortaleza Sporting Club: 
Oscar, Loureiro (cap.), João Gentil, Clovis, Zéraimundo, 
Alberico, Riquet, Jayme, W. Barroso, Humberto, W. 
Olsen. 
Do English Team: 
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Durval, Speedy, Hams, Manly, Obasseis, Bolívar (cap.), 
Caron, Baurfelã, Methews, Mackenne38. (sic) 

 

O uso da linguagem, entretanto, não poderia ser, por si só, considerado 

um elemento capaz de determinar a participação dos indivíduos no futebol, 

mas era um importante elemento classificador, delimitador de classe e, 

conforme já afirmei, um dos elementos que ajudam a compor o sistema perito 

em construção. 

O futebol, nem por isso, deixou de crescer dentre as classes 

subalternas, desta forma, o espaço público vai deixando de ser o espaço 

privilegiado pela elite para, senão jogar, organizar os seus jogos, daí o 

surgimento dos clubes ou, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, da 

ratificação destes como espaços de sociabilidade restrita e, agora, aberta aos 

praticantes (determinados filhos da elite) do futebol. 

As formas de exclusão vão, portanto, se sofisticando. No Rio de 

Janeiro, por exemplo, surgem clubes que atraem à atenção da juventude local, 

mas a exigência de pagamento para ingresso nessas entidades (a ―joia de 

filiação‖) é o subterfúgio para a seleção de seus quadros, visto que os valores 

eram bastante altos, conforme demonstrou Pereira em relação ao Fluminense 

no Rio de Janeiro: 

 
Já em agosto de 1904, o clube de Oscar Cox realizava 
uma assembleia para tratar da necessidade do aumento 
da jóia de ingresso paga pelos novos associados. 
Contando no período com 170 componentes, o clube já 
teria, segundo Costa Santos, ‗muitos sócios‘, como 
lembrava Luís Nóbrega, era necessário controlar o 
ingresso para impedir a entrada no clube de ‗rapazes que 
não são dignos‘ – como já estaria acontecendo, segundo 
denúncia de outro participante da assembleia. Era, 
portanto, proposta da diretoria o exorbitante valor de 
50$000 – valor mais de 15 vezes superior, por exemplo, à 
mensalidade para pelos trabalhadores que quisessem 
associar-se à União Caixeiral (2000, p.62). 

 

Em outras associações, os requisitos, as barreiras sociais, seriam 

ainda mais diretas e específicas, como no caso do Botafogo em que o estatuto 

previa como exigência para a aceitação de um novo associado o de que este 

                                                           
38

 O Unitário apud PINTO, 2007, p.47. 
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―não ser e nem ter sido profissional de qualquer serviço braçal‖ (Idem, p.63), 

sendo necessário explicar sobre o ―lugar que ocupava no emprego‖. 

Isso ainda não impedia que se praticasse o futebol ou que se 

formassem novos clubes fora desses círculos fechados elitistas, daí que outra 

saída importante e marcante foi proposta por essa elite, em vários estados do 

país, a saber, a criação de ligas de futebol privativas para os seus fundadores. 

Pretendia-se, assim, manter-se o esporte num sentido ―unívoco pró elegant‖ 

(p.64), refreando-se o ímpeto das classes subalternas de participação no 

esporte. 

Em São Paulo foi criada, em 1901, a Liga Paulista de Futebol (a 

primeira liga de futebol do país) com cinco selecionados membros – São Paulo 

Athletic Club, Clube Atlético Paulistano, Associação Atlética Mackenzie 

College, Hans Nobilings Team (depois seria Sport Club Internacional) e Sport 

Club Germânia. No Rio de Janeiro, a Liga Metropolitana de Foot-ball surgiu 

quatro anos depois composta por Botafogo, Fluminenses, Atletic and Foot-ball 

Club e Bangu. No caso do Rio de Janeiro, tem-se desde a fundação da liga, a 

presença de um clube de fábrica, o Bangu39, diferentemente do que ocorreu em 

São Paulo. 

As barreiras no interior das ligas tinham também na joia de ingresso 

sua arma, mas ia além conforme exemplifica a liga do Rio de Janeiro: novos 

sócios só poderiam ser aceitos mediante proposta feita por dois clubes filiados, 

admissão da diretoria da liga e a exigência da posse por parte do clube 

proponente de um campo de dimensões regulamentares. 

Em 1907, a mesma liga aumentaria mais ainda suas barreiras, numa 

resposta ao mal-estar causado pela convivência obrigada com os operários do 

time do Bangu, proibindo a filiação de ―pessoas de cor‖. Visto que os 

obstáculos via joia de ingresso ainda não haviam sido suficientes para a 

seleção dos seus pares, a direção da liga resolve acrescer a essa segregação 
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 Segundo Lopes (2004), o Bangu surge, como muitos outros clubes, da iniciativa dos ingleses 
que ali trabalhavam, mas a particularidade histórica do Bangu se constrói a partir do fato de 
que o isolamento geográfico da fábrica não permitia aos ingleses convidar outros compatriotas 
para compor o time, assim estes tiveram que ―incorporar não somente outros chefes e 
empregados de outra nacionalidade e brasileiros, mas também operários‖ (p.130). Outro fator 
que contribuiu para a entrada dos operários no time foi o fato da direção da fábrica estar 
―atualizada‖ quanto ao fato de ser, naquele momento, ―uma prática internacional de outras 
empresas na Europa‖ o de promover o futebol como estímulo aos seus empregados, 
―aumentando seu sentido de pertencimento a uma comunidade empresa‖ (p.131). 
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social, a segregação racial40. Tal atitude surtiu o possível efeito desejado, pois 

o Bangu desfilhou-se da liga no mesmo ano. 

No Ceará, o processo não foi muito diferente, reproduziu-se aqui 

muitos dos elementos descritos no cenário ―nacional‖ (ou melhor, no eixo Rio-

São Paulo), com alguns anos de diferença, porém. A também Liga 

Metropolitana de Foot-ball surge no Ceará somente em 1915. Embora alguns 

memorialistas possam ver nesse surgimento o ―inocente‖ desejo por parte dos 

clubes de organizar as partidas nos poucos campos de futebol da cidade, 

assim como no eixo Rio-São Paulo, a formação dessa liga obedece também ao 

propósito de segregação, de resguardar o futebol da prática daqueles com os 

quais os filhos da elite não gostariam de dividir o seu principal lazer. 

Algumas particularidades, porém, podem ser apontadas como, por 

exemplo, o fato de que os negros não eram de todo rechaçados dos times da 

elite fortalezense, conforme analisa Pinto a partir da imagem que se segue: 

 

Imagem 02 – O time do Fortaleza campeão de 1924. Em destaque um jogador negro na 

composição do time. 

 

                                                           
40

 Era com bastante naturalidade que os defensores dessas práticas segregadoras as 
sustentavam, conforme essa passagem reproduzida por Pereira em que um membro da 
diretoria da liga rebate os argumentos de um colega que havia criticado essa adoção da 
proibição de pessoas de cor na liga apontando tratar-se de ação antidemocrática: ―O seu 
colega colocou-se em um ponto de vista falso, procura confundir sociedades políticas com as 
agremiações de caráter puramente recreativo. A aquelas, quase que hoje é reconhecido o 
princípio de igualdade, sem distinção de cor ou de crenças, ao passo qu‘essas (sic) onde os 
indivíduos estão intimamente ligados pelos laços da camaradagem e do afeto é muito justo e 
até necessário o apartamento dos indivíduos. Por muitos motivos, inclusive o da cor, que quase 
sempre indica indivíduos de classes diversas. Assim, penso que a deliberação da liga 
consultou aos interesses do sport‖. (2000, p.66/67). 



52 
 

 

Apesar da baixa qualidade da fotografia, é possível discernir, nesta foto 

do Fortaleza Sporting Clube de 1924, que o jogador em destaque é negro. 

Ressalte-se que o futebol ―organizado‖ ainda estava em seu inicio, 

considerando que a liga local estava aí em seu nono ano de existência, 

entretanto, o caso é exemplar e segundo a análise do autor, não é isolado, 

embora não possa ser considerado também comum. 

Outra particularidade fica por conta do processo de profissionalização 

do futebol pelas ―terras alencarinas‖. Por aqui, a profissionalização só ocorrerá 

em 1938, quando no eixo Rio-São Paulo ela já ocorrera sete anos antes, além 

disso, este processo no Ceará tem como motivador a vinda de times da Bahia 

e de São Paulo para disputar partidas com os times locais, conforme falarei a 

frente, antes, porém analiso como ocorre o processo nos centros irradiadores 

do processo. 

A chamada ―crise do amadorismo‖ decorre de vários fatores, destacam-

se: a regulação trabalhista propiciada pelo governo Vargas, bem como o 

incentivo deste governo as atividades da classe operária (mesmo que dentro 

do contexto da produção de mecanismos de controle destas por parte deste 

mesmo governo), os primeiros ensaios do surgimento de um mercado de 

entretenimento no país, o aumento da competitividade entre os times e os 

novos sentidos que a vitória no futebol passaram a despertar, o ―amadorismo 

marrom‖, a realização da primeira Copa do Mundo de futebol em 1930, a 

profissionalização do mercado europeu, particularmente italiano que passa a 

recrutar jogadores na América do Sul. 

O chamado ―amadorismo marrom41‖ é uma das primeiras formas de 

enfraquecimento do amadorismo, visto que estava baseado na captação de 

jogadores através do oferecimento de empregos por parte dos times 

interessados. No Rio de Janeiro, o time da colônia portuguesa, o Vasco da 

Gama, foi o pioneiro não só nesta prática, como também na absorção de 

jogadores negros, mulatos e pobres42. Em 1923, o time vence o campeonato 

                                                           
41

 Uma referência ao fato de que embora os jogadores ainda não fossem profissionais, 
ganhavam empregos nos quais pouco trabalhavam para dedicar-se ao futebol, bem como 
recebiam também premiações em dinheiro pelas vitórias e títulos, os chamados ―bichos‖. 
42

 Antes que pareça que estou propondo um mito de ―democracia racial‖ no interior do time 
vascaíno, é importante destacar o contexto que enseja esse recrutamento do Vasco nas 
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carioca com uma formação recheada de jogadores recrutados nos subúrbios 

do Rio o que gerou perseguição por parte da liga ao time cruzmaltino. As 

investigações sobre a ―qualidade do amadorismo dos jogadores do Vasco‖ 

acabou esbarrando no forte álibi fornecido pelos ricos comerciantes 

portugueses que ―empregavam‖ os jogadores nos seus armazéns, lojas e 

fábricas, o que lhes permitia treinar em regime de semi-internato, dando ao 

time uma condição física e tática capaz de levar o time ao título (LOPES, 

1994). A liga, entretanto, encontrou um subterfúgio para excluir o Vasco de seu 

campeonato, o fato do time não possuir um estádio (dois anos depois, o Vasco 

inauguraria o maior estádio do país até então com capacidade para 50.000 

espectadores – estádio de São Januário, muito utilizado posteriormente pelo 

governo Vargas, em diversas ocasiões festivas como o dia do trabalhador, por 

exemplo). 

O Bangu, conforme já citado, já operava a lógica de produção do 

―operário-jogador‖, ou seja, jovens que se destacavam por seu futebol eram 

contratados para trabalhar na fábrica. Desta forma, clubes como o Bangu, 

permitiram que ―jogadores das classes populares, brancos pobres, mulatos e 

negros, medissem forças e habilidades com os jogadores dos grandes clubes 

de elite‖ (Lopes, 2004, p.132). 

A primeira Copa do Mundo realizada no Uruguai em 1930 é um fator 

importante ao pôr em movimento uma ―rede internacional de futebol‖ que não 

pararia mais de crescer. Neste sentido, a profissionalização no além-mar 

provoca reações no Brasil. Utilizando-se politicamente do futebol, e sendo o 

próximo anfitrião da Copa do Mundo, Mussolini estimula o futebol italiano com 

a promessa de construir um estádio para a equipe campeã nacional, disso 

resultou uma corrida aos jogadores considerados bons da América do Sul, ―o 

que significa, no contexto da Itália de Mussolini, os bons jogadores de 

ascendência italiana na Argentina, Uruguai e Brasil‖ (Idem, 1994, p.71), o que 

precipitou a profissionalização nos dois primeiros países, mais ameaçados por 

                                                                                                                                                                          

camadas populares. Lopes analisa que, ao contrário dos demais clubes da elite carioca, o 
clube português ―não dispunha de atletas provenientes da extração social de seus associados. 
Uma hipótese para a explicação desse fato consiste na pouca disponibilidade de tempo de uma 
juventude de origem portuguesa diretamente ocupada no aprendizado ou na operação dos 
negócios da burguesia e pequena burguesia da colônia, na sua prática de um modo de 
reprodução familiar que exclui a passagem por uma escolarização longa, via escola secundária 
de elite e universidade‖ (2004, p.134). 
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essa pressão externa. No caso brasileiro, conforme ainda José S. Leite Lopes, 

os grandes jogadores negros estavam ―condenados ao sucesso local, a serem 

grandes jogadores locais‖, como Leônidas da Silva, Fausto e Domingos da 

Guia, grandes iniciadores de um futebol nacional de massa. 

As vitórias dos times suburbanos aumenta a competitividade no futebol, 

o que trouxe junto consigo uma gana pela vitória que começa a ultrapassar a 

luta de classes, no sentido de que a preocupação em vencer começa a ganhar 

uma proporção muito maior e começa a se sobrepor (vagarosamente, 

paulatinamente) às questões étnicas ou sociais. Como destaca Pinto (2007, 

p.56), ―foi diante de uma necessidade de ganhar acima de qualquer suspeita 

que se permitiu a inserção no esporte de pessoas que não pertenciam ao 

mesmo patamar social‖, bem como dão ensejo à profissionalização. 

O surgimento de um mercado de entretenimento no Brasil na década 

de 1920 e 1930 é um dos fatores mais destacados em sua contribuição à 

profissionalização no futebol brasileiro. Em ―No compasso da bola‖ (2011), o 

historiador Paulo Luna demonstra a relação entre futebol e música popular, 

destacando ambos como modo de ascensão das classes subalternas, 

particularmente negros e mulatos. 

A constituição de um campo profissional futebolístico no Brasil ocorre 

nos idos de 1930 no contexto do surgimento de uma nova cultura urbana, 

resultante do processo de urbanização da sociedade brasileira e diversificação 

da atividade econômica. Surge a demanda por um entretenimento mais regular 

e mais especializado favorecendo a profissionalização. Neste sentido,  

 

a década de 1930 foi, portanto, fundamental para o 
desenvolvimento de uma indústria do entretenimento no 
Brasil. [a conjugação de diversos fatores impulsionaram o 
setor da economia voltado para a recreação], por um lado 
o crescimento urbano acelerado, criando necessidades 
novas e gente disposta a aproveitar as oportunidades, e 
ao mesmo tempo ávida por diversão. Por outro, o 
desenvolvimento tecnológico aportado no Brasil, 
permitindo o incremento no número de rádios e de 
aparelhos transmissores (...). Ganhar a vida cantando, 
jogando futebol ou tocando um instrumento todas essas 
atividades deixavam de ser marginalizadas e se tornavam 
opções mais do que desejáveis (p. 46/47). 
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O surgimento do rádio é um dos acontecimentos mais essenciais na 

transformação do futebol e da música popular, o primeiro criando o mito 

popular deste e o segundo impulsionando e alimentando aquele, ―simbiose 

impossível de separar‖. A primeira partida de futebol transmitida ao vivo pelo 

rádio ocorreu em 1932, iniciando assim um longo processo de influencia mútua. 

A década de 1930 foi um  

 

momento de afirmação de todo um setor voltado para a 
diversão calcada na dicção popular e, embora 
naturalmente englobasse outros setores, foi formado um 
tripé entre música, futebol e rádio com este último 
assumindo o papel de ‗mediador‘ (p.52). 

 

E aqui se destaca a figura de Mário Filho, ―ministro informal do futebol 

brasileiro43‖. Mário Filho teve como pai Mário Rodrigues, jornalista 

pernambucano que ficou famoso pelo seu envolvimento em intrigas políticas 

através da promoção do sensacionalismo exacerbado que imprimia aos seus 

jornais (A Manhã e A Crítica) ou os jornais nos quais trabalhou (Correio da 

Manhã). 

Tais polêmicas acabaram respigando, de forma trágica, na trajetória 

familiar dos Rodrigues, quando um dos irmãos de Mario Filho foi assassinado 

na redação do jornal A Crítica por uma ―senhora da sociedade‖, supostamente 

devido à publicação de uma matéria sobre sua separação com o ex-marido. 

Segundo a biografia de Nelson Rodrigues (LOPES, 1994), esse fato precipitou 

a decadência de Mário Rodrigues que acabou morrendo três meses depois. 

Devido a sua contundente e polêmica posição em relação aos 

opositores do governo deposto com o golpe de 1930, o jornal é invadido e 

totalmente depredado, tirando de Mário Filho a condição de sustentar a ele e a 

família após a morte do pai. É nesse momento que ele é convidado a trabalhar 

no jornal O Globo e inicia uma trajetória relevante praticamente criando o 

jornalismo esportivo no país.  

Sobre a importância da imprensa esportiva na ratificação do futebol 

como paixão nacional no Brasil, Marcelino Silva em seu livro ―Mil e uma noites 
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 Segundo Ruy Castro, biógrafo do irmão de Mário Filho, o também jornalista Nelson 
Rodrigues, assim o havia se tornado na década de 1950. Cf. Lopes, 1994, p.79. 
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de futebol‖ (2006) em que estuda esse fenômeno com foco na trajetória de 

Mário Filho, analisa: 

 

Permitindo o compartilhamento e a cristalização desses 
sentidos [os produzidos sobre o futebol no Brasil naquele 
momento] e transmitindo a eles a autoridade socialmente 
conferida à escrita, a imprensa esportiva teria nesse 
processo um papel fundamental. (...) A simultaneidade 
das profundas transformações ocorridas no universo 
futebolístico brasileiro nesse período e o surgimento de 
um jornalismo esportivo vibrante e vigoroso no Rio de 
Janeiro, cuja a liderança tem sido atribuída a Mário Filho, 
sugeria que, ao invés de apenas refletir o que acontecia 
no mundo do esporte, o discurso jornalístico poderia ter 
sido, na verdade, um dos principais protagonistas dessas 
mudanças (p.21). 

 

Mas a contribuição de Mário Filho, segundo argumenta Lopes, foi além 

da própria produção de um novo jornalismo (―vibrante e vigoroso‖), ele 

contribuiu para a criação de um público de massa para o futebol no Brasil em 

pelo menos mais duas frentes, a saber, participando e tomando partido pela 

implementação do profissionalismo no futebol brasileiro e forjando 

campeonatos e torneios que movimentavam os times e criavam ou ratificavam 

as rivalidades. 

 

Ele começa a fazer várias campanhas desde sua página 
de jornal (que às vezes atingia a primeira página) para 
atrair o público para os jogos. Assim, instituiu o 
campeonato dos torcedores de clubes enquanto 
coletividade e também prêmios aos pequenos grupos de 
torcedores mais criativos, mais originais ou mais 
organizados. Ele revalorizou os jogos entre os principais 
times a partir da história dos clubes e de seus encontros 
no passado, criando assim os ‗clássicos‘ (como são 
conhecidos até hoje), apropriando-se de seu passado de 
amadores no sentido de dar uma ideia de continuidade 
mesmo que transformada pelo profissionalismo. O 
confronto entre Flamengo e Fluminense transformou-se e 
Fla-Flu (p.72). 
 
Em 1950 ele inventou também competições de futebol 
para preencher os vazios do calendário desse esporte, 
como o campeonato entre os principais clubes do Rio e 
São Paulo (p.78). 
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Voltando à realidade cearense. Conforme já afirmei antes, o processo 

de profissionalização do futebol no Ceará só se inicia efetivamente no final da 

década de 1930 e tem como fator motivador, além de todo o contexto 

―nacional‖ descrito, as derrotas ―humilhantes‖ que os times locais sofreram 

contra dois times que vieram fazer as chamadas temporadas44 no Ceará em 

1939, o Bahia e o Palestra Itália de São Paulo. 

Relembro que em 1915, dentro de um processo muito próximo ao que 

ocorreu no eixo Rio-São Paulo como estratégia para manter o futebol sob o 

controle da elite e deslegitimar a prática das classes subalternas, foi criada a 

Liga Metropolitana Cearense45 que teve quatro seletos membros-fundadores: o 

Rio Branco46, Stella47, Maranguape e Rio Negro. Embora nessa composição 

conste um time de fora da capital Fortaleza, o Maranguape, sua inclusão deve-

se ao fato de que o time foi fundado e era mantido por jovens ricos da elite 

local. Esses mesmos clubes formariam ainda, cinco anos depois, a Associação 

Desportiva Cearense – ADC em 1920. O memorialista Nirez de Azevedo 

afirma, no documentário ―A história do futebol cearense‖ que uma das 

motivações de se criar uma associação era a necessidade de se organizar os 

jogos, pois, muitas vezes, quatro times chegavam ao mesmo tempo no mesmo 

campo para jogar, o que acarretava confusão. 

Tendo a concordar com a crítica que Rodrigo Pinto faz a esse tipo de 

leitura que evoca uma simples necessidade de organização, acreditando, ao 

contrário, que esse tipo de iniciativa correspondia muito mais a um ímpeto da 

classe dominante local de fechar às portas aos clubes suburbanos que já 

surgiam e disputavam partidas como o Olímpico Foot-ball Club constituído em 

quase sua totalidade, citado pelo mesmo autor, de funcionários da Rede de 

Aviação Cearense e fundado em 1919. 

O debate sobre a profissionalização no Estado terá, portanto, como 

fator motivador, o aumento da competividade que, por sua vez, terá um fator 

externo e outro interno: o externo, as já citadas ―temporadas‖, as derrotas 

sofridas pelos times locais para os times de outros estados que despertará uma 
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 Forma como era chamado o período em que um time de fora se estabelecia de passagem 
em nossa capital para desafiar os times locais, sendo jogos que levavam muito público ao 
Campo do Prado. 
45

 No plano nacional, surge em 1916 a CBD – Confederação Brasileira de Desportos. 
46

 Que no mesmo ano tornar-se-ia Ceará Sporting Clube. 
47

 Time que dá origem ao Fortaleza Esporte Clube. 
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autoanálise por parte dos desportistas locais de que o Estado estava ficando 

para trás futebolisticamente. Para que se tenha uma ideia, o Palestra Itália 

venceu dois dos principais times cearenses, Ceará e Maguary pelo placar de 5 

x 1. Mesmo formando-se a seleção cearense com os melhores jogadores do 

Estado o que se conseguiu foi uma derrota menos expressiva pelo placar de 2 

x 1. O fator interno é o surgimento de times ligados às companhias, empresas, 

sociedades de socorro mútuo ou organização de trabalhadores como 

Ferroviário, Tramway, Sem Rival e Estrela do Mar – o primeiro nascendo da 

Rede de Viação Cearense, o segundo ligado à Ceará Tramway Light Co., 

companhia que fornecia eletricidade e mantinha linha de ônibus e bondes em 

Fortaleza, o terceiro advindo da Sociedade Fênix Caixeiral que congregava os 

caixeiros cearenses, e o último representava os trabalhadores do cais do porto, 

sendo que somente o Ferroviário permaneceu até os dias de hoje. 

Será inclusive o Ferroviário aquele que dará o passo decisivo para a 

profissionalização no futebol cearense ao iniciar o processo de contratação de 

jogadores advindos de outras praças conforme Fontenele: 

 

Recordamos, então, as contratações (profissionalismo) 
pelo Ferroviário logo no primeiro ano de sua participação 
no campeonato cearense, em 1938 (fundado em 1933) 
trazendo de Pernambuco três excelentes valores: Popó 
(o ―Pingo de Ouro‖), Zuza e Lourival, e logo em 1939, o 
extraordinário ponta-direita piauiense, Pepê, o primeiro a 
chegar de avião, numa campanha de Valdemar Caracas 
(um dos fundadores). (PINHEIRO, 2013, p. 5). 

 

O processo, definitivo de segregação do amadorismo do 

profissionalismo, entretanto, só ocorrerá no final da década de 1940 quando a 

Confederação Brasileira de Desportos - CBD, a entidade máxima do futebol 

brasileira à época, pressiona as entidades locais a isso conforme o trecho da 

reportagem abaixo transcrito por Pinheiro (2013) a partir do Jornal Unitario: 

 
Noticiaram os jornais do Rio, que a CBD vai dirigir-se às 
entidades regionais determinando que organizem e 
prestigiem mais os certamens do futebol amadorista. 
Além disso, a mentora da metrópole exigirá que os 
campeonatos de amadoras se desenvolvam distinta e 
independentemente dos de profissionais. Afirma-se que a 
CBD, não consentirá que os clubes do amadorismo 
pebolistico, do Rio ou de outro Estado, continuem a 
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disputar os seus jogos oficiais como preliminares das 
partidas da categoria profissional. [...] De acordo com a 
lei esportiva em vigor, atualmente, os clubes amadores 
não podem disputar o campeonato em que se alinham as 
organizações profissionais. ―CADA MACACO NO SEU 
GALHO‖, isto é, cada grêmio no certamem de sua 
categoria. Quem jogar por dinheiro, é profissional. Quem 
jogar por esporte, é amador. O ―marronismo‖, disfarce 
que tem perdurado bastante, desaparecerá. Os players 
se definirão de uma vez, pondo termo a essa historia de 
um crack ser profissional no clube, e possuir ficha de 
amador na entidade (sic). (Unitario, 31 maio 1941, pp. 5 e 
7). 

 

Por aqui, o Fortaleza será um daqueles que resistirá à 

profissionalização e isso se refletirá nos maus resultados do time no 

campeonato cearense, ao contrário do que ocorrera antes quando o time 

disputara e ganhara títulos do certame cearense conforme mostra o quadro 

abaixo que traz os campeões cearenses nos dez anos imediatamente 

anteriores e posteriores à profissionalização no Estado: 

 

Tabela 01 – Lista dos clubes campeões e vice-campeões cearenses de 

1928 a 1948 

ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO 

1928 FORTALEZA MAGUARY 

1929 MAGUARY AMÉRICA 

1930 ORION CEARÁ 

1931 CEARÁ ORION 

1932 CEARÁ MAGUARY 

1933 FORTALEZA CEARÁ 

1934 FORTALEZA AMÉRICA 

1935 AMÉRICA MAGUARY 

1936 MAGUARY PENAROL 

1937 FORTALEZA CEARÁ 

1938 FORTALEZA MAGUARY 

1939 CEARÁ TRAMWAYS 

1940 TRAMWAYS AMÉRICA 

1941 CEARÁ FERROVIÁRIO 

1942 CEARÁ FERROVIÁRIO 

1943 MAGUARY CEARÁ 

1944 MAGUARY FORTALEZA 

1945 FERROVIÁRIO MAGUARY 

1946 FORTALEZA LUSO 

1947 FORTALEZA FERROVIÁRIO 

1948 CEARÁ AMÉRICA 
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Nos dez anos anteriores à profissionalização, o Fortaleza aparece oito 

vezes como campeão ou vice-campeão, contando com o Orion que se formou 

a partir de uma dissolução momentânea do Fortaleza em 1929. Depois da 

profissionalização, tendo como marco o ano de 1938, o time tricolor só 

aparecerá como campeão ou vice, metade das vezes nos dez anos 

posteriores, sendo que o seu maior rival hoje, o Ceará, terá uma presença mais 

constante nos dois períodos, tendo absorvido de imediato a ideia de contratar 

jogadores de outros times e estados. Chama a atenção também na tabela, a 

força dos times ligados aos trabalhadores depois de 1938, no caso o Tramways 

e o Ferroviário, com o primeiro conquistando um vice e um campeonato logo 

nos anos subsequentes a profissionalização e o segundo sagrando-se 

campeão e três vezes vice nos dez anos subsequentes. 

Outro marco importante para o futebol cearense nesse período é a 

passagem do futebol praticado no campo de barro, o campo do Prado, para o 

primeiro gramado do Estado implantado no estádio Presidente Vargas. O 

Estádio foi inaugurado em quatorze de setembro de 1941 com um show que 

contou com coral dos estudantes de escolas de Fortaleza, músicas marciais 

executadas pela banda da força policial do Estado, exibições físicas de homens 

do corpo de Bombeiros em apresentação de exercícios em barra de ginástica, 

e exibição de habilidades em confrontos coreografados de combate em 

esgrima a baioneta executado por soldados, cabos e sargentos do exército. 

Devido a um problema na iluminação do estádio, a inauguração via futebol só 

ocorreria uma semana depois no dia vinte e um no amistoso entre o time do 

Ferroviário e o time do Tramways de Pernambuco. O PV, como é conhecido 

em Fortaleza, tornar-se-ia o principal palco do futebol do Ceará, pelo menos 

até a inauguração do estádio Castelão em 197348. 

Essa era uma época em que ―outros times‖ ainda disputavam o título 

cearense chegando a ser campeões ou vice, estou me referindo a outros times 

fora da tríade Fortaleza, Ceará e Ferroviário, pois a partir de 1956 esses times 

irão dominar o cenário local, com grande predominância dos dois primeiros. 

Nunca um time do interior foi campeão cearense, a não ser numa contestada 
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 Estádio Governador Plácido Castelo, inaugurado em 11 de novembro com público de 70 mil 
pessoas que assistiram a uma partida entre Fortaleza e Ceará que terminou em zero a zero. O 
Estádio passou por várias reformas ao longo desses quarenta e um anos, a última capacitando 
a sediar a Copa do Mundo de 2014, tendo sido o primeiro estádio da copa a ficar pronto. 
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divisão do título em 1992 entre Icasa de Juazeiro do Norte, Fortaleza, Ceará e 

Tiradentes (time da polícia militar sediado também em Fortaleza). Para que se 

tenha uma ideia da concentração de títulos, nos últimos 57 anos (de 1957 a 

2014), somente três times foram campeões cearenses – Ceará (28 títulos), 

Fortaleza (23 campeonatos) e Ferroviário (somente seis vezes), com exceção 

do América (sediado em Fortaleza) campeão em 196649. 

A quase que total concentração de títulos na capital cearense entre 

somente dois times, reflete o cenário nacional, pois em 43 anos de campeonato 

brasileiro, que iniciou-se em 1971, somente uma vez o campeão saiu do 

interior – Guarani de Campinas em 1978, e somente duas vezes o campeão 

não saiu das regiões sudeste ou sul do país, Sport de Recife em 1987 (título 

dividido com o Flamengo do Rio, mas que passou a ser somente do Sport a 

partir da decisão do Supremo Tribunal de Justiça proferida em 07 de abril de 

2014) e Bahia em 1988. A Taça Brasil (que ocorreu de 1959 a 1968 e 

antecedeu o campeonato brasileiro como certame nacional) não destoa desta 

realidade, abrigando somente um campeão fora do eixo Rio-São Paulo-Minas 

Gerais, a saber, o Bahia, logo em sua primeira edição50. Assim como no 

cenário nacional, o local reflete essa enorme concentração de títulos, prestígio 

e renda nas mãos de poucos times o que diminui significativamente o mercado 

de trabalho para jogadores e ex-jogadores de futebol no Estado do Ceará. 

 
  

                                                           
49

 Do campeonato de 1996 para o de 2014, últimos dezoito anos, o título ficou nas mãos de 
Fortaleza ou Ceará. 
50

 Essa supremacia de títulos reflete a supremacia econômica dos clubes do sul e sudeste 
(mais precisamente quatro estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul), conforme indica a reportagem da revista Isto é intitulada ―10 clubes concentram 65% da 
renda do mercado brasileiro de futebol‖. São eles: Corinthians-SP, São Paulo, Internacional-
RS, Santos-SP, Flamengo-RJ, Palmeiras-SP, Grêmio-RS, Vasco da Gama-RJ, Cruzeiro-MG, 
Atlético Mineiro-MG. Disponível em 
www.istoedinheiro.com.br/noticias/108443_10+CLUBES+CONCENTRAM+65+DA+RENDA+D
O+MERCADO+BRASILEIRO+DE+FUTEBOL – acesso em 30 out 2013. 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/108443_10+CLUBES+CONCENTRAM+65+DA+RENDA+DO+MERCADO+BRASILEIRO+DE+FUTEBOL
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/108443_10+CLUBES+CONCENTRAM+65+DA+RENDA+DO+MERCADO+BRASILEIRO+DE+FUTEBOL
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CAPÍTULO 3: OS COMPONENTES DA TESE 

 

Na primeira parte busquei apresentar a tese descrevendo a trajetória 

de escolha e construção do objeto de pesquisa, assim como os elementos 

teóricos e metodológicos desta. Além disso, realizei uma contextualização do 

futebol no mundo, no Brasil e no Ceará tratando de sua origem e 

desenvolvimento. 

Na segunda parte intitulada ―Protagonistas do espetáculo: a carreira e 

o ―ser jogador de futebol‖, analiso, ao longo de quatro capítulos, os variados 

aspectos que compõem a carreira de jogador de futebol, com destaque para as 

ambiguidades que marcam as regulações que recaem sobre o jogador de 

futebol. No primeiro capítulo, analiso tais ambiguidades em relação a posição 

que o jogador ocupa no interior do processo civilizador, em relação à gestão da 

vida e do corpo os quais são objeto os jogadores (analiso a constituição de 

perfis como ―jogador-problema‖ e ―jogador-rebelde‖), em relação a constituição 

da fama no futebol (realizo um pequeno ensaio sobre a efemeridade da fama, 

um dos fenômenos mais presentes e sentidos na carreira e jogador de futebol. 

É vertiginosa a velocidade com que um jogador sai do anonimato para a fama e 

retorna ao anonimato ou tornar-se herói ou vilão de uma partida, de um 

campeonato, da história de um clube. Ao ponto de ser essa uma das 

características mais visíveis dessa profissão, uma de suas maiores marcas) e 

em relação às leis trabalhistas aos quais regem a relação do jogador com seu 

empregador argumentando que o dinheiro, como vínculo primordial do contrato, 

acaba por colocar o jogador numa linha tênue que separa a racionalização e a 

paixão que marcam esse vínculo, particularmente quando envolve a torcida. 

No segundo capítulo, busco compreender a matéria-prima que compõe 

o sonho de ser jogador de futebol, tentando responder a pergunta: porque com 

tantos fatores contrários, tantos jovens sonham em ser jogador de futebol? 

No terceiro capítulo, intento levantar um olhar diferenciado sobre a 

gestão dos recursos financeiros obtidos na carreira de jogador argumentando 

que tais recursos se constituem como dinheiro do dom e como tal obedecem a 

uma lógica de uso diferente daquele do dinheiro, digamos, convencional. 

Encerro esta parte da tese com o quarto capítulo em que busco 

contribuir para uma melhor compreensão do campo futebolístico ao argumentar 
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que é possível analisar o futebol como uma espécie de sistema perito 

apropriando-me da categoria criada pelo sociólogo inglês Anthony Giddens 

(1991). 

Na terceira parte da tese intitulada ―Por onde anda?‖ ou ―que fim 

levou?‖: quatro trajetórias no futebol cearense‖ passo a construção e a análise 

das quatro trajetórias profissionais dos jogadores Serginho Amizade, 

Mirandinha, Celso Gavião e Stênio buscando compreender que estratégias e 

capitais foram acionados na passagem da carreira ao ―segundo tempo da vida‖. 

Essa parte foi constituída por quatro capítulos cada um dedicado a um dos 

jogadores. 

Na quarta parte intitulada ―Depois do espetáculo: a condição de ex-

jogador de futebol‖, analiso em dois capítulos dois aspectos muito importantes 

da condição de ex-jogador, a saber, a dificuldade de parar e se existe no Ceará 

uma rede de assistência e um mercado de trabalho para ex-jogadores. No 

primeiro capítulo – ―Sobre as dificuldades de ―parar‖: uma carreira e uma 

condição liminares‖ – argumento que um dos grandes agravantes que tornam a 

passagem da carreira à pós-carreira num difícil drama é o fato de que a 

carreira de jogador constitui-se numa condição de liminaridade e o fim da 

carreira significa mais do que aposentadoria dos gramados, pois trata-se de 

uma saída da liminaridade. No segundo capítulo – ―As redes de assistências 

para ex-jogadores de futebol no Ceará‖ – analiso as questões citadas a partir 

de entrevistas com o presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado 

do Ceará – SAFECE, e com um diretor e com o presidente da Associação de 

Garantia ao Atleta Profissional do Ceará, AGAP-CE. 

Na quinta parte, intitulada ―A título de conclusão: o término deste início 

e não o fim deste jogo‖, encerro o texto, a tese, sem encerrar, entretanto, as 

reflexões acerca do fenômeno social ―futebol‖, particularmente, os 

―protagonistas do espetáculo‖, os jogadores em sua condição de ex-jogadores, 

daí tratar-se do término deste inicio e não do fim deste jogo. 
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PARTE II - PROTAGONISTAS DO ESPETÁCULO: A CARREIRA E O “SER 

JOGADOR DE FUTEBOL” 

 

CAPÍTULO 1: A TENSÃO COMO REGRA: REGULAÇÕES EM TORNO DA 

PROFISSÃO DE JOGADOR DE FUTEBOL 

 

Desde que se tem registro, o esporte cumpre papéis sociais relevantes 

nas sociedades em que ocorre. Particularmente do ponto de vista do processo 

que Norbert Elias (1993) convencionou chamar de ―civilizador‖, o esporte 

adquire centralidade enquanto atividade que espelha e ao mesmo tempo 

participa ativamente da constituição desse processo, ambiguamente como 

forma de ratificação ou invalidação. 

Focando no esporte na era do capitalismo industrializado, moderno, 

podemos afirmar que um de seus papéis é o fomento de uma indústria do lazer 

e/ou do entretenimento. Os campeonatos nacionais, regionais e internacionais 

de futebol entre clubes ou seleções nacionais são grandes eventos 

mobilizadores de grande quantia de capital. 

Mas para além do aspecto financeiro, o esporte moderno desempenha 

papel na preparação do corpo e da mente do indivíduo para a sobrevivência 

num mundo e mercado de trabalho cada vez mais exigentes tratando-se, 

portanto, de uma adaptação ou redenção do corpo e da mente à modernização 

da vida – veloz, fugidia, de mudanças incessantes. 

Neste sentido, ao comentar sobre os significados do futebol brasileiro, 

Roberto DaMatta (1994) afirma que numa sociedade baseada no conflito de 

interesses e na competição, como se caracteriza a sociedade moderna 

capitalista, todas as modalidades esportivas que invariavelmente ―tomam o 

confronto, o conflito e a competição como matéria-prima‖ transformando 

―paixões que levavam à morte e à vingança nas sociedades tradicionais‖, numa 

leal, rotineira e ―higiênica disputa de interesses‖, cumprem o papel social de 

canalização da violência, assim, o esporte moderno transformou tais 

dissenções em espetáculos programados, planejados e institucionalizados. 

Eric Dunning, afirmou em entrevista, que Norbert Elias buscou 

demonstrar, em Deporte y Ocio (1995), que a ―principal função do esporte é a 

produção de excitação prazerosa e socialmente construtiva‖ (1998, p. 224). 
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Para Elias, o esporte se constitui como uma espécie de ―remédio‖ que as 

sociedades, submetidas ao processo de civilização, oferecem aos indivíduos 

que dela fazem parte para combater os efeitos colaterais do processo de 

―autocontrole‖ ao qual todos devem se submeter sob pena de não obterem 

suas socializações, ou seja, a permissão de viver em sociedade. 

Conforme se vê, há uma ambiguidade na função social atribuída ao 

esporte: por um lado ele se constitui como atividade institucionalizada, 

controlada, planejada que visa canalizar e civilizar a violência e, ao mesmo 

tempo, constitui-se como válvula de escape aos níveis cada vez mais altos de 

autocontrole aos quais os indivíduos são submetidos em sociedades 

civilizadas51. 

A questão que gostaria de me deter nesse momento é a seguinte: o 

futebol é uma atividade que participa do processo civilizador de nossa 

sociedade ao propiciar excitação prazerosa e controlada ao público em geral, à 

massa, mas para cumprir esse papel, os participantes principais da atividade, 

os jogadores, devem ser submetidos a uma rigorosa disciplina e devem ter 

atitude exemplar no contexto dessa ordem disciplinar. Quais as consequências 

para os jogadores? Como este campo profissional é afetado por esta 

ambiguidade do processo civilizador? 

Acredito que a profissão de jogador de futebol é marcada por diversas 

pressões de ordem psicossocial. Tais tensões são consequências diretas das 

regulações que incidem sobre ela. As principais dessas regulações as quais 

pretendo analisar são: 1. As ambiguidades no processo civilizador; 3. A gestão 

da vida e do corpo do jogador; 3. As leis e relações de trabalho que regem a 

profissão; 

Primeiro, analisarei o futebol e o jogador de futebol profissional no 

contexto do processo civilizador em Norbert Elias. Depois, a análise será sobre 

a gestão da vida e do corpo do jogador realizando um diálogo com a teoria de 

Michel Foucault, findando essa análise com a reflexão em torno da disciplina 

focando diretamente na questão trabalhista, buscando compreender os 
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 Ressalte-se que para Elias, o termo civilizado não é um qualificador em si, ou seja, não 
denota um estado melhor ou pior da sociedade ao qual se refere, mas deve funcionar como 
marco delimitador das sociedades que se submeteram ou se submetem as cadeias de 
figurações que compõem aquilo que ele entende como processo civilizador. 
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impactos sobre a regulação do trabalhador jogador de futebol, particularmente 

em relação ao direito de greve. 

 
1.1. Ambiguidades no interior do processo civilizador 

 

Na introdução de Deporte y ócio en el proceso de la civilización, Elias 

busca demonstrar como o estudo sobre o esporte revela aspectos importantes 

da formação geral das sociedades. Em sua conotação dita moderna, a principal 

característica que diferencia o esporte de sua composição pré-moderna é a 

imposição de regras que visam diminuir ao máximo a possibilidade de lesão 

séria aos praticantes do mesmo, ou seja, o esporte moderno se caracteriza por 

se tratar de uma batalha não violenta, ou por se compor por ―tensões 

controladas‖, conforme Dunning (1995). 

O que motivou a mudança da forma de se praticar esporte dos tempos 

antigos e/ou pré-modernos aos modernos? Quais são os fatores que dão ao 

esporte moderno essa condição de ―batalha não violenta‖ e ―tensão 

controlada‖? Como essa passagem reflete uma mudança sociocultural e 

histórica nas sociedades onde ocorreu? 

Para Elias, tal mudança só pode ser compreendida se a análise buscar 

compreender todo o processo civilizador pela qual passou a sociedade em 

geral e está diretamente ligada ao aumento do nível de intolerância à violência. 

A Inglaterra é o país aonde primeiro ocorreu esse processo de civilização das 

práticas recreativas, particularmente a esportiva, ou seja, de surgimento do 

esporte em suas feições modernas. A explicação do autor para esse fenômeno 

é que a autopacificação das classes que exerciam poder no país, no âmbito 

político, fenômeno que chamou de ―parlamentarización‖ e que teve seu 

equivalente na ―esportivização‖ dos passatempos dessa mesma classe, ou 

seja, na pacificação e repugnância à violência no âmbito do esporte. Assim, se 

nos jogos de poder as habilidades militares foram substituídas pelas 

habilidades verbais do debate, da retórica e da persuasão, todas as demais 

atividades responderiam a esse ―impulso civilizador‖ (1995b, p. 48). 

 O processo civilizador consiste, portanto, na mudança na conformação 

das classes e dos indivíduos a um novo padrão de conduta fincado, 

principalmente, na autorregularão dos sentimentos e das emoções. O 
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argumento é que a mudança que ensejou a formação dos Estados europeus, 

passando pela submissão das classes guerreiras a um controle estrito do uso 

da força, agora monopolizada pelo Estado, e o agrupamento dos nobres nas 

cortes dos países da Europa, estavam relacionados, de algum modo, com uma 

mudança no código sentimental e de conduta, conforme afirma o autor: 

 

la investigación realizada en el desarollo del deporte mostró 
una evolución global del código de sentimientos y de conducta 
en la misma dirección. Si comparamos los juegos de pelota 
populares a fines de la Edad Media o incluso a principios de la 
era moderna con el soccer y el rugby, las ramas del fútbol 
inglés nacidas en el siglo XIX, advertimos un aumento de la 
sensibilidad en lo que se refiere a la violencia‖ (1995b, p.33).  

 

De antemão, deve-se ressaltar que a abordagem eliasiana busca 

relacionar os processos biológico e social, num olhar multidisciplinar que 

compreende que todas as atitudes e condutas humanas derivam de uma fusão 

entre processos aprendidos e não-aprendidos, ou ―não naturais‖ e ―naturais‖, 

daí que a ―sociologia figuracional52‖ de Elias busque a ―psicogênese‖ e 

―sociogênese‖ dos fenômenos que investiga.  

Conforme Bejarano & Pilatti (2009), a psicogenia ―delineia o 

desenvolvimento de longa duração das estruturas psíquicas e as modificações 

do comportamento humano. A preocupação [de Elias] está centrada nas 

estruturas e mecanismos de regulação e controle das emoções e na formação 

social do superego‖ (p. 218/219). Ou seja, seu olhar se centra na transição dos 

mecanismos de coação exteriores para mecanismos interiores, desta forma, a 

partir da psicogenia, Elias busca compreender como ocorre o processo de 

autocontrole na passagem de uma coação que advém do meio social, da 

socialização, para uma coação interna, uma disciplinarização de si. 

Embora o autor afirme que a coação advém do exterior, admite que o 

aparelho biogenético e neurológico humano seja preparado para a coação, o 

que não quer dizer que o processo ocorra sem resistência, conflitos e/ou 

resultados imprevistos. Assim, para Bejarano & Pilatti, a teoria de Elias é 

biossocial, ou seja, ―assume uma visão das emoções que considera a interação 

                                                           
52

 Figurações são as formas assumidas pelas cadeias ou redes de interdependência que 
resultam da interação entre os indivíduos. São as estruturas que resultam dessas redes e 
resultam em relação de força, de poder, eixos de tensão, sistemas de classes. Emergem a 
despeito das intenções e ações dos indivíduos. 
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de fatores genéticos, ou tendências inatas, com fatores adquiridos com a 

experiência, principalmente a interação social‖ (2009, p. 230). 

Ressalte-se, assim, a importância das emoções como determinante na 

sobrevivência do homem como espécie, tendo, portanto um valor utilitário, de 

adaptação ao meio ambiente no âmbito da teoria eliasiana. Nas palavras do 

próprio autor:  

 

Tanto la disposición biológica para el control de los impulsos, la 
cual ha de ser activada por el aprendizaje, como la disposición 
biológica encargada de producir alivio de la tensión por 
sobreesfuerzo, pertenecen a esta categoria. Ambas son 
características del adelanto evolutivo que dejó atrás el nível 
prehumano para adentrarse em el nível humano (1995, p. 80) 

 

O processo civilizador consiste numa série de mudanças de longo 

prazo na sociedade humana fincado basicamente na monopolização do uso da 

força por parte do Estado que praticamente eliminou a fruição deliberada dos 

instintos e paixões humanas (muito comum numa sociedade de guerreiros). 

Com a sociedade de corte, a civilização toma forma e o desenvolvimento de 

uma força psíquica interna capaz de barrar o desejo de hostilizar ou matar o 

outro, o que Elias denominou de controle das emoções, ganha força suficiente 

para promover a pacificação interna de muitas sociedades. 

Conforme já foi preliminarmente demonstrado, Elias concluiu que os 

indivíduos pagavam um preço muito alto para fazer parte da civilização. A 

civilização exige um nível razoável de autocontrole individual, daqueles que 

dela participam, para, somente assim, poder se efetivar. 

Para Elias, o monopólio do uso da força por parte do Estado atrelado 

ao aumento da complexidade das funções sociais que, por sua vez, amplia a 

rede de interdependências entre as pessoas, são os fatores centrais para que 

ocorra a mudança que marca o processo civilizador. Ao ressaltar a 

essencialidade do controle das emoções para que o processo civilizador possa 

existir, Elias deixa indícios de uma compreensão sobre uma natureza agressiva 

humana. O fato é que essa necessidade social e exercício individual de 

autocontrole geram um alto nível de tensão emocional (―efeito colateral‖) nos 

indivíduos submetidos à contenção dos impulsos, dos fortes sentimentos, dos 

afetos e emoções. 



69 
 

Em sociedades aonde há elevada manutenção dos controles e normas 

civilizadoras, graças a um estrito controle da violência física exercido pelo 

Estado, ―las tensiones personales resultantes de este tipo de conflictos, las 

tensiones por sobreesfuerzo o, en otras palavras, el stress‖ (1995a, p. 56) são 

muito presentes na vida cotidiana dos seus membros. 

A maioria das sociedades humanas desenvolve algum tipo de ―remédio 

para as tensões por sobre-esforço que elas mesmas geram‖. Tratam-se das 

mais diferentes atividades recreativas como o teatro, as artes, a literatura e o 

esporte. Para tudo que foi suprimido da vida diária foi criado um substituto na 

vida privada através dos livros, pinturas, sonhos, filmes violentos e eróticos 

para ficar somente em alguns exemplos. 

Para cumprir a função de liberar os indivíduos de suas tensões, porém, 

conforme ressalta Elias, é necessário que essas atividades estejam adaptadas 

à relativa sensibilidade à violência física característica do comportamento social 

das pessoas que se encontram nas etapas contemporâneas do processo 

civilizador. 

O autor admite, entretanto, que numerosos esportes possuem um sério 

problema na conciliação entre duas funções que são contraditórias por 

excelência: 1. Gerar excitação prazerosa capaz de ser agradável e factível aos 

sentimentos humanos, e para isso há, no contexto e espaço especial destinado 

à prática esportiva, certo nível de permissividade da expressão dessas 

emoções reprimidas e recalcadas no cotidiano; e ao mesmo tempo, 2. 

Conservar e ratificar uma série de coerções com o objetivo de ser mais uma 

atividade a fortalecer o exercício do autocontrole e dos impulsos violentos. Será 

que para cumprir à risca um dos objetivos não é necessário negar ou 

comprometer o outro? Neste sentido, Elias reflete que um dos problemas 

centrais de numerosos esportes é 

 

de cómo reconciliar entre sí, con base en su diseño, dos 
funciones contradictorias – de-controlar agradablemente los 
sentimientos humanos, es decir, evocar a plenitud una emoción 
placentera por una  parte, y conservar sin embargo en vigor 
una serie de coerciones que mantegan bajo control las 
emociones de-controladas, por la outra. (...) En todas sus 
variedades, el deporte es siempre una batalla controlada en un 
escenario imaginario, sea el oponente una montaña, el mar, un 
zorro u otros seres humanos. (...) El problema a resolver, en 
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este caso como en el de los demás juegos desportivos, es 
cómo mantener bajo el riesgo de que los jugadores sufran 
daños, manteniendo sin embargo en un nível elevado la 
placentera emoción de la batalla (1995b, p. 66-68). 

 

Em seu início, ou seja, na infância, a emoção está intimamente ligada 

ao movimento. Diferente de algumas atividades recreativas como o teatro ou a 

ópera ou esportes como tênis ou golfe, no futebol, movimento e emoção estão, 

novamente, intimamente ligados entre si, tanto para jogadores como para o 

público. A margem para transmitir aos vizinhos e companheiros de torcida as 

emoções é muito mais larga, de forma que o movimento é intenso, incluso o da 

língua, lábios e cordas vocais. 

O futebol é, portanto, uma atividade recreativa (nos termos do autor) 

privilegiada no sentido de propiciar excitação mimética53 prazerosa na fruição 

da catarse, ou seja, na liberação de paixões, emoções e tensões reprimidas, 

forças represadas no cotidiano das pessoas. Elias chega a afirmar que os 

espectadores de futebol podem vivenciar um ―sentimento mais vivo‖, na medida 

em que o convívio em sociedade oferece poucas oportunidades de expressão 

coletiva destes, sendo, ao contrário, marcado, em geral, pelo isolamento das 

pessoas umas em relação às outras.  

Na arquibancada dos estádios de futebol, o público pode sentir as 

fortes emoções e sentimentos evocados nesse espaço especial e imaginário 

aonde a expressão aberta em companhia de muitas outras pessoas pode ser 

tanto mais libertadoras (1995b, p. 58). A paixão pelo time é levada as últimas 

consequências.  

Para DaMatta, o fato do futebol ser um esporte jogado com os pés, 

confere a este, em especial, um ―ritmo de altas improbabilidades‖, assim 

ficando menos previsível. É dado vazão, assim sendo, às ―ideias de sorte, 

destino, predestinação e vitória. Com isso pode-se imediatamente ligar futebol 

com religião e transcendência no caso brasileiro‖ (1994, p. 16). 

Além disso, o futebol tem forte capacidade de mobilização 

sociocultural, política, econômica e psíquica, conforme se pode pensar com o 

exemplo da seleção brasileira em agosto de 2004 no Haiti. Neste mês e ano, a 

                                                           
53

 Processo de recriação da realidade em que deve haver o equilíbrio entre a veracidade (nível 
em que a representação é factível), mas sem haver o objetivo de se passar pela realidade, pois 
do contrário, a representação perde seu efeito. 
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seleção brasileira realizou o que ficou conhecido como o ―jogo da paz‖ contra a 

seleção local, conseguindo a proeza de paralisar, provisoriamente, a guerra 

civil haitiana que se arrastava há anos. 

Não é à toa que, segundo Elias, poucas sociedades humanas (para 

não dizer nenhuma) existem sem instituições sociais que proporcionem esse 

alívio emocional acima descrito, ou seja, que não ―proporcionan alivio 

emocional contrarrestando las tensiones y los esfurezos de la vida ordinária 

com sua serias luchas, peligros, riesgos y coacciones‖ (1995a, p. 60). 

Assim é que as atividades recreativas e as ―tensões miméticas‖ criadas 

a partir delas e a consequente excitação livre de perigo ou de culpa podem 

servir como ―antídoto para las tensiones por sobreesfuerzo que la coerción 

uniforme y constante tende a producir (...) en las sociedades complejas‖ (p.59). 

Voltemos então à ambiguidade: o futebol54 deve ser uma atividade 

capaz de oferecer ao seu público uma válvula de escape para as tensões 

cotidianas que o mundo civilizado impõe ao indivíduo moderno. Para alcançar 

esse objetivo, o jogo deve simular situações violentas ao mesmo tempo em que 

deve permitir que o público possa se manifestar dentro dos limites das leis, do 

―civilizado‖. A violência tanto do jogo, quanto do público, porém, deve ser 

altamente controlada, pois do contrário, ao invés de ratificar o processo 

civilizador, o jogo o enfraqueceria. A ambiguidade está posta e a tensão 

instaurada: se a violência não for verossímil, se não houver mimeses a 

contento o futebol não concretiza excitação prazerosa e o ―antídoto‖ deixa de 

existir ou de fazer efeito, mas se a violência não for amplamente controlada e 

disciplinada o processo civilizador estará comprometido. 

No epicentro dessa ambiguidade está o jogador profissional e sua 

condição o coloca numa situação liminar, pois não pode usufruir desse 

antídoto, não pelo menos na atividade em que exerce, pois 

 

el deporte con fines profesionales puede ser bastante 
triste para quienes se dedican a él; puede estar sometido 
a las mismas restricciones que otras atividades 
profesionales. Y sin embargo, pude alcanzar un nível de 
perfección que casi nunca logran quienes practican algún 
deporte en su tempo libre y sólo por el placer que el 
ejercicio les proporciona (p. 80). 

                                                           
54

 A análise pode ter validade para outros esportes, mas passarei a tratar somente do futebol. 
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 Ou seja, a atividade que gera a tensão prazerosa e mimética para 

muitos indivíduos, transformando-se em válvula de escape, antídoto contra o 

esforço cotidiano de agir civilizadamente, momento catártico não o é para 

aquele que realiza o espetáculo. O jogador profissional cumpre um papel 

importante no interior do processo civilizador e, dessa forma, se vê submetido a 

uma pressão muitas vezes mais severa do que aquela a qual está submetido o 

cidadão (dito comum). 

Todas as ações, atitudes e opiniões do jogador profissional são 

passíveis de julgamento não só por parte do público, como também pelos 

―tribunais da disciplina55‖ em que se configura muitas vezes a imprensa 

esportiva e o comando dos próprios clubes e federações. A responsabilidade 

que recai sobre o jogador profissional é proporcional a sua posição dentro da 

sociedade, no interior do processo civilizador. Um dos pontos a serem 

considerados é que o jogador exerce um papel importante no processo sem 

sabê-lo (muitas vezes) ou no mínimo sem escolher exercê-lo. 

O jogador profissional sofre controle não só pelo que faz ou deixa de 

fazer dentro das quatro linhas durante os jogos e treinos, pois este se estende 

a sua vida privada. Os lugares e as atividades que desenvolvem nos momentos 

de lazer ou até mesmo durante as férias tornam-se objeto de sanção e 

controle, particularmente se estes tiverem ligação com o uso ―incorreto‖ do 

corpo, ou seja, atividades que possam comprometer o desempenho atlético. É 

o caso do uso de drogas lícitas como álcool e tabaco. Imagens de jogadores 

fumando e/ou bebendo sempre geram grandes polêmicas no mundo do futebol 

e a simples presença de jogadores em casas de entretenimento adulto como 

boates ou casas de show é motivo de sanções, comentários e críticas. 

Agora temos aqui a atividade esportiva cumprindo o papel de 

ratificação dos ideais civilizatórios, nesse caso, do homem sóbrio, saudável, 

que cuida de si e, de certa forma, cuida indiretamente dos demais ao ―dar 

exemplo‖, particularmente aos mais jovens. 
                                                           
55

 Essa expressão é uma referência direta a Florenzano (1998), que, por sua vez, inspirou-se 
nas expressões usadas por Foucault para caracterizar os agentes do poder disciplinador. Para 
Florenzano, o jornalista, no contexto esportivo, assume um papel muito peculiar a partir de 
meados dos anos 1960 no Brasil: o papel de juiz da normalidade que identifica o desviante, 
classifica-o e solicita para ele a sanção normalizadora. A este, Florenzano ainda acrescenta os 
―técnicos do comportamento‖ e os ―mestres de disciplina‖ (Ref. p.20). Mais a frente irie explorar 
melhor esse processo quando analisar a produção do ―jogador-problema‖. 
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Imagem 03 – Foto, que gerou polêmica na imprensa esportiva, do jogador Mesut Özil (da 

seleção alemã e do Arsenal da Inglaterra) “flagrado” durante suas férias fumando.

 

 

O jogador é cobrado o tempo todo para manter uma postura condizente 

com a de um profissional (um ideal construído e reconstruído constantemente), 

assim, mesmo quando está de férias ou em seu momento de lazer é mau visto 

por buscar aquilo que Freud chama de ―medidas paliativas contra os 

sofrimentos e decepções da vida‖. Em 2011, noticiou-se que um conselheiro de 

um dos mais populares clubes do país, o Flamengo do Rio de Janeiro, propôs 

criar o ―disque-dentuço56‖ – uma referência à destacada posição dos dentes 

frontais de um dos principais e mais caros jogadores do clube à época, 

Ronaldinho Gaúcho. Como seu desempenho dentro de campo não 

correspondia àquilo que a torcida e os membros da diretoria do clube 

esperavam dele, uma possível solução seria fiscalizar e denunciar as 

atividades que o jogador vinha participando fora de campo e que, 

provavelmente, vinham prejudicando a atuação do mesmo, no entender deles. 

O caso de Ronaldinho Gaúcho é exemplar. O jogador tornou-se 

referência tanto em relação ao controle externo que sofre da mídia, dos clubes 

e seus dirigentes e da torcida, quanto em polêmicas ligadas a ―má gestão do 

corpo e da vida‖ com frequentes noitadas e festas. No mesmo ano, ao referir-

se a uma festa promovida por um jogador do Santos, Elano, um colunista do 

                                                           
56

 Ver reportagem ―'Disque Dentuço' contra as noitadas de Ronaldinho Gaúcho‖, disponível em 
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/disque-dentuco-tenta-frear-as-noitadas-de-ronaldinho-
gaucho - acesso em 20/06/2011. 

http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/disque-dentuco-tenta-frear-as-noitadas-de-ronaldinho-gaucho
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/disque-dentuco-tenta-frear-as-noitadas-de-ronaldinho-gaucho
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portal UOL afirmou: ―Elano dá uma de Ronaldinho Gaúcho e aluga casa para 

dar ‗festinha‘.57‖ 

Mais recentemente, a ―fama‖ do jogador foi novamente citada, agora 

com repercussão internacional, quando da transferência do jogador Neymar ao 

Barcelona. Ronaldinho foi um dos maiores ídolos recentes do Barcelona sendo 

agraciado duas vezes com o título de melhor do mundo enquanto jogava no 

clube catalão, mas a referência ao futebol de excelência ficou atrelada ao de 

―baladeiro‖, legando à nova contratação do clube o peso dessa nefasta fama: 

 

Em Barcelona, conversas entre locais e forasteiros 
envolvendo o clube mais famoso da cidade e o futebol do 
outro lado do Atlântico invariavelmente acabam 
descambando para perguntas com menções obrigatórias 
a Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Mas nem sempre 
girando em torno da bola: apesar de uma passagem 
bem-sucedida pela Catalunha, a imagem que ficou do 
hoje meia do Atlético Mineiro é mais ligada a atuações 
em pistas de dança e balcões do que em gramados. E a 
boemia de um já limita a vida social do outro: num 
Barcelona mais disciplinado e visado, Neymar vai 
precisar de visão de jogo na hora de avaliar se sai ou não 
para uma balada58. 

 

O tempo passou e depois de uma passagem com quase nenhum título 

no Flamengo, Ronaldinho Gaúcho foi contratado pelo Atlético Mineiro e 

recentemente ajudou a conquistar o mais importante título do clube, a 

Libertadores da América, junto com o título veio a mudança, supostamente, da 

postura do jogador em relação às baladas e noitadas que agora são ―caseiras‖, 

exalta a reportagem do mesmo portal UOL, refletindo, segundo esse discurso, 

o amadurecimento do jogador. Chama a atenção a forma como é construída 

esse discurso do amadurecimento, vejamos: 

 
Ronaldinho adotou a discrição como lema ao se mudar 
para Belo Horizonte e encontrou um esconderijo quase 
perfeito. Sua mansão alugada no Condomínio Estância 
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 ―Desde que chegou ao Flamengo, Ronaldinho já fez várias dessas festinhas. Ele aluga um 
salão em um hotel na Barra para a reuniãozinha. E para não ser visto ao sair do local, dorme lá 
mesmo, só que na suíte presidencial‖. Disponível em http://br.omg.yahoo.com/blogs/pronto-
falei/elano-d%C3%A1-uma-ronaldinho-ga%C3%BAcho-e-aluga-casa-021659288.html – acesso 
em 10/09/2011. 
58

 Reportagem intitulada ―Boemia da era Ronaldinho vira peso extra para Neymar em 
Barcelona‖, disponível em http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/07/31/boemia-
da-era-ronaldinho-vira-peso-extra-para-neymar-em-barcelona.htm - acesso em 31/07/2013. 

http://br.omg.yahoo.com/blogs/pronto-falei/elano-d%C3%A1-uma-ronaldinho-ga%C3%BAcho-e-aluga-casa-021659288.html
http://br.omg.yahoo.com/blogs/pronto-falei/elano-d%C3%A1-uma-ronaldinho-ga%C3%BAcho-e-aluga-casa-021659288.html
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/07/31/boemia-da-era-ronaldinho-vira-peso-extra-para-neymar-em-barcelona.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/07/31/boemia-da-era-ronaldinho-vira-peso-extra-para-neymar-em-barcelona.htm
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das Amendoeiras, em Lagoa Santa, é ideal para quem 
não quer ser visto. O condomínio é grande, tem uma 
distância generosa entre as casas e muitos proprietários 
o frequentam apenas nos fins de semana. Só é possível 
entrar quem é morador ou convidado. Para passar ainda 
mais despercebido, a casa eleita para virar o lar de R49 é 
a mais isolada do local sendo a única de uma rua inteira. 
Seguranças ainda fazem plantão em tempo integral para 
impedir que alguém tenha acesso. Não é à toa que suas 
frequentes festas pouco incomodam os moradores, 
com exceção de raras reclamações apresentadas pelos 
vizinhos. (...) A balada preferida de Ronaldinho é a sua 
própria casa. É lá que ele passa os dias de folgas em 
churrascos „intermináveis‟ e regados a muito pagode 
em que ele próprio se arrisca em tocar. A cervejinha 
também não pode faltar59.   

 

 

O discurso sobre a gestão da vida e do corpo é incoerente e se 

modifica ao sabor do ―vento‖, diga-se, dos êxitos relevantes na carreira do 

jogador, diga-se novamente: dos títulos. A descrição que a reportagem faz 

mostra uma mudança sútil da postura do jogador de sua fase menos 

amadurecida para a atual e a sutileza está na descrição. Ou seja, a questão 

não está se o jogador agora tem cuidado mais de si, não pelo menos do ponto 

de vista do cuidado que se atribui ao atleta de alto rendimento – dormir cedo, 

não beber etc., do cuidado propriamente do corpo. Ronaldinho ―amadureceu‖ e 

o sinal desse amadurecimento é que ele passou a ser mais discreto, embora 

tenha continuado a fazer festas ―frequentes‖, ―intermináveis‖, onde a 

―cervejinha não pode faltar‖. 

A incoerência é intensa: quando o jogador não rende o esperado e 

consequentemente o time não ganha o que também se espera a culpa está na 

forma como o jogador gere a sua vida pessoal, particularmente pela falta de 

cuidado com o corpo pelo consumo de bebida, pelo horário de dormir devido as 

festas, mas quando o contrário ocorre e o jogador ―leva‖ o clube as vitórias e 

títulos, as mesmas festas, enfim, o mesmo comportamento, deixa de ser 

relevante, particularmente se o jogador for ―discreto‖. A patrulha realizada pelos 

―tribunais da disciplina‖ varia sua intensidade tendo por base o desempenho do 
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 Reportagem intitulada ―Festas caseiras contra exposição e amadurecimento marcam 
guinada de Ronaldinho‖, disponível em 
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2013/07/29/festas-
caseiras-contra-exposicao-e-amadurecimento-marcam-guinada-de-ronaldinho.htm – acesso em 
29/07/2013. Grifos meus. 

http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2013/07/29/festas-caseiras-contra-exposicao-e-amadurecimento-marcam-guinada-de-ronaldinho.htm%20–%20acesso%20em%2029/07/2013
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2013/07/29/festas-caseiras-contra-exposicao-e-amadurecimento-marcam-guinada-de-ronaldinho.htm%20–%20acesso%20em%2029/07/2013
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2013/07/29/festas-caseiras-contra-exposicao-e-amadurecimento-marcam-guinada-de-ronaldinho.htm%20–%20acesso%20em%2029/07/2013
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jogador em campo, ou seja, a passagem da vigilância do que o jogador faz em 

campo para o que ele faz fora dele tem por catalisador as vitórias e os títulos, 

de forma que quando se vence, o que o jogador faz fora de campo perde um 

pouco de importância. 

Para Elias, quanto mais se tornam complexas e se estendem as 

cadeias de interdependências, maior é a ―fiscalização‖ que exercemos sobre 

nós mesmos e sobre os outros. O caso dos jogadores profissionais de futebol é 

bastante exemplar disso. A extensão do controle para as férias do jogador 

ratifica a tese de que essa carreira é uma liminaridade na vida do indivíduo, 

pois de férias ou em período de atividade, o jogador é visto da mesma forma: 

como atleta profissional que tem sua vida, seu esforço e gestão do corpo, 

voltado para a atividade, para a vitória, para os títulos e, por isso, deve cuidar 

de si o tempo todo, já que sua vida gira em torno do espetáculo, de uma 

performance digna de ser considerada de alto rendimento. 

O patamar ao qual essa responsabilidade do jogador de futebol pode 

chegar pode ser medido na repercussão de um incidente ocorrido em 1995 no 

estádio do Pacaembu na cidade de São Paulo. As torcidas organizadas de 

Palmeiras e São Paulo protagonizaram um dos maiores conflitos envolvendo 

torcidas dentro de um estádio já ocorridos no Brasil na final da Supercopa de 

Juniores deixando um saldo de mais de cem feridos e um morto. Buscando 

compreender o ocorrido, várias vozes se levantaram, da mídia esportiva ao 

meio político, fazendo surgir a hipótese de que as atitudes de determinados 

jogadores incitariam a violência das arquibancadas. 

José Paulo Florenzano (1998) analisa o fato em questão demonstrando 

como o jogador Edmundo acabou sendo culpabilizado pela violência deste 

acontecimento. Nesse mesmo período, o jogador estava no auge de sua 

carreira, tendo mais destaque nos meios de comunicação e na publicidade 

esportiva do que jogadores recém-coroados tetracampeões do mundo pela 

seleção brasileira. Desde seu surgimento no futebol profissional em 1992 no 

Vasco da Gama, Edmundo teve sua imagem associada ao perfil de jogador-

problema (perfil que analisarei no próximo tópico). Até o ano anterior a este 

trágico incidente, ele já havia acumulado inúmeras polêmicas em sua carreira e 

já havia sido alcunhado de ―animal‖. O apelido surge com conotação positiva 

visto estar associado ao empenho, a vontade de vencer e a excelência 
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atlética/física do jogador, mas logo é associado ao comportamento tido como 

anormal, desregrado, incontrolável. 

A associação do jogador ao acontecimento estava baseada na 

caracterização da ação dos torcedores como também animalesca, bem como 

no recente histórico de cenas de violência protagonizadas pelo jogador em 

campo. Assim, o prestigiado ex-técnico da seleção brasileira, Telê Santana 

afirmou em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo: ―Muitas brigas de torcidas 

começam porque os jogadores estão se agredindo dentro de campo. Foi assim 

naquele jogo entre São Paulo e Palmeiras no conflito envolvendo Edmundo‖ 

(SANTANA apud FLORENZANO, 1998, p.189).  

A fim de estabelecer a relação entre a atitude violenta das torcidas 

organizadas no episódio do Pacaembu e as ações do jogador Edmundo, Vital 

Battaglia, à época diretor de redação do jornal A Gazeta Esportiva, afirmou:  

 

tivesse o ‗animal‘ Edmundo sido punido – juntamente 
com os outros animais que participaram daquela briga 
entre jogadores de São Paulo e Palmeiras em 94 – e não 
teríamos tantos jovens, fora de campo, lutando para se 
transformarem nos ‗animais‘ das arquibancadas 
(BATTAGLIA apud FLORENZANO, Idem, Ibidem). 

 

O clímax da culpabilização do jogador, porém, ocorreria com a 

publicação de uma reportagem do Jornal da Tarde que citava um 

pronunciamento feito no Congresso Nacional pelo deputado federal Paulo 

Delgado (PT/MG) em que este sentenciava Edmundo como ―o‖ principal 

responsável pela violência nos estádios. Afirmou o deputado: 

 

Considero motor e motivação básica da violência as 
atitudes antidespotivas e a maneira violenta de jogar 
futebol de Edmundo. (...) Não há prova mais concreta da 
violência como fator de lucro pessoal do que a trajetória 
desse jogador, desse gladiador do futebol brasileiro (...) 
ele consagra a ideia da violência como atividade 
lucrativa. (...) as atitudes do jogador Edmundo servem 
claramente à consagração do anti-social (Jornal da Tarde 
apud FLORENZANO, Idem, p.189-190, grifo no original). 

 

Segundo esse raciocínio, o poder de influência do jogador de futebol é 

muito grande, ao ponto de consagrar este ou aquele modelo de conduta e de 
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vida. Embora considere extremamente exagerada, precipitada e generalista 

esta associação da violência da torcida com as atitudes do jogador Edmundo, 

considero pertinente refletir sobre a posição destacada que esses indivíduos 

ocupam na sociedade, particularmente, devido a exposição midiática e a 

intensidade com que tanto a profissão quanto o esporte inundam o imaginário 

coletivo, conforme destacarei nos capítulos que se seguem. 

As paixões que o esporte desperta e a importância que ele tem na vida 

de milhões de pessoas também explica isso, afinal o jogador é o portador, o 

representante do alvo dessa paixão: o clube. Para muitos brasileiros, o bom 

desempenho dos jogadores e, consequentemente de seu ―clube do coração‖ 

ou da seleção nacional, significa muito, pois se trata de uma das poucas 

oportunidades de experimentar a vitória no contexto de um cotidiano tão difícil. 

Como afirma DaMatta, o futebol tem uma 

 

capacidade de proporcionar ao povo, sobretudo ao povo 
pobre e destituído, a experiência da vitória e do êxito. (...) 
através do ‗jogo de futebol‘, as massas brasileiras podem 
experimentar vencer com os seus times favoritos. 
Sentem, então, que o seu desempenho no estádio como 
torcida – como plateia sofredora que se dá sem reservas 
ao seu clube e heróis – produz resultados palpáveis e 
vitórias completas‖ (1994, p. 17, grifos no original). 

 

O papel social do jogador de futebol se estende para além das quatro 

linhas e a responsabilidade a ele atribuída também, consequentemente, a 

cobrança sobre o jogador acaba por alcançar a sua vida pessoal e os 

momentos em que não está exercendo sua profissão, não deixando nunca de 

ser, portanto, jogador de futebol. 

Pela capacidade de mobilização que é capaz de gerar, cobra-se do 

jogador de futebol que contribua para o êxito da sociedade e não só do seu 

clube. Assim, além de ter uma postura compatível com o espírito esportivo ou 

com o chamado ―jogo limpo‖, é muito comum que jogadores famosos se 

reúnam, durante as férias, para a realização de jogos beneficentes. Amigos de 

um contra os amigos do outro60 se enfrentam num jogo amistoso em que a 

renda é direcionada para alguma instituição de caridade. Nesse momento, o 

                                                           
60

 ―Neymar participa de jogo beneficente com Messi‖, disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2013/07/1305357-neymar-participa-de-jogo-beneficente-
com-messi.shtml – acesso em 19 jul 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2013/07/1305357-neymar-participa-de-jogo-beneficente-com-messi.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2013/07/1305357-neymar-participa-de-jogo-beneficente-com-messi.shtml
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jogador está emprestando o seu prestígio oferecendo um espetáculo sem fins 

lucrativos que beneficia a sociedade como um todo: os carentes, com a 

arrecadação de dinheiro ou alimentos, e o público que tem a oportunidade de 

ver craques juntos em situações muitos vezes impossíveis em competições 

oficiais (quando reúnem, por exemplo, ex-atletas e atuais jogadores). 

Durante os treinamentos e os jogos, os jogadores profissionais são 

submetidos a uma verdadeira gestão da vida e do corpo, de forma que há um 

empenho por parte do poder disciplinar em apagar a fronteira entre a vida 

privada e pública do jogador, assunto do qual passarei a tratar agora. 

 
1.2. A gestão da vida e do corpo 

 

Muitas profissões demandam uma enorme dedicação, muitas vezes 

quase que exclusiva a elas para se concretizarem. Por tratar-se de um espécie 

de sistema perito, no sentido de Anthony Giddens (conforme analisarei no 

quarto capítulo desta parte da tese) o investimento necessário é exaustivo e 

demanda uma especialização altamente precoce. O jovem aspirante é 

encorajado (por todos os envolvidos – pais, dirigentes, treinadores, 

preparadores físicos etc.) a empenhar-se na carreira e direcionar toda sua vida 

futura à profissão. 

Incide em todo esse processo uma intensa disciplinarização que, no 

limite, constitui-se numa gestão da vida e do corpo. Ter talento, ser um exímio 

controlador da bola não é o bastante, embora seja a base de tudo. Segundo 

Damo, os bons jogadores são aqueles tidos como ―portadores de talento 

especial, um jeito singular de usar o corpo. (...) acredita-se que o dom seja uma 

capacidade inata, uma dádiva divina ou da natureza‖ (2007, p.18).  

O ponto inicial, portanto, é o dom, o talento. Entretanto, o futebol 

profissional não se compõe somente de certo número de jogadores muito 

talentosos. O sistema perito se constitui, conforme já dito, não somente do 

fazer, mas também do saber. Daí que para tornar-se jogador de futebol 

profissional é preciso se submeter a uma ―tecnologia‖ que visa ―converter 

jovens de reconhecido talento em profissionais capazes de exibir suas 

performances a um público muito peculiar‖ (p.22/23). Não basta saber jogar 

muito bem futebol, ser extremamente habilidoso, pois o objetivo do jogo vai 
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muito além da simples exibição de talento, o espetáculo esportivo é muito mais 

complexo do que isso.  

O jogador profissional de futebol se submete a um ―aprendizado 

corporal‖ que é, segundo Damo, ―equivalente a um curso superior‖ e ―não é 

realizado gratuitamente, mas visa determinados fins: a produção de 

performances públicas, altamente apreciadas‖ (p.33). 

O espetáculo tem um formato ao qual clubes, dirigentes, treinadores e 

jogadores devem se submeter e o jogador, mesmo como protagonista, é o elo 

mais frágil dessa cadeia de submissões. Existe um modelo requerido de 

jogador de futebol que varia conforme o período histórico, a região do país, do 

mundo e o nível do campeonato. 

Esse modelo incide sobre a forma como o jogador deve jogar, falar, se 

comportar em campo, nos treinamentos, viagens ou em seus momentos de 

folga, no seu modo de vestir, no visual do seu corpo e deve refletir, por 

exemplo, a agremiação, o clube, o nível do campeonato. Usa-se normalmente 

o termo perfil para designar esse modelo de jogador. Existe um perfil de 

jogador que o clube busca de acordo com os objetivos deste na temporada (ser 

campeão regional, nacional, mundial, ―apenas‖ manter-se na primeira divisão, 

figurar entre os dez primeiros do campeonato, classificar-se para competições 

internacionais etc.), de acordo com os campeonatos que o clube irá disputar 

(campeonato mundial, nacional – primeira, segunda, terceira ou quarta divisão, 

estadual). 

Os dirigentes estabelecem esse modelo e o publicitam com a intenção 

de esclarecer os critérios de contratação do clube naquele momento. Os perfis 

podem ser baseados em diversos critérios: ―jogadores top61‖ ou ―jogadores de 

peso‖ são jogadores que já tiveram passagem por seleções nacionais ou que já 

                                                           
61

 ―Nos últimos seis meses fizemos algumas apostas. (...) Agora queremos reforços com nome, 
jogadores com passagens pela Seleção ou que ainda almejem a Seleção. Jogadores top, que 
venham para fazer a diferença‖, afirmou o diretor de futebol do Flamengo o ex-jogador Zinho. 
Reportagem ―Zinho revela perfil dos reforços pretendidos pelo Fla: ‗Jogadores top‘.‖ Disponível em 
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2012/11/zinho-revela-perfil-dos-
reforcos-pretendidos-pelo-fla-jogadores-top.html – acesso em 30 nov 2012. 

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2012/11/zinho-revela-perfil-dos-reforcos-pretendidos-pelo-fla-jogadores-top.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2012/11/zinho-revela-perfil-dos-reforcos-pretendidos-pelo-fla-jogadores-top.html
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jogaram em grandes clubes europeus. ―Jogadores cascudos62‖ ou ―cobras63‖ 

são aqueles acostumados as grandes decisões, experientes, com mais idade, 

embora o termo não se refira diretamente à idade, mas ao número de 

experiências importantes que o jogador já teve no futebol, o que acaba por 

coincidir, muitas vezes, com o perfil de mais idade. ―Jogador aposta‖ está 

exatamente no extremo oposto, trata-se de um perfil de jogadores sem 

experiência em grandes clubes, grandes decisões, enfim desconhecidos do 

grande público em que o clube está fazendo uma aposta, ou seja, jogadores 

que não oferecem grandes garantias de que terão o rendimento que se espera. 

Os perfis mencionados até agora não dependem diretamente de uma 

formação, pois têm como variáveis elementos que estão para além da 

possibilidade de se forjar – como idade e experiências, mas existem outros 

perfis que podem e são buscados (e podem e são evitados) dentro dos clubes. 

No meio termo entre o que pode ou não ser forjado está, por exemplo, o perfil 

de liderança. Embora haja, via de regra, a associação com a idade, este perfil 

engloba a capacidade que o jogador tem de influenciar os seus companheiros 

de time, de representar o treinador dentro do campo, de representar o grupo de 

jogadores ou o próprio clube em entrevistas, em negociações junto a diretoria, 

junto a torcida. Trata-se do jogador que se faz respeitado pelos demais e, por 

consequência se faz ouvido, e passa a ter a condição de conduzir o grupo. 

Trata-se de um perfil bastante requisitado e tido como essencial para 

que um time seja vitorioso ou assim considerado, ao ponto do ex-jogador e 

comentarista Mauro Galvão afirmar que sua principal preocupação com a 

seleção brasileira atual é a ausência de jogadores com perfil de liderança64.  

Há perfis, entretanto que são buscados e outros evitados no processo 

de formação dos jogadores e tem direta relação com a formação incidindo 
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 ―O Inter investirá em ‗cascudos‘ - como Julio Baptista. Jogadores na faixa dos 30 anos de 
idade estão na mira do clube. O inflacionado mercado, porém, tem dificultado as contratações. 
O clube procura nomes em condições de titularidade. E tenta fechar algum negócio nos 
próximos dias, a fim de encorpar o elenco antes da quinta rodada do Brasileirão.‖ Reportagem 
intitulada ―Inter não buscará apostas, contratará "cascudos", avisa Chumbinho‖, disponível em 
http://wp.clicrbs.com.br/duplaexplosiva/2013/05/28/inter-nao-buscara-apostas-contratara-
cascudos-avisa-chumbinho/ - acesso em 24 jul 2013. 
63

 ―O futebol sente falta de jogadores com o perfil dos cobras‖, disponível em 
http://wp.clicrbs.com.br/prelecao/2010/03/30/o-futebol-sente-falta-de-jogadores-com-o-perfil-
dos-cobras/ - acesso em 24 jul 2013. 
64

 ―Mauro Galvão acredita que falta de jogadores com perfil de liderança prejudica a seleção‖, 
disponível em http://www.espn.com.br/video/334410_mauro-galvao-acredita-que-falta-de-
jogadores-com-perfil-de-lideranca-prejudica-a-selecao-brasileira – acesso em 25 jul 2013. 

http://wp.clicrbs.com.br/duplaexplosiva/2013/05/28/inter-nao-buscara-apostas-contratara-cascudos-avisa-chumbinho/
http://wp.clicrbs.com.br/duplaexplosiva/2013/05/28/inter-nao-buscara-apostas-contratara-cascudos-avisa-chumbinho/
http://wp.clicrbs.com.br/prelecao/2010/03/30/o-futebol-sente-falta-de-jogadores-com-o-perfil-dos-cobras/
http://wp.clicrbs.com.br/prelecao/2010/03/30/o-futebol-sente-falta-de-jogadores-com-o-perfil-dos-cobras/
http://www.espn.com.br/video/334410_mauro-galvao-acredita-que-falta-de-jogadores-com-perfil-de-lideranca-prejudica-a-selecao-brasileira
http://www.espn.com.br/video/334410_mauro-galvao-acredita-que-falta-de-jogadores-com-perfil-de-lideranca-prejudica-a-selecao-brasileira
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sobre eles as tecnologias do poder disciplinar dos quais nos fala Michel 

Foucault. Passarei a tratar de dois deles: ―jogador de grupo‖ e ―jogador-

problema‖ ou ―jogador rebelde‖. 

Embora o futebol seja um esporte coletivo, os destaques individuais 

são uma marca ao ponto de determinados times serem historicamente 

reconhecidos pela associação a algum jogador como o ―Santos de Pelé‖ ou o 

―Barcelona do Messi‖ para ficarmos com dois fortes exemplos. Existe uma 

tensão no campo futebolístico em torno dessa questão que opõe o coletivo ao 

individual. Muitas vezes, o craque ou os craques do time têm regalias, 

tratamento exclusivo (não jogam determinados jogos menos importantes, 

deixando de fazer certas viagens, não precisam fazer o mesmo treinamento, 

são ouvidos pela diretoria no momento de se tomar decisões importantes como 

contratação ou demissão de um treinador, dentre outros). Nem sempre essas 

regalias são bem vistas pelo restante do grupo de jogadores o que pode gerar 

sérios problemas e nesses momentos, muitas vezes, evoca-se a figura do 

―jogador de grupo‖. Evocando mais uma vez Ronaldinho Gaúcho: quando foi 

contratado pelo Atlético Mineiro em 2012, o jogador carregava consigo alguns 

pesos: o de ser um jogador ―baladeiro‖ e que não se dedicava suficientemente 

ao trabalho, de exigir regalias como a de não comparecer a certos 

treinamentos, o de ser uma estrela intocável que não se misturava ao grupo de 

jogadores. 

A resposta a esses questionamento veio rapidamente, quando um dos 

jogadores do elenco se apressou em afirmar, em defesa de Ronaldinho 

Gaúcho: ―Ronaldinho é um jogador de grupo65‖. Quando um jogador se assume 

como ―de grupo‖ ou essa condição lhe é atribuída (pela mídia, pelos dirigentes 

que o contratam ou pelos demais jogadores), a estratégia discursiva acionada 

produz a imagem do indivíduo que está plenamente disposto a submeter-se as 

regras e sanções gerais aos quais todos os outros se submetem, ressaltando a 

disposição do mesmo em reforçar a coletividade, mesmo em detrimento de sua 

individualidade. Trata-se de uma concessão no sentido de que o sujeito está 

abrindo mal de uma condição diferenciada em nome de uma causa maior, 
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 ―Richarlyson diz que R. Gaúcho quer ser tratado como jogador de grupo, sem status‖, 
disponível em http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-
mg/2012/06/08/noticia_atletico_mg,219103/richarlyson-diz-que-r-gaucho-quer-ser-tratado-
como-jogador-de-grupo-sem-status.shtml – acesso em 07 jul 2013. 

http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2012/06/08/noticia_atletico_mg,219103/richarlyson-diz-que-r-gaucho-quer-ser-tratado-como-jogador-de-grupo-sem-status.shtml
http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2012/06/08/noticia_atletico_mg,219103/richarlyson-diz-que-r-gaucho-quer-ser-tratado-como-jogador-de-grupo-sem-status.shtml
http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2012/06/08/noticia_atletico_mg,219103/richarlyson-diz-que-r-gaucho-quer-ser-tratado-como-jogador-de-grupo-sem-status.shtml
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coletiva. Ele deixará de usar o capital simbólico que possui a favor somente de 

si mesmo e passará a emprestar este ao grupo o quanto for necessário para 

que o mesmo vença.  

O jogador de grupo é o ideal do jogador submisso às regras, ―igual aos 

demais‖ embora não o seja. Ele ―aceita‖ se igualar aos demais quanto à 

disciplina, quanto ao esforço, mas ele continuará sendo diferente, seja por ter 

mais habilidade com a bola, por ser mais rico, por ter mais prestígio, títulos 

e/ou experiências, trata-se de um ―modelo de docilização‖, porque tem-se um 

indivíduo que acumulou, ao longo de sua carreira, instrumentos, ―armas‖ para 

resistir à disciplina que a todos tenta igualar, mas resolve, ―deliberadamente‖, 

não usá-los, deixando-se dominar pelo poder disciplinar. 

É no oposto dessa normalização que se encontra o ―jogador problema‖, 

o ―jogador rebelde‖. Para compreendermos melhor esse perfil, essencial para a 

análise sobre o futebol brasileiro e a profissão de jogador de futebol, é 

necessário lançar mão do recurso à digressão histórica. 

Voltemos aos meados de 1960, quando o Brasil disputava a copa do 

mundo de 1966 na Inglaterra em busca da consagração definitiva caso viesse a 

se tornar o primeiro tricampeão mundial de futebol. O resultado não foi o 

esperado (o Brasil foi desclassificado na primeira fase, amargando o 11º lugar) 

e a história do futebol brasileiro passará por mudanças importantes a partir daí. 

Para Florenzano, a copa do mundo de 1966 constitui-se como um marco 

simbólico que assinala a penetração dos mecanismos disciplinares no universo 

do futebol brasileiro, que passa a ser colonizado por um novo tipo de poder que 

visava a produção do jogador moderno ante a demanda da humilhante derrota.  

Nas duas copas anteriores, 1958 e 1962 – Suécia e Chile, 

respectivamente – o Brasil havia exibido um futebol desconcertante e vencedor 

baseado nos dribles mágicos de Garrincha e nos gols fantásticos do rei Pelé. 

Os jogadores brasileiros gozavam de um enorme prestígio dentro e fora do 

país. A ideia predominante era a de que enquanto os jogadores europeus 

tinham que ser ―fabricados‖ pelo treinamento e que as seleções europeias 

tinham que recorrer ao subterfúgio de complexas estratégias para tentar fazer 

frente ao brasileiro, nossos jogadores já nasciam prontos e praticamente 

prescindiam de qualquer treinamento. 
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A atuação considerada desastrosa da seleção brasileira na copa da 

Inglaterra de 1966, entretanto, ocasionou uma mudança drástica nesse 

discurso. No pós-copa, as críticas incidiam particularmente sobre a falta de 

preparação física de nossos atletas, chamados até de obesos. 

A derrota brasileira e a vitória europeia na copa do mundo de 1966 

foram absorvidas no Brasil como uma vitória do ―futebol-força‖ sobre o ―futebol-

arte‖. O futebol-força consistia, segundo o técnico e preparador físico Admildo 

Chirol,  

 

em dotar seus jogadores de notável preparo físico, a fim 
de poder, sem temor de cansaço prematuro ocupar o 
mais possível o campo de jogo com o objetivo de anular o 
estilo sul-americano‖ (apud PEDROSA, p.26).  

 

Tendo obtido êxito, esse modelo deveria ser seguido pelo Brasil, assim 

passava-se a buscar no jogador brasileiro os ―atributos do futebol moderno‖, a 

saber, ―força, velocidade e resistência‖. A ocupação dos espaços do campo 

passa a ser vista como a fórmula da vitória o que alça ao posto de principal 

aspecto a ser obtido na preparação de um time vencedor, a boa e adequada 

preparação física, deixando em segundo plano a arte, o talento. Assim, para 

Florenzano, a rebeldia66 constitui-se enquanto resistência ao privilégio que 

passa a ser dado ao uso da força física e o desuso da inventividade em 

detrimento dos esquemas táticos. 

Subjazia, entretanto, a esta questão da oposição entre futebol-força e 

futebol-arte, um projeto maior, o da ―formação do homem brasileiro‖ em que se 

destacam dois mecanismos: a disciplinarização das massas e o destaque dado 

à máquina no imaginário social. A educação física ganha destaque como 

instrumento de aperfeiçoamento desse ideal de indivíduo disciplinado e 

fisicamente apto à promoção do desenvolvimento do país e da sociedade 

brasileira. 

Os ideais de modernidade, no Brasil, passam a se fundir aos do corpo 

disciplinado a partir da preponderância da preparação física em relação ao 
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 Conforme o autor: ―a rebeldia do jogador brasileiro manifesta-se sobretudo enquanto luta de 
resistência contra a concepção moderna do futebol, baseado no privilégio da força física em 
detrimento do talento, e na racionalização dos sistemas de jogo em decorrência da qual 
submete-se a arte às exigências da objetividade, funcionalidade e busca da eficácia que regem 
as equipes organizadas como máquinas-disciplinares de jogar futebol‖ (p.17). 
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talento com a vitória do ―futebol-força‖ sobre o ―futebol-arte‖ na copa de 1966. 

Era essencial, nesse contexto, a produção de um novo homem brasileiro e de 

um novo jogador de futebol, o ―jogador moderno‖, mas havia um obstáculo a 

ser transposto: o próprio jogador. Assim, segundo Florenzano, o próprio 

jogador brasileiro constituía-se como obstáculo para a modernização tendo em 

vista ―toda sua experiência acumulada nos campos de jogo, com toda sua 

vivência de lutas contra antigas opressões‖, ―toda uma cultura formada no 

futebol encarado como atividade profissional, mas concebido simultaneamente 

como espaço de criação, de ludicidade e de fantasia‖ (Idem, p.31).  

Operava-se uma inversão de valores quanto às práticas e concepções 

sobre o futebol brasileiro, desta forma,  

 

o jogo cadenciado, o estilo clássico, a liberdade do drible 
de Garrincha e de tantos outros passavam a ser 
classificados agora como lentidão, individualismo, 
egoísmo e indisciplina. Pouco a pouco, emergia no 
proscênio a fisionomia de um jogador cheio de defeitos, 
vícios e maus hábitos. (Idem, p.31) 

 

 

No futebol moderno, a ―magia do corpo‖ e a fantasia, cedem cada vez 

mais espaço ao ―automatismo do corpo-máquina‖ e à repetição. Porém, para 

além do aspecto propriamente disciplinar, Florenzano aponta um estigma moral 

que pairava (e continua a pairar) sobre o jogador de futebol na composição do 

perfil ―jogador-problema‖ que sobreviveu à derrota da elite quanto ao embate 

entre amadorismo e profissionalismo: o principal argumento defendido pela 

elite à época do processo de profissionalização no futebol brasileiro (décadas 

de 1920 e 1930) era de que o esporte deveria ser praticado por amor, ―amor à 

camisa‖ e não deveria tornar-se uma profissão, um modo de ganhar a vida. 

Nessa época, surge o estigma do ―jogador-mercenário‖, ou seja, aquele que 

joga movido pelo dinheiro que se opunha a esse ideal do jogador amador, 

desta forma, embora o intento da elite aristocrática de manter o futebol como 

privilégio dos grupos sociais aos quais pertenciam tenha sido derrotado, o 

preconceito aristocrático ao jogador de origem popular sobreviveu expresso no 

estigma do ―jogador-mercenário‖, o que leva Florenzano a concluir que o 
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―espectro do atleta amador acompanha a atividade do atleta, de sorte a mantê-

lo numa área de ambiguidade‖. 

A ambiguidade estava expressa na seguinte formulação:  

 

estava em andamento a construção do modelo ideal do 
novo atleta profissional, sobre o qual recaíam as 
exigências da aplicação aos exercícios físicos, da 
obediência às instruções táticas e da disciplina na 
conduta da vida, dentre outros traços. Porém, 
estrategicamente, quando se tratava da remuneração 
desse profissional, os clubes apelavam para o ideal do 
amadorismo – o amor à camisa (Idem, p.48). 

 

A atualidade dessa fórmula é enorme, pois cada vez mais se exige do 

atleta profissional uma conduta ideal quanto à disciplina, quanto ao controle da 

vida, sendo que, em nossos dias, tudo se dá de forma mais acentuada se 

considerarmos o desenvolvimento das tecnologias de vigilância e controle com 

o desenvolvimento dos meios de comunicação e das tecnologias de registro da 

imagem, e a estratégia do apelo ao amor à camisa continua sendo usado, 

particularmente, sempre que um clube passa por dificuldades financeiras e não 

consegue pagar os salários dos jogadores, o que é ainda bastante frequente no 

futebol brasileiro67. 

Somando-se ao projeto de ―disciplinarização das massas‖ (constituição 

do ―novo homem brasileiro‖) iniciado no Estado Novo e a ratificação do ideal da 

máquina no imaginário social, temos a militarização da sociedade brasileira 

com o golpe de 1964. Esses três elementos juntos, ajudam a explicar o 

surgimento e os sentidos atribuídos ao ―jogador-problema‖. A culminância 

desse processo foi a conquista da copa do mundo de 1970 no México que 

consagrou o Brasil tricampeão mundial de futebol e legitimava a preparação 

física como elemento-chave, assim como representava  

 

o coroamento do gigantesco esforço desprendido durante 
décadas para educar, normalizar, moralizar e civilizar o 
jogador brasileiro, transformando-o de sub-raça em 
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 Segundo colocado no atual campeonato brasileiro, o Botafogo está com os salários 
atrasados em dois ou três meses desde antes de começar o campeonato. Ver ―novamente com 
dois meses de atraso salarial, Botafogo busca soluções‖, disponível em 
http://www.lancenet.com.br/botafogo/Novamente-atrasados-diretoria-Botafogo-
solucoes_0_978502308.html - acesso em 30 ago 2013. 

http://www.lancenet.com.br/botafogo/Novamente-atrasados-diretoria-Botafogo-solucoes_0_978502308.html
http://www.lancenet.com.br/botafogo/Novamente-atrasados-diretoria-Botafogo-solucoes_0_978502308.html
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super-homem, mas também transfigurando-o de bárbaro 
em civilizado (Idem, p.94).  

 

É nesse período que surge aquele que é considerado o primeiro 

―rebelde‖ do futebol brasileiro, Afonsinho. A primazia da rebeldia está 

simbolizada no fato de ter sido Afonsinho o primeiro jogador a conseguir obter 

o passe livre68 em 1971 e nesse contexto ter sido um dos primeiros a operar 

inversões importantes no jogo de poder entre clube (dirigentes, treinadores, 

preparadores físico) e jogador. 

A polêmica em torno de Afonsinho dar-se após a conquista de 1970. 

Ele era um destacado jogador do elenco do Botafogo do Rio de Janeiro, que no 

contexto de militarização do futebol não se submeteu aos elevados níveis de 

interferência na vida pessoal do jogador de futebol. Mas como foi o problema 

de Afonsinho com o Botafogo que culminou com o histórico processo na justiça 

que lhe permitiu ser o primeiro jogador brasileiro livre para negociar um 

contrato com qualquer clube? O problema foi o visual de Afonsinho, ou seja, 

sua barba e cabelos, supostamente, compridos e a forma como se vestia. 

Motivo banal? Só aparentemente, pois como adverte Florenzano, a análise 

sociológica deve levar em consideração o significado dessa sanção ao visual 

do atleta de futebol, bem como o significado de sua atitude, localizando-as no 

contexto mais amplo político e social da época69. 

Assim, após ter sido cobrado pela diretoria do clube e pelo treinador 

para se apresentar em conformidade com o padrão exigido, ou seja, sem barba 

e com o cabelo curto, Afonsinho recusou-se não aceitando esta interferência. O 

poder disciplinar busca ao máximo aproximar a vida privada da vida 

profissional, buscando apagar a linha que as separa, mas ao se levantar contra 

tais exigências, Afonsinho estava mantendo em evidência as marcações que 

separam essas duas esferas da vida, tentado manter sua vida privada, 

reivindicando a sua pertença. A rebeldia inaugurada por Afonsinho se insere 

num campo de luta que caracteriza a concepção moderna do esporte 

espetáculo em que os mecanismos de poder, que se aprimoram nos fins do 
                                                           
68

 Sobre o passe livre, e as demais idiossincrasias do contrato profissional de jogador de 
futebol, tratarei no próximo item deste capítulo. 
69

 Nesse sentido, afirmou o autor: ―usar barba e cabelos longos para romper com a boa 
aparência exigida pela norma, desfilar pelas dependências do clube com sandálias e bermudas 
ou trajar-se com as vestes da contracultura expressava o caráter estético de que se revestia a 
rebeldia nesse momento‖ (Idem, p.95). 
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século XIX e início do XX segundo por Foucault (2009), visam o aumento da 

aptidão associado ao da dominação e da diminuição da capacidade de 

resistência do indivíduo através da coerção disciplinar, mostrando-se 

extremamente atual. 

Recentemente, o técnico das categorias de base da seleção brasileira, 

Alexandre Gallo, deu uma entrevista que gerou polêmica no meio futebolístico. 

O treinador defendia a implantação de uma ―nova mentalidade‖ na base da 

seleção a partir da qual o jovem jogador selecionado deve passar a ―imagem 

de profissional‖. Para ilustrar essa imagem de profissional baseada nessa nova 

mentalidade, Gallo afirmou que não permitirá mais que os jogadores usem 

brincos, andem de chinelo ou usem fones de ouvido sintetizando o que chama 

de ―imagem de desleixo‖ incompatível, segundo ele, com o perfil de futuro 

jogador profissional e de jogador da seleção. Desta forma, muda-se o critério 

estabelecido para a convocação de um jovem jogador para as categorias de 

base da seleção, conforme explicou o treinador: 

 
Quando eu cheguei na CBF, me falaram: ―O jogador aqui 
é convocado sempre pela capacidade dele, por serem 
jogadores comprometidos e também pelo caráter‖. Eu 
falei: ―Está errado. E a partir de hoje vamos virar a página 
ao contrário. Vamos convocar primeiro pelo caráter, 
segundo pelo comprometimento e cumplicidade com o 
trabalho e terceiro pela capacidade70‖ (sic). 

 

A pertinente pergunta que alguns jornalistas esportivos71 fizeram foi: e 

se Alexandre Gallo fosse treinador da seleção na época em que surgiu a atual 

maior estrela da seleção brasileira Neymar, que é facilmente reconhecido pelo 

visual ―chamativo‖ com corte de cabelo ―ousado‖, brincos e outros apetrechos, 

ele o teria barrado? 

Se Neymar seria convocado ou não por Alexandre Gallo não é possível 

saber, mas a declaração e as polêmicas por ela geradas se configuram como 

um exemplo importante da atualidade do projeto disciplinar com origens, no 

caso brasileiro, na década de 1960, que visa produzir o ―jogador moderno‖. A 
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 Entrevista concedida pelo técnico das categorias de base da seleção brasileira, Alexandre 
Gallo ao jornal O Estado de São Paulo, disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vou-implantar-uma-nova-mentalidade-na-base-diz-
alexandre-gallo,1056213,0.htm – acesso em 24 jul 2013. 
71

 Para citar apenas um exemplo: http://www.espn.com.br/post/344186_barca-contrata-tecnico-
argentino-cbf-tem-treinador-preocupado-com-brincos-penteados-e-fones-de-ouvidos – acesso 
em 24 jul 2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vou-implantar-uma-nova-mentalidade-na-base-diz-alexandre-gallo,1056213,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vou-implantar-uma-nova-mentalidade-na-base-diz-alexandre-gallo,1056213,0.htm
http://www.espn.com.br/post/344186_barca-contrata-tecnico-argentino-cbf-tem-treinador-preocupado-com-brincos-penteados-e-fones-de-ouvidos
http://www.espn.com.br/post/344186_barca-contrata-tecnico-argentino-cbf-tem-treinador-preocupado-com-brincos-penteados-e-fones-de-ouvidos


89 
 

tentativa de homogeneizar nivelando o grupo não pela capacidade técnica 

individual, pelo talento, mas pela potencialidade que o jogador tem de se 

submeter ao comando e de se integrar (e porque não se entregar) à equipe, 

sintetizadas pelo treinador nas características ―caráter‖ e ―compromisso‖, 

revelam a antiga tensão entre ―futebol-arte‖ e ―futebol-força‖ que por sua vez 

subjazem, no nível individual, a oposição entre ―jogador de grupo‖ e ―jogador-

problema‖. 

Ambos os perfis são invenções do poder disciplinar que visam 

classificar os jogadores – o primeiro exaltando, o segundo estigmatizando. Em 

comparação ao período em que jogou e lutou (com sua rebeldia) Afonsinho, o 

futebol do século XXI é marcado pelo marketing esportivo que busca 

transformar em marca clubes, jogadores e explorar comercialmente a paixão 

pelo futebol, tão abundante no Brasil. 

Em maio de 2013, Ricardo Fort (executivo da VISA, multinacional 

administradora de cartões de crédito) escreveu o artigo ―o que vale são os três 

pontos‖ à prestigiada (no mundo corporativo) revista Forbes em que analisava 

a situação crítica em que se encontra o marketing esportivo no Brasil devido ao 

despreparo dos atletas. 

Segundo ele, é um risco para uma empresa patrocinar um atleta 

brasileiro devido ao seu despreparo, particularmente, em relação à ausência de 

conhecimento de outro idioma e de fluência na oratória. Traçando um 

comparativo, o executivo relata uma experiência que teve nos Estados Unidos 

na famosa liga de basquete, a NBA - National Basketball Association 

(Associação Nacional de Basquetebol), num evento em que os jovens 

jogadores (na faixa dos vinte anos de idade), muito bem vestidos – ―usando 

ternos bem cortados e vestidos de estilistas dignos de Hollywood‖ – falavam e 

agradeciam aos patrocinadores, dando um ―verdadeiro show de oratória‖. Qual 

a diferença desses atletas para os brasileiros? Classe social? Não, pois de 

forma geral, os jovens atletas da NBA são recrutados nas classes mais 

populares, assim como ocorre no futebol brasileiro. Então, aponta o executivo, 

a diferença está no fato de que ―as ligas, as equipes, os agentes e toda a 
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indústria do marketing esportivo americano estão dedicados a desenvolver 

estes atletas como produtos72‖. 

Assim, 

Eles são preparados, educados e treinados para 
representar os patrocinadores em público. Falando para 
uma multidão, ou discutindo atualidades com executivos 
nos eventos promovidos pelas empresas, estes atletas 
sabem muito bem o que fazer. Raramente você os verá 
usando a marca concorrente, cometendo erros de 
concordância ou se comportando de forma inadequada. 

 

Voltamos à fórmula dos anos de 1960 com a caracterização de um 

jogador cheio de ―defeitos, vícios e maus hábitos‖, conforme Florenzano, bem 

como de culpabilização do jogador como ―único‖ obstáculo à modernização do 

futebol no Brasil. A ironia com a qual o executivo Ricardo Fort brinda os seus 

leitores ao final de seu artigo demonstra a força da estigmatização que recaia 

sobre o jogador brasileiro, pois, segundo Fort, ―por enquanto eles [os jogadores 

de futebol] parecem não estar muito preocupados com estes problemas. Afinal, 

‗o que vale são os três pontos‘‖, numa referência à quantidade de pontos que 

um time ganha ao vencer uma partida num campeonato de futebol. 

Seja provindo da mídia esportiva, dos treinadores, dos dirigentes ou até 

dos torcedores, existe um poder disciplinar que impõem ao jogador de futebol 

uma série infindável de sanções que se erige a partir de uma estratégia 

discursiva que produz um ideal de profissionalismo a ser buscado a qualquer 

custo. A disciplinarização é a chave e ela se estenderá indefinidamente, do 

cabelo e da barba que ele use à forma como se veste e fala, para controlar 

com quem ele se relaciona, aonde ele deve andar e do que deve ou não 

gostar, tudo isso para que se obtenha desses indivíduos a vitória, o título, o 

lucro com a venda da marca e, talvez, o exemplo para os jovens das gerações 

posteriores. 

A cobrança que vem das arquibancadas está sempre muito próxima do 

limiar da violência e sempre que algum jogador ou jogadores são assediados 

pela torcida erige-se o debate sobre o suposto ―direito‖ do torcedor de cobrar, a 

final de contas: o jogador não é um funcionário daquele clube? E a quem 

pertence o clube? Logo, a quem pertence o direito de cobrança? 

                                                           
72

 Disponível em http://sportbyfort.blogspot.com.br/2013/07/o-que-vale-sao-os-tres-pontos.html 
- acesso em 17 jul 2013. 

http://sportbyfort.blogspot.com.br/2013/07/o-que-vale-sao-os-tres-pontos.html
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A naturalização dessa cobrança está cristalizada em todos os âmbitos, 

da crônica esportiva aos dirigentes, chegando às próprias ―vítimas‖ dos 

protestos, os jogadores de futebol. Em 2012, o Ceará encontrava-se em uma 

sequência de empates e derrotas no campeonato brasileiro da segunda 

divisão, quando os torcedores do time (particularmente a torcida organizada) 

realizaram um protesto no campo de treinamento do time. O protesto iniciou à 

base de insultos aos jogadores e diretoria que variavam em torno da questão 

do comprometimento e da honra dos jogadores ensejando gritos como o de 

―time sem vergonha‖. Não satisfeitos, entretanto, alguns torcedores invadiram o 

campo de treinamento e entraram em conflito direto com diretoria, comissão 

técnica e jogadores. Após o ocorrido, alguns jogadores vieram a público para 

justificar a ação da torcida e reafirmar o direito destes de ―protestar‖, bem como 

trataram de declarar e assumir a culpa pela situação conforme se observa 

nessas entrevistas de dois dos mais experientes jogadores do time73: 

 
Eles têm o direito de protestar. Se eles estão aqui 
cobrando, é porque nós, jogadores, colocamos o Ceará 
nessa situação. Em time de grande torcida é assim, se o 
resultado não vem, o protesto acontece. A torcida quer 
resultado.  
 
Ninguém gosta que isso aconteça, mas foi 
compreensível. Só nós, jogadores, com vitórias, podemos 
trazer a torcida para o nosso lado de novo. 

 

A normalidade desse tipo de cobrança é ratificada em outra fala do 

jogador Daniel Marques, quando este afirma: ―já passei por isso, faz parte. Vivi 

momentos como esse em outros clubes. Jogador que veste a camisa do Ceará 

tem que saber aguentar a pressão74‖. São vários os discursos que naturalizam 

a chamada ―pressão‖ de forma que a capacidade de aguentá-la tornar-se uma 

característica indispensável para jogadores que pretendam jogar num time de 

massa, já que irá enfrentá-la corriqueiramente, conforme o relato dos jogadores 

citados muito comuns, diga-se, nas coberturas esportivas brasileira no rádio ou 

na TV. 
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 Respectivamente, Daniel Marques e Juca, disponível em: 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1168024 – acesso em 08 ago 2012. 
74

 ―Tensão no Ceará: Rogerinho desabafa, torcida protesta e interrompe treino‖, disponível em 
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/clubes/ceara/2012/08/07/noticiasceara,2409407/rog
erinho-reage-a-criticas-e-desabafa-no-twitter.shtml – acesso em 08 ago 2012. 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1168024
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/clubes/ceara/2012/08/07/noticiasceara,2409407/rogerinho-reage-a-criticas-e-desabafa-no-twitter.shtml
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/clubes/ceara/2012/08/07/noticiasceara,2409407/rogerinho-reage-a-criticas-e-desabafa-no-twitter.shtml


92 
 

 
Imagem 04 - Integrantes de uma torcida organizada invadem o gramado do campo de 

treino do Ceará para “exercer seu direito de protesto”. 

 
 

A crônica esportiva local também operou a naturalização da cobrança 

neste caso, conforme se pode observar na coluna de um dos mais importantes 

comentaristas esportivos do estado: 

 
PROTESTO da torcida do Ceará, inclusive invadindo o 
local do treino, já era esperado para qualquer momento. 
Questão de dias. (...) NÃO é a primeira vez que acontece, 
nem será a última. Já avisei mil vezes. Brincar com 
paciência de torcedor de clube de massa equivale riscar 
o fósforo perto de tanque de gasolina. Paciência tem 
limite de tolerância. Quando extrapola saiam da frente. 
(...) PROTESTAR pode, entrar no campo de treino, local 
de trabalho dos jogadores, não. Este tipo de aviso não 
pega. Nem cola. O torcedor não quer nem saber, nem 
mede as consequências do seu ato. O que quer mesmo é 
lavrar seu protesto cara a cara. E ai de quem tentar 
reagir. (...) PROTESTO tem um recado mais forte. Vamos 
a ele. Ao ver o time despencar, outra vez rondando a 
maldita zona de rebaixamento, a torcida tenta com seu 
grito de revolta abrir os olhos antes que seja tarde 
demais. Por omissão a torcida não vai pecar75. 

 

A naturalização do ato de violência praticado pela torcida é 

paulatinamente construída: primeiro, o colunista sentencia que o protesto já era 

esperado e logo aconteceria; segundo, conforme o próprio, não é a primeira 

vez que isso acontece e não deixará de acontecer, pois a paciência de torcedor 

                                                           
75

 Coluna do comentarista Alan Neto no Jornal O Povo, disponível em 
http://esportes.opovo.com.br/app/colunas/alanneto/2012/08/08/3938708/riscar-fosforo-perto-de-
tanque-de-gasolina.shtml - acesso em 08 ago 2012. Conforme o original. 

http://esportes.opovo.com.br/app/colunas/alanneto/2012/08/08/3938708/riscar-fosforo-perto-de-tanque-de-gasolina.shtml
http://esportes.opovo.com.br/app/colunas/alanneto/2012/08/08/3938708/riscar-fosforo-perto-de-tanque-de-gasolina.shtml
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é algo com o qual se deve ter muito cuidado e as consequências de seu 

esgotamento são avassaladoras (―saiam da frente‖); terceiro, o torcedor, 

provavelmente como um massa amorfa e poderosa, não respeita limites, assim 

deve-se saber de antemão que não adianta avisar sobre a proibição de se 

invadir o ―local de trabalho dos jogadores‖; quarto, não importando de que 

forma as coisas aconteçam, o ato dos torcedores tem a ―boa intenção‖ de ―abrir 

os olhos‖ de todos em relação aos rumos, provavelmente desastrosos, em o 

time tem caminhado, de forma que o ―pecado da omissão‖ nunca poderá ser 

atribuído aos torcedores. 

No dia seguinte a esta coluna, o cronista comentou em outro texto, 

dando argumentos finais ao seu raciocínio e complementando o discurso de 

justificação e naturalização da violência impetrada pela torcida: ―se a diretoria 

não agiu, a torcida resolveu fazer sua parte. No grito e na marra. Só assim 

podia ser ouvida. E foi76‖. Ou seja, quando age protestando, a torcida está 

cumprindo o seu papel – ―fazendo a sua parte‖ e os meios para fazê-lo devem 

ser ―chamativos‖ (caberiam vários adjetivos) já que esta só é ouvida no ―grito e 

na marra‖. 

Não é sempre, porém, que a violência é naturalizada. Em 2011, uma 

reportagem da revista Isto É enumerava uma série recente de acontecimentos 

em que a torcida agiu com violência ante aos jogadores de futebol. De 

apedrejamento do ônibus do clube a perseguição aos jogadores em locais 

públicos como restaurantes ou em suas próprias casas, a violência ganhou a 

atenção do ministério público que resolveu investigar a ação de torcedores que 

perseguiram a ameaçaram o jogador Fred do Fluminense. Conforme afirmava 

a reportagem: 

 
No celular, um número desconhecido chama e ameaça: 
se não jogar direito, vai apanhar. Em frente à casa do 
jogador de futebol, um grupo o intimida na presença da 
família. Dentro do restaurante, atletas são perseguidos e 
cobrados. E, não eventualmente, situações assim 
acabam em violência física. O medo entrou em campo 
para os jogadores de futebol brasileiros. E não é medo de 
times adversários. É de quem torce pela mesma 
bandeira, de quem, teoricamente, está do mesmo lado. 
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 Disponível em 
http://esportes.opovo.com.br/app/colunas/alanneto/2012/08/09/3940257/perdao-feito-pra-se-
pedir-desculpa-tambem.shtml - acesso em 09 ago 2012. 

http://esportes.opovo.com.br/app/colunas/alanneto/2012/08/09/3940257/perdao-feito-pra-se-pedir-desculpa-tambem.shtml
http://esportes.opovo.com.br/app/colunas/alanneto/2012/08/09/3940257/perdao-feito-pra-se-pedir-desculpa-tambem.shtml
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Fred, capitão do clube carioca Fluminense, é a mais 
recente vítima da perseguição de torcedores. Em uma 
das situações, ele e o colega de time Rafael Moura 
estavam em um restaurante, em Ipanema, no Rio de 
Janeiro, quando torcedores do Flu começaram a tirar 
satisfações sobre jogos passados. Eles saíram do local e 
a perseguição continuou, perigosamente, nas ruas77. 

 

Tudo isso ocorre, num contexto absolutamente ambíguo e 

contraditório, de acordo com outra parte importante do discurso nativo sobre o 

futebol brasileiro, pois como afirmou um dos mais admirados cronistas 

brasileiros, o jornalista Armando Nogueira, o futebol brasileiro é histórica e 

culturalmente marcado por uma ―essência‖ distante destes níveis de controle, 

pois herdou a ginga da capoeira e do samba, constituindo-se num ―futebol de 

delícias‖, um ―futebol de malícias‖, marcado acima de tudo pelo improviso, pelo 

não pensar, um ―futebol da medula‖, que, ―antes, de pensar intui, que, antes de 

sentir, pressente‖ (1998, p.15). É nesse contexto rico em tensões e 

ambiguidades que se desenvolve a profissão de jogador de futebol no Brasil. 

 
1.3. As regulações trabalhistas: diferentes formas de controle sobre o 

jogador de futebol 

 

Muitas das tensões e ambiguidades que marcam a profissão de 

jogador de futebol citadas anteriormente, assim como outras das quais 

passarei a tratar agora, podem advir da forma como é estabelecido o ―vínculo‖ 

entre jogador e clube de futebol. Demonstrarei a partir de agora que as 

naturezas jurídica e comercial desse vínculo tendem a exercer (ou possibilita 

esse exercício) uma série de pressões sobre a parte mais fraca dessa relação, 

os jogadores. De forma geral as garantias aos atletas são poucas e as 

pressões, diametralmente em oposição, muitas. 

De forma geral, uma característica marcante dos contratos e 

negociações envolvendo atletas de futebol é a reificação destes, ou seja, a 

transformação destes em mercadoria, coisa a ser vendida, comprada ou 

emprestada. A questão é que a compra, venda ou empréstimo de um jogador, 

embora seja uma negociação comercial, nunca poderá ser reduzida a isto, ou 
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 ―Torcedores e algozes‖, disponível em 
http://www.istoe.com.br/reportagens/151444_TORCEDORES+E+ALGOZES?pathImagens=&pa
th=&actualArea=internalPage – acesso em 14 ago 2011. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/151444_TORCEDORES+E+ALGOZES?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/151444_TORCEDORES+E+ALGOZES?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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melhor, não é somente uma negociação comercial, pois, afinal de contas, os 

vínculos de um jogador com um clube são das mais variadas naturezas – 

emocional, histórica (tradição, por exemplo), contratual (ordem jurídico-

administrativa) etc. e envolvem a dimensão do indivíduo (jogador, empresário, 

dirigente) e a dimensão coletiva – menor escala (família e amigos dos mesmos) 

e maior escala (a torcida dos times envolvidos na transação ou, de forma mais 

geral, os torcedores cearenses, brasileiros). 

Por trás de uma relação de trabalho que envolve empregador e 

empregado, um contrato, um salário, deveres e obrigações, existem valores 

ligados às ideias de honra, pertença, identidade, amor, ódio, esforço que 

concorrem com os valores financeiros e com as conjunturas comerciais e 

econômicas no momento em que se decide pela ida ou pela vinda de um 

jogador de um clube para outro. 

Mas também por trás de tudo isso, há os interesses comerciais de 

grupos financeiros poderosos além de toda uma estrutura, particularmente no 

caso brasileiro, marcada pelo patrimonialismo, paternalismo, nepotismo, 

clientelismo (refiro-me a organização das federações e dos clubes de futebol). 

Do choque entre dois tão poderosos conjuntos de forças resulta a 

natureza das relações de contrato do futebol brasileiro, assim como os critérios 

que norteiam a venda e a compra de jogadores, ou seja, resultam os fatores 

que determinarão onde e quando o jogador de futebol jogará, muitas vezes, em 

detrimento de sua vontade e escolha. 

Quando se analisa o histórico da profissão de jogador de futebol no 

Brasil percebe-se que tanto a legislação desportiva, que estabelece os marcos 

regulatórios da profissão e a relação entre jogadores e clubes, quanto a 

imagem construída sobre o jogador atentam contra este. Não é que sejam os 

jogadores de futebol meras vítimas do sistema, mas acredito haver uma 

desproporção de forças, conforme argumentarei. 

No Brasil, a constituição de um campo profissional futebolístico ocorre 

nos idos de 1930 no contexto do surgimento de uma nova cultura urbana, 

resultante do processo de urbanização da sociedade brasileira e diversificação 

da atividade econômica. Surge a demanda por um entretenimento mais regular 

e mais especializado favorecendo a profissionalização. 
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Até então, prevalecia o amadorismo e o futebol era um importante 

signo de distinção de classe, sendo praticado prioritariamente por membros da 

elite, em especial os jovens estudantes. Embora não tenha desaparecido, e até 

venha hoje ganhando mais espaço78, o amadorismo dá lugar ao 

profissionalismo obedecendo a uma pressão do crescente e nascente mercado 

de entretenimento.  

Conforme Rosenfeld (2007), a demanda por desempenho exitoso das 

equipes crescia na medida em que aumentava a popularidade do futebol, 

aliado a isso, a constatação de que havia no interior das camadas populares 

um grande número de jogadores talentosos, tornava a exclusão, do futebol, de 

membros das classes populares um empecilho à expansão do esporte e do 

mercado de entretenimento, o que acabou por impulsionar a 

profissionalização79. 

A inserção de membros das camadas populares no futebol, nem por 

isso, deu-se de maneira ―pacífica‖, pois a oposição entre amadorismo e 

profissionalismo trazia em seu bojo o embate que de um lado trazia a nascente 

composição de um campo de trabalho, que absorvia a população menos 

privilegiada, permeado pelo sentido de competividade, disputa e ascensão 

social, por outro, trazia valores ligados ao esporte como atividade redentora do 

corpo e de alma que deveria, por consequência, ser praticado por amor, de 

forma gratuita e não-remunerada. 

Segundo Florenzano (1998), muitas das imagens pejorativas que 

recaem sobre os jogadores de futebol, como a de que são indivíduos movidos 

e ávidos somente pelo dinheiro (―mercenários‖), moralmente despreparados 

                                                           
78

 Nos últimos tempos, tem crescido o espaço dado ao futebol amador, também conhecido por 
futebol de várzea. Exemplar nesse sentido tem sido o investimento de algumas grandes 
empresas como da multinacional Heineken que patrocina a Copa Kaiser, um dos maiores 
campeonatos de Várzea do Brasil. O site uol tem uma página específica dedicada ao 
campeonato que não se restringe somente a divulgar notícias do evento, mas também a 
reafirmar o potencial do futebol amador, mostrando o seu poder de atração, inclusive, em 
relação ao futebol profissional como demonstra a reportagem ―Calotes, mentiras e atrasos: 
profissionais preferem a várzea para receber em dia‖, disponível em 
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/copa-kaiser/ultimas-noticias/2013/07/16/calotes-
mentiras-e-atrasos-profissionais-preferem-a-varzea-para-receber-em-dia.htm - acesso em 
21/07/2013. 
79

 De acordo com Damo (2007), um acordo entre os clubes e liga paulista e carioca em 1933 
sacramentou a remuneração dos jogadores de futebol, embora o Vasco da Gama tivesse sido 
pioneiro no uso de jogadores negros e pobres já em 1923, tornando-se campeão carioca 
daquele ano. 

http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/copa-kaiser/ultimas-noticias/2013/07/16/calotes-mentiras-e-atrasos-profissionais-preferem-a-varzea-para-receber-em-dia.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/copa-kaiser/ultimas-noticias/2013/07/16/calotes-mentiras-e-atrasos-profissionais-preferem-a-varzea-para-receber-em-dia.htm
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para o espetáculo futebolístico limpo e justo (―jogador-problema‖, ―jogador-

bandido‖) e/ou que são ―marginais‖ da sociedade, têm origem nesse processo.  

 
Se os dirigentes dos clubes tradicionais foram derrotados 
no intento de manter o futebol como privilégio80 dos 
grupos sociais as quais pertenciam, o preconceito 
aristocrático, expresso no estigma de mercenário lançado 
aos jogadores provenientes das classes populares, 
sobreviveu ao longo do tempo, marcando de maneira 
indelével a atividade do atleta profissional de futebol 
(Idem, p. 46/47). 

 

 

Além disso, a instituição do ―passe81‖ como instrumento de vinculação 

dos jogadores aos clubes de futebol cercearia em muito a liberdade do 

indivíduo no interior dessa profissão. Conforme já comentado quando analisei a 

problemática da gestão da vida e do corpo do jogador (particularmente em 

relação à histórica vitória de Afonsinho – primeiro jogador brasileiro a obter o 

―passe livre‖), o passe era o principal instrumento de poder dos clubes em 

relação aos atletas e colocava estes últimos num patamar bastante 

diferenciado em relação ao trabalhador brasileiro. 

A primeira legislação desportiva foi criada durante o governo de Getúlio 

Vargas em 1939 quando foi criada a Comissão Nacional do Desporto, mas 

somente em 1976 as relações de trabalho do atleta profissional de futebol 

começam a ser regulamentadas. Através da Lei n.º 6.354 (MARTINS, 2004), é 

criado o passe. Esta é a lei que dispõe sobre a forma, o conteúdo e os 

requisitos do contrato de trabalho do jogador de futebol. 

O ―passe‖ nasce de um ―acordo de cavalheiros‖ entre os dirigentes 

esportivos que visava evitar que um clube pudesse prejudicar o outro 

―tomando-lhe‖ um jogador importante, por exemplo, oferecendo-lhe uma 

remuneração melhor. Era preciso negociar com o clube e não com o jogador tal 

transação, de forma que o clube empregador tinha o direito de estipular um 

valor pecuniário para ―liberar‖ o jogador para o clube interessado, o que na 

prática significava que o jogador de futebol era um trabalhador legalmente 

                                                           
80

 Destaque-se aqui que se o privilégio da prática não foi mantido, as elites trataram de se 
reacomodar instalando-se na administração do negócio futebol. 
81

 ―É a importância devida por um empregador a outro pela cessão do atleta durante a vigência 
do contrato ou depois de seu término‖ (BOUDENS, 2002, p.4). 
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proibido de procurar emprego em outra empresa, ou seja, impedido de escolher 

e decidir onde gostaria de trabalhar.  

Estava sacramentada a condição de mercadoria do jogador de futebol, 

bem como sua reificação, pois, nesse contexto, não passava de coisa a ser 

negociada. Além disso, o jogador passava a ser uma posse do clube, um bem, 

ou melhor, um patrimônio, um ativo82 a qual se fixava valor e se negociava sua 

compra e venda. 

Comparando a condição do atleta a do operário no início da 

industrialização europeia no século XIX, no tocante as expropriações 

(fenômeno caro à teoria marxiana - processo de alienação), Florenzano (1998) 

analisa que a instituição do passe foi uma compensação encontrada pela 

classe dirigente em relação à impossibilidade de expropriar totalmente do 

jogador de futebol o saber sobre a produção. 

Conforme Karl Marx (1989; 2006), o trabalhador é quadruplamente 

expropriado no processo de produção capitalista: 1. Do saber sobre a produção 

do que produz, passando o operário a ser conhecedor somente de uma parte 

do processo de produção; 2. Dos meios de produção que passam a ser de 

propriedade exclusiva da classe burguesa; 3. Do controle do processo de 

produção que também é exclusivo do empregador e 4. Do produto final do seu 

trabalho. Ao fim e ao cabo, a alienação gerada por esse conjunto de 

expropriações propiciava a classe empregadora o poder de domínio sobre a 

classe trabalhadora. 

No caso do jogador de futebol, o saber sobre a produção só podia ser 

expropriado parcialmente, pois continuava pertencendo ao mesmo o 

conhecimento sobre como jogar o jogo, como fazer determinada jogada etc. A 

detenção desse saber conferia ao atleta certa autonomia, o que se constituía 

como obstáculo à dominação. E é aqui que entra a Lei do Passe, pois incapaz 

de se apropriar completamente do saber e da técnica do jogador, a classe 

dirigente encontrou uma maneira de se apropriar do próprio trabalhador 

retirando-lhe a propriedade sobre a sua força de trabalho. O passe conferia ao 
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 De acordo com o diretor/presidente da DFS Gol Business, ―um item para ser classificado 
como ativo deve abranger três condições: ensejar um potencial de benefícios futuros, 
representar um direito exclusivo da entidade e, ter ocorrido evento que proporcione o benefício. 
A entidade que possuir o direito de utilizar ou emprestar um atleta faz deste um ativo, já que 
atende aos três requisitos‖. Disponível em http://bocajuniorsbrasil.com.br/dfsgolsite/?p=1706 – 
acesso em 05 set 2013. 

http://bocajuniorsbrasil.com.br/dfsgolsite/?p=1706
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clube a posse sobre o jogador num contexto próximo ao da escravidão83, uma 

arma poderosa que forçava o jogador a se resignar as condições impostas pelo 

clube que podia a seu bel-prazer estipular um valor muito superior aos preços84 

praticados no mercado de trabalho impedindo o jogador de vender a sua força 

de trabalho a outro empregador85. Além disso, ao final do contrato de trabalho, 

o jogador continuava vinculado ao clube, mesmos sem receber salários, até 

que outro clube ou o próprio jogador pagasse o preço estipulado pelo seu 

passe, o que colocava o empregador em confortável posição para negociar um 

novo contrato que lhe favorece unilateralmente. 

A legislação desportiva demorou bastante para avançar no sentido de 

favorecer mais o atleta em detrimento do clube, pois somente em 1998 uma 

nova lei inicia uma mudança. Trata-se da Lei nº. 9.615, cognominada ―Lei 

Pelé‖, que determinava o fim do passe instituindo uma multa contratual para o 

caso de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral do contrato do 

jogador de futebol com o clube. Na prática, o clube continua a receber um valor 

estipulado para o caso do jogador ser contratado por outro, a multa contratual, 

mas a diferença é que a partir dessa lei o vínculo do jogador com o clube 

empregador se encerra juntamente com o encerramento do contrato. 

A reação dos dirigentes foi intensa contra a lei. O argumento principal a 

favor do passe é que ele significava ―indenização pelos investimentos 

efetuados na formação dos atletas‖, conforme Boudens (2002, p.5). Mas ia 

além: 

 

Os clubes no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e 
da Europa, fazem o papel do governo dando alimentação, 
concentração, educação e treinamento físico aos 
potenciais atletas. De uma safra numerosa se aproveitam 
dois ou três que serão vendidos, gerando retorno 
comercial aos clubes. Isso acontece no Brasil porque o 
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 Não à toa, a Lei nº. 9.615 que instituiu o fim do passe no Brasil, chamada ―Lei Pelé‖, ficou 
conhecida também como a ―lei áurea do futebol profissional‖. 
84

 Somente em 1986 houve a regulamentação sobre a determinação do cálculo da multa 
contratual – resolução nº 10/1986. O parâmetro passou a ser o seguinte: ―a) Se o salário do 
atleta for entre 1 a 5 salários mínimos: multiplica-se o valor por 36; b) Se o salário do atleta for 
entre 5 a 10 salários mínimos: multiplica-se o valor por 48; c) Se o salário do atleta for entre 10 
a 20 salários mínimos: multiplica-se o valor por 60; d) Se o salário do atleta for acima de 20 
salários mínimos: multiplica-se o valor por 72‖ (RODRIGUES, 2007, p.190). 
85

 Segundo Arthur Antunes Coimbra, o Zico, ―esta é única atividade de trabalho que estabelece, 
através do passe, um vínculo poderoso acima do controle e da própria vontade de apenas uma 
das partes - o atleta de futebol‖. Correio Braziliense, 22/9/96 apud BOUDENS, 2002, p.12. 
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governo não faz o papel que lhe cabe. Se não existir mais 
a proteção da lei do Passe, não há motivos para os 
clubes continuarem investindo em 100 atletas para tirar 
dois ou três86. 

 

O discurso acima colocava o passe em outro patamar, pois este não 

era um retorno devido aos clubes somente por razões financeiras (retorno do 

investimento em dinheiro que os clubes realizam na revelação/produção de 

jogadores talentosos), mas devido também ao caráter social da ação dos times 

de futebol, que, no caso brasileiro, segundo esse argumento, realizam a tarefa 

do poder público de propiciar preparação física e educacional aos jovens. 

A revogação do passe proposta pela ―Lei Pelé‖, no entanto, está longe 

de representar um rompimento das relações de domínio dos clubes em relação 

aos jogadores. A classe dirigente encontrou outros meios e ao contrário do que 

o presidente do Botafogo apontava, continua sendo bastante lucrativo o 

negócio futebol87. Na prática, as multas contratuais continuam sendo 

mecanismos de poder eficazes. 

Esse mecanismo de poder e o seu alcance é melhor compreendido 

quando se observa as especificidades da regulação trabalhista do jogador de 

futebol. Em primeiro lugar, atente-se para o fato de que, juridicamente, o 

contrato celebrado entre jogador profissional e entidade desportiva é 

considerado ―especial‖ não sendo regido pela legislação trabalhista ordinária 

vigente no país, especialmente no tocante à duração da jornada de trabalho, do 

contrato, ao grau de subordinação, à configuração da justa causa e ao tempo a 

disposição do empregador. A Lei 6.354 de 1976 e a Lei 9.615 de 1998, 

conhecida como Lei Pelé, compõem a legislação do atleta profissional de 

futebol no Brasil, sendo, eventualmente, utilizada a CLT (Consolidação das 

Leis Trabalhistas) como referência. 

Focando na questão do controle sobre o jogador observe-se, por 

exemplo, que a Lei Pelé faculta ao empregador a determinação quanto ao 

período de concentração que não pode ser, entretanto, superior a três dias por 

                                                           
86

 Carlos Augusto Montenegro, na época presidente do Botafogo, Jornal do Brasil, 19/09/1996 
apud BOUDENS, Idem. 
87

 Um indicativo bastante nítido do quanto é desigual a relação entre atletas e clubes, é o fato 
de que somente em abril de 2013 a ―lei Pelé‖ foi regulamentada e publicada no Diário Oficial da 
União, depois de quinze anos, conforme reportagem: ―Depois de 15 anos, governo 
regulamenta Lei Pelé‖, disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-
09/depois-de-15-anos-governo-regulamenta-lei-pele - acesso em 03 set 2013. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-09/depois-de-15-anos-governo-regulamenta-lei-pele
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-09/depois-de-15-anos-governo-regulamenta-lei-pele
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semana. Trata-se de prática muito comum no futebol brasileiro que o grupo de 

jogadores fique junto em um determinado ambiente, normalmente um centro de 

treinamento ou um hotel, onde o clube pode controlar, por exemplo, os horários 

de dormir e de refeições, o tipo das refeições e as atividades realizadas pelos 

jogadores durante um período, via de regra anterior às partidas mais 

importantes, ocorrendo, em alguns clubes, antes de praticamente todas as 

partidas. Embora limitado do direito de ir e vir, esse período não se configura 

como ―tempo a disposição‖ do empregador, não incorrendo na obrigação de 

pagamento de hora-extra ou outras obrigações. Segundo Bomfim88 (2013), isso 

ocorre porque dentro desse período o jogador ―têm liberdade de aproveitar o 

seu tempo livre de maneira que lhe aprouver‖. Livre para aproveitar o tempo, 

embora ―preso‖ num determinado espaço e controlado quanto aos horários e o 

leque de atividades possíveis, bem como impedido de estar na presença de 

seus familiares, amigos, por exemplo. 

O que explica isso, juridicamente, é a chamada ―subordinação 

especial‖ que sofre essa categoria profissional. O jogador profissional de 

futebol está submetido a um controle intenso sobre sua vida sexual, a 

alimentação, o repouso, a ingestão de bebidas, o uso das vestimentas, as 

manifestações à imprensa, dentre outros. Segundo a autora, o referido controle 

se dá ―em razão da finalidade precípua do contrato que é obter do jogador de 

futebol o melhor rendimento nas competições e o melhor aproveitamento físico 

de suas habilidades‖. 

Sendo a obtenção do maior rendimento e do melhor aproveitamento 

possível das habilidades do jogador a razão primordial do contrato entre a 

entidade desportiva e o jogador, justifica-se, juridicamente, que o clube realize 

controle tão objetivo e tão subjetivo do indivíduo jogador de futebol. Está, 

assim, constituído o direito do clube de submeter toda a conduta cotidiana do 

indivíduo ao controle, incluindo-se o lazer, as horas de folga, conforme ainda 

Bomfim: 

 

                                                           
88

 BOMFIM, Bianca Neves. "Contrato de trabalho do jogador de futebol–Peculiaridades e 
aspectos controvertidos." Disponível em 
http://www.vbca.com.br/artigos/Artigo_Bianca%20_%20Jogador_de_Futebol.pdf – acesso em 
28 fev 2013. 

http://www.vbca.com.br/artigos/Artigo_Bianca%20_%20Jogador_de_Futebol.pdf
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a conduta do jogador de futebol que frequenta casas 
noturnas, festas, faz uso de drogas ou bebida alcoólica 
prejudicando a sua participação em treinos ou partidas 
pode configurar incontinência de conduta, ensejando a 
resolução contratual por culpa do empregado. Outrossim, 
a conduta do jogador que se envolve em consideráveis 
escândalos, sofrendo acusações de toda natureza, tal 
como lesão corporal, dano ao patrimônio, embriagues ao 
volante, pode afetar de tal forma a imagem da entidade 
desportiva, que importará em considerável prejuízo 
financeiro com perda de patrocinadores ou mesmo 
associados. 

 

O cuidado com a conduta, a preservação do condicionamento físico 

não são opções para o atleta profissional, antes, são obrigações, deveres 

contratuais e o controle sob esses e outros aspectos é um direito do clube 

previsto em lei, mas não só do clube. Outra particularidade do atleta 

profissional em relação aos demais empregados é que esse pode sofrer ainda 

sanções de terceiros – dirigentes de entidades regionais, nacionais ou 

internacionais89 – que podem repercutir no seu contrato de trabalho, quando, 

por exemplo, o jogador é flagrado no exame antidoping pelo uso de substância 

proibida e é suspenso pelas entidades esportivas durante um prazo longo, isso 

repercutirá em sua relação contratual com o seu empregador. 

É perceptível que há uma relação intensa entre jogador e imagem. A 

conduta do jogador pode comprometer ou engradecer sua imagem, havendo o 

mesmo com a imagem da entidade desportiva ao qual ele está vinculado que, 

por sua vez, está ligada a outras empresas na qualidade, por exemplo, de 

patrocinadores. 

Há também uma repercussão, nesse sentido, na remuneração do 

jogador. Explico: há basicamente seis itens que compõem a remuneração do 

jogador profissional de futebol, a saber, luvas, bicho, passe, direito de arena, 

direito à imagem e o salário. 

                                                           
89

 Recentemente, durante a Copa do Mundo 2014 no Brasil, houve grande repercussão em 
relação à suspensão pelo Cômite Disciplinar da Federação Internacional de Futebol – FIFA - do 
atacante da seleção uruguaia Luis Suárez que foi flagrado mordendo um jogador da seleção 
italiana no jogo entre as duas seleções. O jogador teve uma punição considerada, por muitos, 
bastante severa de nove jogos pela seleção uruguaia e quatro meses sem poder participar de 
qualquer atividade esportiva como treinos ou jogos-treino de seu time. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/luis-suarez-suspenso-por-nove-partidas-devido-
mordida-em-zagueiro-italiano-13025349 - acesso em 20 ago 2014. 

http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/luis-suarez-suspenso-por-nove-partidas-devido-mordida-em-zagueiro-italiano-13025349
http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/luis-suarez-suspenso-por-nove-partidas-devido-mordida-em-zagueiro-italiano-13025349
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As luvas constituem quantia paga ao jogador em razão da assinatura 

do contrato, uma espécie de adiantamento que compõe a sua remuneração, 

podendo, tal quantia, ser paga em dinheiro, títulos, bens ou automóveis, de 

uma vez ou em parcelas. O valor é fixado considerando-se o ―histórico da 

carreira do atleta‖. 

As vitórias ou os bons resultados de forma geral (como empates e até 

derrotas que gerem o resultado almejado com ou uma classificação para fase 

precedente) pode gerar o chamado bicho, que visa premiar o jogador e 

incentivá-lo. São tão habituais no futebol brasileiro que nas vésperas de jogos 

importantes ou finais de campeonato é comum que a imprensa divulgue a 

premiação do time a ou b em caso de vitória. 

O direito de arena e o direito de imagem são muitas vezes confundidos, 

mas devem ser considerados separadamente, já que o primeiro tem natureza 

civil e o segundo natureza comercial. O primeiro equipara-se, juridicamente, à 

gorjeta dada a um garçom (BOMFIM, 2011), tratando-se dos valores que os 

clubes têm de repassar aos atletas pelo ganho proveniente dos contratos 

televisivos. Uma porcentagem do valor obtido com contratos televisivos deve 

ser destinada aos jogadores que tiveram imagens exibidas na TV. 

O direito de imagem diz respeito a uma negociação entre clube e 

atleta, pois enquanto o direito de arena está previsto na legislação e deve ser 

cumprido pelo clube quando da celebração contratual (20% do que o clube 

arrecada com direitos televisivos deve ser repartido entre os jogadores titulares 

e reservas), o direito de imagem depende da livre negociação entre o atleta 

profissional e o clube de futebol. Assim, são poucos os jogadores que o 

recebem, configurando-se, muitas vezes, como uma forma de burlar cobranças 

do imposto de renda, pois muitas vezes esses valores compõem o salário do 

jogador, mas para evitar a ―mordida do leão‖ (como popularmente se chama os 

descontos do imposto de renda) parte desses valores são ―desviados‖ para 

essa forma de remuneração, constituindo-se até em fraude conforme avalia 

Bomfim (2011): 

 

Não obstante, no Brasil tem sido cada vez mais comum a 
prática de fraude, mediante a constituição de pessoa 
jurídica pela atleta que negocia a utilização de sua 
imagem com o único fim de repassar parte do salário 
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ajustado, como forma de evitar a incidência dos encargos 
trabalhistas. 

 
 

Se a natureza jurídica do contrato ou do vínculo do jogador de futebol 

com os clubes e as entidades esportivas como as federações e confederações 

é uma forma muito precisa e eficiente de controle sobre o jogador, é a 

manipulação das emoções e do afeto a forma mais visceral e perigosa desse 

controle, como passarei a analisar a seguir. 

 

1.3.1. Outras formas de controle sobre o jogador para além do 

ordenamento jurídico 

 

De acordo com o que se planeja, o jogador será significado pelos 

dirigentes como valor de troca ou como valor de uso, numa manipulação do 

imaginário coletivo. Esta manipulação retira sua eficácia da ambiguidade do 

vínculo do jogador com o time: ele é um empregado que recebe uma 

contrapartida financeira pela prestação de um serviço – jogar futebol, dar 

entrevistas, representar o clube etc., mas o seu vínculo com o clube deve ir 

além, pois é necessário ter amor à camisa, honrar o clube e a sua torcida, 

exercer esse trabalho com o máximo de esforço e dignidade. Ressalte-se, essa 

ambiguidade é centrada razão pela qual o jogador se esforçar mais ou menos, 

ou seja, sobre qual a origem do seu ―compromisso‖: dinheiro ou paixão? Pensa 

em si mesmo ou na torcida? 

Para Damo (2007), em sua versão espetacularizada, o futebol se 

sustenta pelo engajamento das emoções propiciado pela ―paixão clubística‖. O 

―clubismo‖ é uma ―espécie de totemismo moderno‖ que subjaz um público 

militante que se constitui enquanto comunidade afetiva movida pelo ―drama‖ de 

vencer ou ganhar. É estabelecido um sistema classificatório que cria e atualiza 

projeções e relações, determinando o que o sujeito é ao ser ―tricolor‖ ou 

―alvinegro‖, por exemplo. 

O envolvimento com o futebol por parte da torcida dar-se através de 

um ―drama‖ rico em representações e valores que direcionam suas ações e 

opiniões. Os investimentos emocionais quase sempre gravitam em torno da 

questão de que se determinado atleta está à altura ou não do seu clube. São 
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importantes, segundo Damo, valores como ―competência, virtude e 

hombridade‖ (Idem, p.50). A honra90, entretanto, muitas vezes se sobressai à 

própria competência, pois se o time não tem condições de disputar o título, 

ganhar muitas partidas é necessário que se tenha condições de perder com 

hombridade (―honrar a camisa, o clube e a torcida‖), um valor que nem sempre 

se relaciona bem com o dinheiro. Embora se reconheça que o dinheiro é o 

principal instrumento de recrutamento, em momentos de crise (derrotas, 

rebaixamento, falta de pagamentos etc.) evoca-se esse compromisso para com 

a agremiação como elemento que impulsiona a ação do jogador. Daí porque o 

dinheiro gera ambiguidades no futebol, pois quando um time vai mal em um 

campeonato, mas o clube está cumprindo com suas obrigações financeiras, 

surge sempre no contexto brasileiro o seguinte discurso: ―temos que saber dos 

jogadores e comissão técnica o que está acontecendo, pois os salários estão 

em dia‖. Se o clube atrasa constantemente salários até se reconhece a falha, 

mas cobra-se empenho do jogador evocando-se a questão do compromisso 

profissional91. Quando há dinheiro deve haver resultados satisfatórios, mas 

quando não há, o resultado também deve vir, agora pelo compromisso com 

―algo maior‖. A ideia de que jogador de futebol é uma profissão muito bem 

remunerada também contribui para esse discurso de que a falta de dinheiro 

não deve gerar queda de ―produtividade‖, afinal, segundo esse argumento, se o 

sujeito ganha tanto, qual o problema ficar um ―pequeno‖ período sem receber? 

Damo chama a atenção, nesse contexto, para o mito que se constrói 

sobre a categoria de base: trata-se de ―jogadores com sentimentos de 

torcedores‖ capazes de se dedicar à causa coletiva de corpo e alma já que 

neles foram forjados vínculos emocionais, no longo prazo, que se sobressaem 

ao dinheiro. 

A ―manipulação‖ dessa dinâmica representacional afetiva e emocional 

ocorre muitas vezes por parte dos dirigentes. Quando um clube precisa vender 

um jogador, mesmo querido e valorizado pela torcida, apela-se à racionalidade 

                                                           
90

 A importância de exercer a profissão com honra: perder não é o principal problema, o 
verdadeiro problema está em perder sem honra, sem luta ou, como é muito comum no futebol 
o uso do termo, raça. 
91

 O compromisso profissional, sob a forma de honrar o clube, o time, a torcida no cotidiano, 
seja treinando ou jogando, hora toma por base o vínculo financeiro, hora toma por base o 
vínculo moral do jogador com o clube, de uma forma ou de outra, sempre favorecendo ao 
clube. O jogador deve honrar seu compromisso, por uma razão ou pela outra. 
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do torcedor e usa-se o argumento de que é preciso, por exemplo, saldar 

dívidas. Além disso, argumenta-se a respeito do ―interesse‖ do jogador em sair, 

interesse este que é preciso respeitar, neste caso. Quando o clube é 

pressionado por outro, em melhores condições financeiras, a vender um 

jogador importante, não havendo interesse por parte dos dirigentes, é acionado 

o argumento contrário, de que o jogador é a cara do time, um ―xodó da torcida‖ 

e pressiona-se o jogador e os dirigentes adversários a não contratar o mesmo, 

jogando com as emoções da torcida. Nos dois casos, duas coisas se repetem: 

o interesse do jogador quase nunca tem importância enquanto o interesse dos 

dirigentes deve prevalecer. 

A polêmica negociação do jogador Vitinho, 19 anos, do Botafogo com o 

CSKA Moscou da Rússia em agosto de 2013 é um bom demonstrativo de todo 

esse quadro. O jogador tornou-se titular do time havia pouco tempo, egresso 

das categorias de base do mesmo. Vinha sendo um dos grandes destaques de 

um time que mesmo com salários atrasados quase o ano todo conseguiu 

sagrar-se campeão carioca e disputava a liderança do campeonato brasileiro. 

O fato é que o clube russo conseguiu contratar o jovem jogador e as reações 

tanto da torcida quanto da crônica esportiva foram de desaprovação. No caso 

da torcida, houve atos de vandalismo na sede e na loja oficial do clube. 

O que estava em jogo? Vejamos as seguintes imagens: 

 

 

Imagem 05 – Torcedores do Botafogo picham sede do clube após saída de Vitinho
92 

                                                           
92

 Disponível em http://oglobo.globo.com/campeonato-brasileiro-2013/torcida-do-botafogo-
picha-muro-de-general-severiano-apos-saida-de-vitinho-9712963 - acesso em 05/09/2013. 

http://oglobo.globo.com/campeonato-brasileiro-2013/torcida-do-botafogo-picha-muro-de-general-severiano-apos-saida-de-vitinho-9712963
http://oglobo.globo.com/campeonato-brasileiro-2013/torcida-do-botafogo-picha-muro-de-general-severiano-apos-saida-de-vitinho-9712963
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Imagem 06 – Loja do Botafogo sofre ato de vandalismo
93

 

 

 

Os termos pichados foram: ―Acabou o amor‖ e ―mercenários‖. Mais 

uma vez, vê-se a ambiguidade que envolve o vínculo do jogador com o clube, a 

razão do compromisso deste, sempre sentenciado no par de ―opostos‖: amor e 

dinheiro. Para o torcedor, os dirigentes que venderam o jogador são 

mercenários porque só estão pensando nos lucros do clube (ou de si 

mesmos?), o jogador que aceitou a negociação também, perante tal situação o 

amor é insustentável. Daí o sentido de atacar a loja do clube que simboliza o 
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 Disponível em http://www.lancenet.com.br/botafogo/protesto-saida-Vitinho-Botafogo-
sofre_0_982101812.html - acesso em 04 set 2013. 

http://www.lancenet.com.br/botafogo/protesto-saida-Vitinho-Botafogo-sofre_0_982101812.html
http://www.lancenet.com.br/botafogo/protesto-saida-Vitinho-Botafogo-sofre_0_982101812.html
http://www.lancenet.com.br/fotos/Botafogo-Foto-Gabriel-PaivaAgencia-Globo_LANIMA20130827_0044_26.jpg
http://www.lancenet.com.br/fotos/Botafogo-Foto-Gabriel-PaivaAgencia-Globo_LANIMA20130827_0044_26.jpg
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caráter comercial das transações se sobrepondo ao caráter emocional, a 

afetividade. 

A imprensa, por sua vez, fez duras críticas ao fato de que a diretoria foi 

incompetente e ingênua94 ao permitir que um jogador tão promissor fosse 

vendido por um valor tão baixo (R$ 10 milhões). O argumento é que o clube 

não teve visão em relação ao crescimento do jogador, deixando a multa 

contratual num nível muito abaixo do verdadeiro valor dele. Os dirigentes do 

Botafogo, por sua vez, se defenderam afirmando que os empresários do 

jogador forçaram a negociação. Segundo um dirigente do clube, ―quase o 

sequestraram95‖ e ―fizeram a sua cabeça para sair‖. 

O humorista e torcedor do Botafogo, Hélio de La Peña, escreveu um 

texto em seu blog que sintetiza um pouco das emoções em jogo nessa 

transação. Mesmo longo, o texto é bastante ilustrativo: 

 
Prezado Vitinho. Fico impressionado como você é rápido. 
Seus dribles, seus chutes, sua meteórica ascensão e a 
imediata paixão que a torcida alvinegra sentiu por você. 
Mas você foi rápido demais. A torcida queria um 
relacionamento sério e você só quis ficar. (...) Não fazem 
muitas rodadas, você era uma promessa questionada nas 
arquibancadas. Chamado de ―fominha‖, ―afoito‖, 
―individualista‖, atuava como um potro ainda por ser 
domado. Com o tempo, sempre curto, foi mudando sua 
forma de atuar (...). Calibrou a pontaria, manteve a 
audácia, puxou pra si a responsabilidade do jogo. E nós 
lá de cima das cadeiras do new Maraca reconhecemos. 
Gritamos seu nome. Acho que você ouviu (...). A noite de 
segunda estourou a bomba. Vitinho foi vendido. Não 
acreditamos. Como podia isso? Imediatamente 
começamos a maldizer a diretoria. Achamos ser obra da 
incompetência. Depois, vimos que o problema foi 
dinheiro. Seu passe valorizou rápido demais, o clube não 
teve tempo de elevar as barreiras e por uma tranca mais 
forte na porta pra segurar você (...). Não tivemos tempo 
sequer de nos despedirmos. Você podia ter ficado até o 
fim do ano, pelo menos. Certamente uma boa proposta 
surgiria, mas a gente teria tempo de se conhecer melhor. 
Ao contrário de nós, alguém não acreditava que seu 
talento durasse até lá. Alguém tinha pressa de faturar.  

 

                                                           
94

 ―Ingenuidade e omissão marcam derrota do Botafogo no caso Vitinho; entenda‖, disponível 
em http://esportes.terra.com.br/futebol/prata-da-casa/blog/2013/08/30/ingenuidade-e-omissao-
marcam-derrota-do-botafogo-no-caso-vitinho-entenda/ - acesso em 05 set 2013. 
95

 ―Montenegro revela pressão por venda de Vitinho: ‗Quase o sequestraram‘‖. Disponível em 
http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2013/08/botafogo/montenegro-revela-pressao-por-
venda-de-vitinho-quase-o-sequestraram.html - acesso em 05 set 2013. 

http://esportes.terra.com.br/futebol/prata-da-casa/blog/2013/08/30/ingenuidade-e-omissao-marcam-derrota-do-botafogo-no-caso-vitinho-entenda/
http://esportes.terra.com.br/futebol/prata-da-casa/blog/2013/08/30/ingenuidade-e-omissao-marcam-derrota-do-botafogo-no-caso-vitinho-entenda/
http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2013/08/botafogo/montenegro-revela-pressao-por-venda-de-vitinho-quase-o-sequestraram.html
http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2013/08/botafogo/montenegro-revela-pressao-por-venda-de-vitinho-quase-o-sequestraram.html
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O torcedor, humorista, cronista aqui, revela os termos e as emoções: 

tudo foi muito rápido, a efemeridade marcou esse relação, embora, o torcedor 

tenha se comprometido e feito a sua parte para que houvesse mais tempo, 

para que a paixão não fosse tão efêmera, houve acolhimento (―reconhecemos‖, 

―gritamos seu nome‖), acreditou-se no jogador (―ao contrário de nós, alguém 

não acreditava que seu talento durasse até lá‖), mas, no fim, não houve tempo 

sequer para uma despedida, o que veio rápido, foi-se mais rápido ainda e na 

base de tudo, da decepção com o amor não correspondido, estava o dinheiro. 

Definitivamente, jogador de futebol não é uma profissão como qualquer 

outra em que o trabalhador pode, por exemplo, optar por mudar de empresa 

caso receba uma proposta que lhe agrade, como também no sentido de que o 

jogador ―não pode‖ reivindicar o cumprimento dos contratos, como no caso de 

atraso de salários. Observe-se que enquanto abundam as notícias sobre atraso 

de salários, há uma enorme escassez de notícias sobre greve de jogadores de 

futebol no Brasil96. 

Em 2013, surge algo inédito no futebol brasileiro, a iniciativa de 

jogadores chamada de ―Bom Senso Futebol Clube‖. O estopim para a onda de 

protestos que os jogadores passaram a fazer nos campos através de faixas 

exibidas antes dos jogos ou boicote simbólico ao próprio jogo com os jogadores 

dos dois times tocando bola entre eles durante os primeiros minutos dos jogos 

ou mesmo permanecendo de braços cruzados ou sentados no gramado, foi o 

anuncio do calendário 2014 que, devido à realização da Copa do Mundo, iria 

reduzir substancialmente o tempo de pré-temporada e férias dos jogadores. Foi 

a primeira vez na história do futebol brasileiro que os jogadores se 

manifestaram publicamente sem intermediários. Atualmente, o movimento 

mantém um site na internet97 e faz campanhas em redes sociais, bem como já 

sentou à mesa com a presidenta da república e dirigentes da entidade que 

detém os direitos sobre os campeonatos nacionais, a CBF, numa 
                                                           
96

 Nos três últimos anos, pesquisando diariamente nos sites uol.com.br/esportes, 
terra.com.br/esportes, opovo.com.br e diariodonordeste.com.br, bem como acompanhando o 
noticiário esportivo na TV aberta e paga, pouquíssimas vezes pude presenciar greve de 
jogadores. Cito aqui dois casos que consegui registrar até hoje: ―Vila Nova volta aos treinos 
após greve de jogadores‖, disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vila-
nova-volta-aos-treinos-apos-greve-de-jogadores,1044905,0.htm – acesso em 20/06/2013; ―Por 
falta de salários, jogadores do Icasa estão em greve‖, disponível em 
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/clubes/icasa/2012/08/07/noticiasicasa,2409638/por-
falta-de-salarios-jogadores-do-icasa-estao-em-greve.shtml – acesso em 08 ago 2012. 
97

 Ver http://site87017-1384-9504.strikingly.com/ - acesso em 20 ago 2014. 

http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vila-nova-volta-aos-treinos-apos-greve-de-jogadores,1044905,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vila-nova-volta-aos-treinos-apos-greve-de-jogadores,1044905,0.htm
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/clubes/icasa/2012/08/07/noticiasicasa,2409638/por-falta-de-salarios-jogadores-do-icasa-estao-em-greve.shtml
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/clubes/icasa/2012/08/07/noticiasicasa,2409638/por-falta-de-salarios-jogadores-do-icasa-estao-em-greve.shtml
http://site87017-1384-9504.strikingly.com/
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demonstração de que estão conseguindo ser ouvidos em suas reivindicações. 

O movimento, porém, ainda não conseguiu vitórias mais objetivas, embora seja 

muito cedo ainda para analisar seu êxito ou não. 

O fato é que as manifestações de jogadores ainda ocorrem raramente 

(um pouco menos agora) e são quase sempre, no caso brasileiro, motivadas 

pela falta de pagamento de salários. Sobre esse assunto, entrevistando um 

jogador do Fortaleza, Geraldo, 38 anos, indaguei sobre se de forma geral o 

jogador não se preocupava com o coletivo o que resultaria nessa escassez de 

movimentos em prol de melhorias para a profissão, no que ele me respondeu: 

―não é que jogador seja desunido, as dificuldades são muito grandes‖. Segundo 

ele, a balança de poder entre clubes e jogadores é muito desigual a favor dos 

primeiros, assim, explicando sobre a dificuldade de que um jogador possa 

ajudar outro num processo contra um clube, ele citou a seguinte situação: 

 

Você é meu amigo e está processando o clube porque 
eles deixaram de cumprir os acordos contigo, aí você me 
chama para testemunhar a favor de você para comprovar 
que você de fato estava indo aos treinos e cumprindo as 
suas obrigações. Você vai dizer: - desculpa amigo, mas 
eu não posso testemunhar contra o clube que me paga. 
Se fizer isso o clube pode punir você também. A força 
dos clubes contra os jogadores é bastante 
desproporcional. (Entrevista realizada por mim em 
12/06/2012 na sede do Fortaleza Esporte Clube). 

 

Geraldo ainda citou que quando um funcionário entra na justiça contra 

uma empresa por salários atrasados quase sempre a justiça é a favor do 

funcionário e condena a empresa a pagar rapidamente o mesmo – ―quinze 

dias‖, mas ―no futebol é diferente‖, pois o juiz torce pelo time e não quer 

prejudica-lo. Ele contou que chegou a ficar cinco meses sem salário no Sport 

de Recife e três meses em outro clube. 

Quase nunca essa realidade vem à tona e quando vem, as 

ambiguidades se fazem presente, quase sempre colocando o jogador numa 

situação complicada. Ainda sobre o caso Vitinho, o jornalista esportivo Vitor 

Birner escreveu um texto em que afirmava compreender a decisão do jogador e 

a indignação da torcida. No caso do primeiro, indaga Birner:  
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O que você faria se estivesse começando a carreira, 
ganhasse menos que a maioria dos boleiros de equipes 
grandes e vivesse a dúvida constante sobre o 
recebimento mensal do combinado pelo seu trabalho? 
Recusaria uma fortuna de outro time mesmo sabendo 
que talvez, no fim do mês, o patrão não vai conseguir 
pagar seu salário? 
Eis a situação do atleta98. 

 

Para complementar o argumento a favor da decisão do jogador de sair 

do time, ele acrescenta a questão das incertezas da profissão, como a 

possibilidade de não ter futuras chances de ter um salário de R$ 500 mil 

mensais por conta de contusões ou de queda no rendimento. 

Posto tudo isso, porém, Birner afirma ―infelizmente, o amor do sujeito 

da arquibancada sente pelo time (sic), que sem dúvida é o alicerce da 

grandeza do futebol e também de todos os negócios feitos no esporte, quase 

não existe mais entre os boleiros‖. Ou seja, ao fim ao cabo, o problema é a 

ausência de amor ao clube que, ―infelizmente‖, quase não existe mais entre os 

jogadores e Vitinho é só mais um exemplo disso. 

O fato é que as peculiaridades do vínculo do jogador de futebol com os 

clubes, e suas torcidas, propiciam um nível de dominação extravagante do 

empregador em relação ao empregado, o que nos leva a concordar com Damo 

quando este afirma que ―poucos são os espaços que na atualidade convertem, 

sem restrições éticas, pessoas em coisas como no futebol‖ (Idem, p.68), 

constituindo-se como um espaço social de ―naturalização do comércio humano‖ 

(Idem, p.69). 

Embora as mudanças na legislação trabalhista tenham instituído 

avanços, prevaleceu no futebol brasileiro uma estrutura moral e jurídica que 

favorece bastante os clubes e dirigentes em detrimento dos jogadores de 

futebol. 

A divisão do passe de um jogador é outro grande indicativo disso. 

Observe-se o infográfico que se segue: 

                                                           
98

 ―Entendo o desejo de Vitinho e a indignação da torcida do Botafogo. Já a revolta dos cartolas 
beira a hipocrisia‖, disponível em http://blogdobirner.virgula.uol.com.br/2013/08/27/entendo-o-
desejo-de-vitinho-sair-do-botafogo-e-a-indignacao-da-torcida-do-time-ja-a-revolta-dos-cartolas-
beira-a-hipocrisia/ - acesso em 05/09/2013. 

http://blogdobirner.virgula.uol.com.br/2013/08/27/entendo-o-desejo-de-vitinho-sair-do-botafogo-e-a-indignacao-da-torcida-do-time-ja-a-revolta-dos-cartolas-beira-a-hipocrisia/
http://blogdobirner.virgula.uol.com.br/2013/08/27/entendo-o-desejo-de-vitinho-sair-do-botafogo-e-a-indignacao-da-torcida-do-time-ja-a-revolta-dos-cartolas-beira-a-hipocrisia/
http://blogdobirner.virgula.uol.com.br/2013/08/27/entendo-o-desejo-de-vitinho-sair-do-botafogo-e-a-indignacao-da-torcida-do-time-ja-a-revolta-dos-cartolas-beira-a-hipocrisia/
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Gráfico 01 - A “posse” do jogador Neymar, na época em que ainda atuava pelo 

Santos, por parte de seus “proprietários”99

 

 

O gráfico demonstra a divisão da posse dos direitos de propriedade do 

jogador Neymar, destaque da atual seleção brasileira de futebol. O time em 

que ele jogava à época, o Santos, era proprietário de cinquenta e cinco por 

cento dos direitos federativos do jogador, enquanto dois grupos de 

investimentos eram proprietários dos demais quarenta e cinco por cento. Numa 

eventual venda do jogador, o que acabou acontecendo em 2013 para o time 

espanhol do Barcelona, os valores envolvidos na transação são divididos entre 

esses proprietários de acordo com os seus percentuais de posse. Assim, com 

insatisfatórias noções de legislação trabalhista e da dinâmica dos contratos do 

mundo do futebol, qualquer um poderia se perguntar: como pode um 

profissional ser assim ―dividido‖? Qual o sentido disso? Como uma pessoa 

pode se submeter a isso?  

No ―campo‖ do futebol isso é bastante comum. A evocação à teoria do 

campo de Pierre Bourdieu é oportuna, pois a autonomia dos campos, um dos 

principais corolários dessa teoria, revela-se neste exemplo, na medida em que 

                                                           
99

 Disponível em http://www.terra.com.br/esportes/infograficos/donos-craques-santos/ - acesso 
em 08 jul 2011. 

http://www.terra.com.br/esportes/infograficos/donos-craques-santos/


113 
 

ela se confirma no compartilhamento e apreciação de valores e regras que são 

quase que restritas aos membros do campo. 

Segundo Bourdieu, 

 

a autonomia relativa do campo das práticas esportivas se 
afirma mais claramente quando se reconhece aos grupos 
esportivos as faculdades de auto-administração e 
regulamentação, fundadas numa tradição histórica ou 
garantidas pelo Estado: estes organismos são investidos 
do direito de fixar as normas de participação nas provas 
por eles organizadas, de exercer, sob o controle de 
tribunais, um poder disciplinar (exclusões, sanções, etc.), 
destinado a impor o respeito às regras específicas por 
eles editadas (1983, p. 140). 

 

O jogador de futebol está inserido num campo em que muitas das 

regras das demais profissões e os direitos que dizem respeito ao trabalhador 

brasileiro de forma geral, são estranhos a ele. 

É neste sentido que o jogador, bem como todos aqueles que estão 

direta ou indiretamente relacionados ao futebol, incorporam o que Bourdieu 

chamou de habitus, ou seja, um sistema de disposições que está na origem 

dos estilos de vida.  

Pensar o habitus é pensar o que orientará as pessoas a agirem desta 

ou daquela forma, ou ainda, é compreender o processo no qual o indivíduo 

interioriza a exterioridade, ou internaliza a objetividade, o que ocorre de forma 

subjetiva, mas não pertence exclusivamente ao campo individual. Ele antecede 

e orienta a ação assim como a apreensão do mundo objetivo. 

Daí o sentido da fala de um jogador veterano como Geraldo quando 

ele afirma que ―o jogador tem sempre que dá um passo atrás, abrir mão de 

seus direitos para deixar a porta aberta quando saí de um clube, mesmo que 

esse o deva‖, são as regra do ―campo‖. 

As mudanças que se operaram no que diz respeito à legislação 

trabalhista dos jogadores de futebol, quase não alteraram o desequilíbrio de 

poder presente nas relações e nos vínculos trabalhistas desses profissionais ao 

longo dos últimos setenta anos. É neste sentido que Rodrigues (2007) toma 

emprestado de Florestan Fernandes o conceito de ―modernização 

conservadora‖ para analisar essa ―mudança‖ efetuada ao longo do tempo no 
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futebol brasileiro, uma mudança que modernizou os meios de produção sem 

modificar as relações de produção. 

A revolução burguesa no Brasil não foi capaz de engendrar mudanças 

substanciais no substrato social, moral e material da sociedade brasileira, 

segundo Fernandes (2005). No plano político, por exemplo, prevaleceu o 

impulso conservador de arranjo e acomodação das classes de forma que 

embora a burguesia tenha assumido posição privilegiada no jogo do poder não 

só não rompeu com as classes outrora dominantes – a aristocracia e oligarquia 

rurais – mas associou-se a estas e, principalmente, manteve os modos de 

atuação estabelecendo e mantendo um sistema de privilégios absolutamente 

avesso à participação popular e concentrador do poder. O amálgama resultante 

desse arranjo entre burguesia e oligarquia gerou uma ―força naturalmente 

ultraconservadora e reacionária‖ (Idem, p.250), tendo por consequência, 

segundo Fernandes, a conformação de uma versão ―tecnocrática da 

democracia restrita‖, ou seja, aberta e funcional somente para os que têm 

acesso à dominação burguesa, somente aos privilegiados. 

Prevaleceu uma ―atuação adaptativa, de ajuste ou acomodação‖ de 

uma classe comprometida com o que lhe fosse vantajoso que marca a entrada 

do Brasil no jogo do capitalismo global monopolista numa posição de 

subordinação externa (dominação imperialista) conjugado ao desenvolvimento 

desigual interno, ou seja, ocorre o estabelecimento de uma forma de domínio 

―adaptada estrutural, funcional e historicamente (...) às condições e aos efeitos 

do desenvolvimento desigual interno‖ (Idem, p. 349). 

Talvez o futebol brasileiro seja um dos produtos melhores acabados 

dessa configuração que favorece o grupo dirigente em detrimento dos 

trabalhadores e das massas. 

 
1.4. A efemeridade da idolatria no futebol: “Romarinhos” nossos de cada 

dia 

 

Romarinho é um nome de fácil identificação, pois muitos brasileiros 

saberão que se trata de uma referência àquele que é considerado um dos 

maiores ídolos do futebol brasileiro com grande ressonância internacional: 

Romário. Quantos romarinhos não deve haver por este país? No Brasil é 
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comum que pais, amantes do futebol, escolham os nomes de seus filhos em 

homenagem aos seus ídolos no futebol. 

O Romarinho em questão, não foge a regra, trata-se do jovem atacante 

do Corinthians paulista, um dos clubes mais bem sucedidos do futebol 

canarinho em relação ao número de títulos, tamanho da torcida, poder 

econômico etc. 

Esse personagem surge aos holofotes de forma bruscamente repentina 

em um momento dos mais cruciais da história do seu time: as finais do 

campeonato continental ―Libertadores da América‖. Esse é um dos 

campeonatos mais almejados pelos clubes brasileiros, privilégio de poucos100, 

trata-se da maior disputa entre clubes da América com destaque para os times 

da Argentina, Brasil e Uruguai. Dos quatro grandes times do estado de São 

Paulo somente o Corinthians não havia chegado a tamanha conquista e há 

muito tempo que dirigentes corintianos planejavam tal título. 

No primeiro semestre desse ano, após uma campanha irrepreensível – 

por ter se tornado, por exemplo, o time que menos tomou gols em uma 

campanha da história do campeonato – o Corinthians chega a final contra um 

dos maiores ganhadores do campeonato, o Boca Juniors101 da Argentina. 

O primeiro jogo iria ocorrer no temido estádio do clube argentino 

chamado ―La Bombonera‖, a mística desse estádio se reflete nos números do 

time em seus domínios – o Boca Junior só perdeu nove jogos em seu estádio 

em Libertadores da América e somente três times brasileiros realizaram a 

façanha de derrota-lo lá. 

Assim, o jogo concentrava múltiplos ingredientes para mais um 

momento épico do futebol sul-americano – um time e uma torcida com a 

obsessão de ganhar um título inédito e altamente valorizado disputando-o 

contra um time acostumado não só a decidir o campeonato em questão, mas a 

ganha-lo com uma forte mística sobre o seu estádio. 

Segundo dizem muitos cronistas, é nesses momentos que os ―deuses 

do futebol costumam trazer surpresas‖ e de fato não estavam errados, não pelo 

                                                           
100

 Somente oito times brasileiros já conquistaram essa taça – Santos Futebol Clube (três 
vezes), São Paulo Futebol Clube (três vezes), Flamengo de Futebol e Regatas (duas vezes), 
Vasco da Gama de Futebol e Regatas (uma vez), Grêmio de Futebol Portoalgrense (uma vez), 
Internacional (uma vez), Cruzeiro (uma vez) e Palmeiras (uma vez). 
101

 A Argentina, aliás, tem o maior número de títulos na Libertadores da América – 21 títulos. 
Somente o Boca Juniors possui 6 destes. 
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menos em relação a surpresa, pois de forma bastante inesperada eis que 

surge um ilustre desconhecido que sai da reserva para decidir o jogo a favor do 

time brasileiro: Romarinho. 

No final de semana anterior ao jogo da final da Libertadores, o 

Corinthians havia jogado contra o seu maior rival, o Palmeiras, pelo 

campeonato brasileiro, e o técnico do time havia optado por colocar somente 

reservas visando resguardar os titulares para o tão esperado jogo. Romarinho 

aproveitou muito bem a oportunidade e fazendo sua estreia pelo time, marcou 

os dois gols da vitória ganhando destaque ao ponto de se tornar opção no 

banco de reservas para o jogo mais importante do Corinthians nos últimos 

tempos. 

A oportunidade na partida veio após a contusão de um dos jogadores 

titulares. O tempo de permanência do jogador em campo foi de apenas sete 

minutos, tempo suficiente para fazer um dos gols mais importantes do clube em 

sua história e alcançar um avassalador estrelato. A mídia esportiva não perdeu 

tempo e no dia posterior já se levantava a hipótese de estar se vendo nascer 

mais um ídolo, conforme as passagens abaixo exortam: 

 

o que é esse rapaz, hein? Pelo amor de Deus! Tem uma 
baita estrela! Entrou no clássico do último final de 
semana e fez os dois gols da vitória de virada no dérbi 
[sic] contra o arquirrival Palmeiras. Agora nem sente 
pressão e faz um golaço encobrindo o goleiro gringo. 
Tudo indica que nasceu pra ser ídolo do Timão. Aliás, 
pelos recentes acontecimentos, entraria com esse 
menino no jogo da volta no Pacaembu. Tem 
personalidade e estrela. Tudo o que um corintiano está 
precisando nesse momento‖. 102  

 

 

Imagem 07 – Romarinho comemora gol decisivo na Argentina pelo Corinthians. Herói? 

Ídolo?
103

 

                                                           
102

 Neto, ex-jogador e comentarista esportivo da rede Bandeirantes de Televisão e do portal 
UOL, em postagem de seu blog intitulada ―Esse nasceu pra ser ídolo do Timão!‖. Disponível 
em http://blogdoneto.blogosfera.uol.com.br/2012/06/28/esse-nasceu-pra-ser-idolo-do-timao/ - 
acesso em 28 jun 2012. Grifo meu. 
103

 Disponível em http://blogdoneto.blogosfera.uol.com.br/2012/06/28/esse-nasceu-pra-ser-
idolo-do-timao/ - acesso em 28/06/2012. 

http://blogdoneto.blogosfera.uol.com.br/2012/06/28/esse-nasceu-pra-ser-idolo-do-timao/
http://blogdoneto.blogosfera.uol.com.br/2012/06/28/esse-nasceu-pra-ser-idolo-do-timao/
http://blogdoneto.blogosfera.uol.com.br/2012/06/28/esse-nasceu-pra-ser-idolo-do-timao/
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Romarinho entrou em uma final de Libertadores e toda a 
sua atuação se resume a dois toques na bola. Parece 
pouco, mas foi o suficiente para virar herói no 
Corinthians. Em apenas dois lances, ele marcou o gol de 
empate que deixou o time alvinegro mais perto da inédita 
conquista e ainda manteve um discurso humilde. De 
acordo com o Datafolha, o atacante ficou sete minutos 
em campo.104 

 

Ídolo, herói, percebe-se que ambos os textos apressam-se em 

adivinhar o que pode vir pela frente: dois jogos, três gols, um deles histórico, 

faz com que se projete em Romarinho um ídolo para um futuro muito próximo, 

praticamente um devir. O tempo de depuração é cada vez mais reduzido e a 

atitude ―exemplar‖ pode se resumir a sete minutos, afinal de contas, mesmo em 

tão pouco tempo, o ato heroico de Romarinho fez história e a alegria de 

milhares de torcedores da ―nação corintiana‖. 

O Corinthians confirmou seu título no jogo seguinte e finalmente ―fez 

história‖, menos de dois meses passados, porém, vemos Romarinho 

novamente em destaque no noticiário esportivo, agora por outro motivo: as más 

atuações ou a falta de efetividade do atacante. Depois do gol por cobertura no 

duelo na Argentina, o Corinthians disputou nove jogos. Romarinho esteve em 

oito deles, mas não marcou nenhum gol.  

                                                           
104

 Matéria do portal UOL intitulada ―Romarinho vira herói com dois toques na partida e adota 
discurso humilde: ‗Não fui o cara‘.‖ Disponível em 
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-
noticias/2012/06/28/romarinho-vira-heroi-com-dois-toques-na-partida-e-adota-discurso-humilde-
nao-fui-o-cara.htm - acesso em 28 jun 2012. 

http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/06/28/romarinho-vira-heroi-com-dois-toques-na-partida-e-adota-discurso-humilde-nao-fui-o-cara.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/06/28/romarinho-vira-heroi-com-dois-toques-na-partida-e-adota-discurso-humilde-nao-fui-o-cara.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/06/28/romarinho-vira-heroi-com-dois-toques-na-partida-e-adota-discurso-humilde-nao-fui-o-cara.htm
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Passou a pesar sobre o jogador após essa sequência de jogos sem 

gols o pejorativo rótulo de ―craque de dois jogos‖. Preocupado em proteger seu 

atleta, o técnico do time sai na defesa do jogador realizando o que no jargão 

jornalístico esportivo chama-se ―blindagem‖ que consiste, em muitos casos, em 

um conjunto de ações que visa defender a atuação do jogador em entrevistas 

coletivas tirando o foco do mesmo e proibindo-o de falar à imprensa. Assim, 

afirma Tite, treinador do Corinthians: 

 

Um gol tem 20 pernas. Tem uma equipe. Criou-se uma 
expectativa desse tamanho [colocando a mão no alto] em 
cima do Romarinho, e aí tu paga o preço dela. Teve o 
jogo da Bombonera que ele fez o gol. Agora a expectativa 
é que ele vá ter que guardar em todos os jogos. Ele 
precisará ter maturidade, concentração e algumas vezes 
calma para a preparação da jogada, para enquadrar bem 
o corpo. Isso é treinamento. É conversa.105 
 

Segundo a mesma reportagem, embora acredite no potencial de 

Romarinho, Tite ―entende que o jogador não é um fenômeno do futebol‖, 

impressão deixada após os golaços contra o Palmeiras e, principalmente, 

depois de calar La Bombonera com um gol de cobertura. A cobrança sobre o 

jogador tem a mesma proporção da ascensão: bastante rápida, intensa, 

exagerada e como diz o treinador Tite: Romarinho está pagando o preço por 

ela. 

Passados menos de sessenta dias, passado o momento épico, o ato 

heroico, Romarinho voltou a ser mais um jogador dentre onze, não mais um 

destaque, um ―fora de série‖, mas um jogador, embora com potencial, incapaz 

ainda de resolver as coisas sozinho. Nesse momento, o discurso da 

importância do craque que por sua capacidade e condição diferenciadas é 

capaz de decidir jogos sozinho dá lugar ao discurso da coletividade, de que são 

os onze mais os reservas que compõem o grupo e o gol não é, e ―nunca foi‖, 

mérito de um, mas de todos.  

Assim, após frustrar, pelo menos no curto prazo, as expectativas de 

que poderia ser mais um ―fenômeno‖ do futebol, Romarinho sai dos holofotes e 
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 Disponível em http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/ultimas-
noticias/2012/08/08/zerado-apos-golaco-romarinho-ganha-blindagem-de-tite-contra-rotulo-de-
craque-de-2-jogos.htm – acesso em 08 ago 2012. 

http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/ultimas-noticias/2012/08/08/zerado-apos-golaco-romarinho-ganha-blindagem-de-tite-contra-rotulo-de-craque-de-2-jogos.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/ultimas-noticias/2012/08/08/zerado-apos-golaco-romarinho-ganha-blindagem-de-tite-contra-rotulo-de-craque-de-2-jogos.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/ultimas-noticias/2012/08/08/zerado-apos-golaco-romarinho-ganha-blindagem-de-tite-contra-rotulo-de-craque-de-2-jogos.htm
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deixa de ser o prodígio visado da vez. Quem será o próximo? Esperemos a 

próxima final de campeonato para saber. 
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CAPÍTULO 2: A CONSTRUÇÃO DO ÍDOLO NO IMAGINÁRIO 

FUTEBOLÍSTICO E A CONSTITUIÇÃO DO SONHO DE SER JOGADOR: 

MITOS, HERÓIS E CELEBRIDADES 

 
Vários estudiosos do futebol e da profissão de jogador de futebol (como 

fenômeno social) constaram em suas pesquisas o peso do ―sonho‖ como 

elemento que justifica e move a busca de tantos jovens brasileiros pela 

profissionalização (DAMO, 2007; GUERRA, 2008; SANTOS, 2011; SOUZA et 

al, 2008, dentre outros). A quantidade de jovens, porém, que intentam a 

profissionalização no futebol é extremamente maior do que a daqueles que 

obtém êxito nessa empreitada, ou seja, um percentual muito alto desses jovens 

não conseguirá se profissionalizar106. Além disso, o processo de 

profissionalização no futebol, ou seja, o período principal de investimento a 

qual deve se submeter o jovem aspirante a jogador profissional dar-se entre os 

dez e os dezoito anos de idade, tendo a faixa entre os dezesseis e dezoito 

como período decisivo. Esse processo praticamente anula ou no mínimo se 

sobrepõe, na realidade brasileira, ao processo de formação educacional formal 

desse jovem que acaba sendo obrigado a decidir entre estudar ou tentar a 

profissionalização no futebol. Numa metáfora: a ―escolinha‖ (referência aos 

espaços de aprendizagem e aperfeiçoamento dos jovens jogadores), no Brasil, 

se opõe a escola.  

Por que, em meio a um cenário tão desfavorável, tão improvável, tendo 

que abrir mão, dentre outras coisas, da educação formal etc., tantos jovens 

almejam o futebol como projeto de vida, como projeto de carreira profissional? 

O sonho surge como possível resposta, mas traz consigo outras perguntas: o 

que está por trás desse sonho? Qual é a sua matéria-prima? 

O esporte figura como um dos componentes mais marcantes do 

imaginário social em muitas sociedades, constituindo-se, ele próprio, num 

campo do imaginário – o imaginário esportivo – participando, assim, da criação 

e re-criação de significados sociais relevantes, particularmente, na 

configuração de modelos identitários ou como suporte à identidade dos sujeitos 
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 Segundo João Paulo Sampaio, coordenador das divisões de base do Vitória da Bahia, um 
dos mais importantes times do nordeste brasileiro, o índice de insucesso varia entre 80% a 
90% dos casos, ou seja, a cada dez jovens que tentam a carreira de jogador, somente um ou 
dois conseguem se profissionalizar. Disponível em: 
http://www.lupa.facom.ufba.br/2009/11/futebol-x-educacao/ - acesso em 19 ago 2011. 

http://www.lupa.facom.ufba.br/2009/11/futebol-x-educacao/
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dentro de uma dada comunidade, assim, o atleta profissional, em especial o 

jogador de futebol (no caso do Brasil), ocupa um espaço considerável no 

imaginário coletivo, ainda mais quando alcança o nível de ídolo, herói e/ou mito 

esportivo, passando a  permear os sonhos, exercendo enorme poder de 

atração e fazendo-se presente na economia afetiva da sociedade. 

Coelho e Helal107 reafirmam a tese de Lévi-Strauss de que subjazem à 

construção dos mitos, as tensões, os dramas e as ambiguidades presentes na 

cultura, ou seja, a figura do herói, do ídolo, suas histórias, suas trajetórias são 

representativas de questões fundamentais da coletividade, constituindo-se 

enquanto narrativa sobre um mito fundamental da sociedade, em nosso caso, 

da sociedade de massas.  

A cultura se expressa e se revela através desses indivíduos especiais, 

extraordinários. Um elemento comum importante na trajetória de diferentes 

ídolos de áreas diversas (campos artístico, esportivo, político etc.) é a 

ascensão social que os leva da situação de anonimato e pobreza a de fama e 

riqueza. 

O herói é a essencial personificação da ideia da possível 

transformação pessoal, mesmo que por mecanismos ―inexplicáveis‖ e 

―incontroláveis‖. Temos uma ambiguidade onde, embora a trajetória de sucesso 

seja possível ou pelo menos inteligível, há elementos no processo, sem os 

quais o ídolo não se constituiria enquanto tal, que possuem propriedades 

intangíveis como, por exemplo: a sorte, a figura do descobridor e o talento 

inato. Assim, todos podem compreender ou pelo menos visualizar como o 

sujeito outrora ordinário, comum, anônimo se transformou naquele que tanto se 

admira, o que nos leva a pensar que é possível nessa sociedade vencer a 

pobreza, alcançar destaque. Isso, porém, não quer dizer que todos podem 

fazê-lo, pois o talento e a sorte, por exemplo, são para poucos. 

Para Richard Giulianotti (2010), a atração do esporte está bastante 

fincada no modelo de celebridades que este produz. A estratégia está baseada 

na propagação de mensagens paradoxais: ―grandes estrelas jovens são 

comuns, embora extraordinárias, acessíveis embora distantes‖ (p. 155). A 
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 Ref. ―A indústria cultural e as biografias de estrelas: as histórias de Babe Ruth e Tina 
Turner‖, disponível em http://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/2010/10/a-indc3bastria-
cultural-e-as-biografias-de-estrelas-1.pdf - acesso em 10 ago 2012. 

http://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/2010/10/a-indc3bastria-cultural-e-as-biografias-de-estrelas-1.pdf
http://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/2010/10/a-indc3bastria-cultural-e-as-biografias-de-estrelas-1.pdf
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ilusão cultural, como ele chama esse poder de atração do esporte, é 

alimentada através da ideia de que um dia o ―consumidor individual‖ poderá se 

juntar ao ―sempre mutante templo de celebridades‖. Assim, o esporte 

―desempenha um papel particularmente forte nessa formação ideológica‖ 

(Idem, Ibidem) por apresentar-se como uma forma meritocrática de mobilidade 

social tendo em vista que o talento e a dedicação fazem esse estrelato parecer 

muito mais atingível do que em outros meios. 

Os heróis, os ídolos, as celebridades personificam o mito da vitória108, 

da ascensão, do sucesso tão importantes em sociedades capitalistas baseadas 

e focadas nos projetos e nas trajetórias individuais, bem como marcadas por 

níveis de desigualdade social que poderiam ser insuportáveis e inconcebíveis. 

Mas o processo que transforma o jogador de futebol em personificação 

da vitória não é um fenômeno recente no Brasil, conforme revela esta música 

que dizia 

 

Mamãe eu não quero/não quero trabalhar de sol a 
sol.../quero ser, ser/cantor de rádio/ou jogador de 
futebol/quando eu cantar/todo mundo vai gritar:/‘É o 
maior, é o maior!...‘/quando eu fizer balançar o véu da 
noiva/quero escutar: ‗É o maior!‘. (LUNA, 2011, p.56.) 

 

 

As possibilidades de ascensão social via profissionalização no futebol e 

na música já eram registradas na cultura popular desde meados do século XX 

como o demonstra esse trecho da marcha ―É o maior‖ de 1956 de autoria de 

Nássara e J. Cascata. 

Segundo Paulo Luna, para a maioria da massa trabalhadora, ―em 

grande parte negra ou mestiça‖, jogar futebol ou alcançar o estrelato do rádio 

como cantor, instrumentista ou compositor era uma ―realidade mais próxima‖ 

do que o penoso e mal remunerado emprego de fábrica, ainda não 

devidamente protegido por legislação trabalhista. 
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 Para Edgar Morin (2009), a cultura de massas, na forma como conduz suas vedetes e 
celebridades, opera sob a lógica da ―tirania do happy end‖, que representa o esforço em 
―exorcizar‖ a tragédia e o sentimento do absurdo que marca o ordinário cotidiano, assim o 
happy end se constitui como uma ―espécie de segurança social ou garantia contra todos os 
riscos imaginários‖ (p.97), uma valorização mitológica da felicidade. No fim, a indústria de 
massa deve garantir a ―rentabilidade do esforço‖, ou seja, que todo empreendimento nobre e 
heroico tenha sua recompensa aqui e agora (ou logo). 
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Como destacam Coelho e Helal, porém, heróis e estrelas ainda 

cumprem outro papel109 que se liga ao da representação da vitória através da 

ascensão social, a saber, o de se constituírem enquanto formas de integração 

e unificação simbólicas em contextos de diversidade e fragmentação comuns 

nas grandes metrópoles, na medida em que ―concentram em si [os mitos 

modernos] significações atribuídas pelas comunidades que os idolatram‖ (2012, 

p.1). Neste sentido, duas podem ser as origens dos heróis: a origem ficcional e 

a do seio da própria comunidade. Se considerarmos as condições modernas, 

pode-se afirmar que em ambos, os meios de comunicação de massa se 

constituem como condição sine qua non de ser – nascer, manter-se, ―diminuir‖, 

―aumentar‖, morrer, ―renascer‖, mas essa é uma atribuição mais precisa para 

os que se originam da própria comunidade, pois nascem ―reais‖, mas para 

existir, enquanto heróis, devem assumir a forma de um ―personagem‖ 

produzido midiaticamente. Esses personagens seguem um padrão e 

conformam certas características que se repetem: a primeira delas é o talento 

inato, algo o qual o indivíduo já carrega de nascimento, o ―dom‖, muitas vezes 

incompreendido e/ou surpreendente, de natureza inexplicável. Os autores 

evocam a noção de ―mana‖ de Marcel Mauss para caracterizar esse primeiro 

aspecto, apontando o atributo de mágico e de indizível do talento e do dom. As 

noções e atribuições de talento e dom no futebol se aproximam por demais 

dessa noção. 

A segunda característica diz respeito a outro elemento de natureza 

inexplicável: a sorte. Não basta ter o talento, é preciso que haja uma série de 

acontecimentos que possibilitem que esse talento seja descoberto para que 

possa ser devidamente explorado, daí a figura importante do descobridor de 

talentos – no futebol, a figura essencial do olheiro.  

 

                                                           
109

 Em outro artigo, Helal (2001) questiona porque no ―modelo brasileiro‖ de constituição do 
herói esportivo há uma quase ausência de princípios como: determinação, obstinação, esforço 
pessoal, disciplina, autocontrole e renúncia como elementos básicos do sucesso. No Brasil, 
parece predominar a ideia de que o esforço é uma característica que diminui o sujeito, no 
futebol, particularmente, existe a expressão ―jogador esforçado‖ para caracterizar àquele que 
deve ter um sobre-esforço tendo em vista suas limitações de talento e técnica. O autor analisa 
que esse modelo de constituição do herói futebolístico brasileiro serve à ratificação do esforço 
como um traço negativo e ausente nos ―grandes brasileiros‖ e propõe uma revisão desse 
princípio através do estudo da biografia do jogador Zico abrindo, assim, espaço para um novo 
debate sobre o papel do mito esportivo na sociedade brasileira. 
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Não é à toa que ‗sorte‘ e ‗acaso‘, categorias também da 
ordem do inexplicável, podem ser alinhadas junto ao 
‗amor‘, ao ‗carisma‘ e ao ‗talento‘ no rol das categorias 
‗mana‘ presentes na sociedade ocidental moderna (Idem, 
p.5).  

 

Seguindo esse raciocínio, o herói se constitui da combinação de um 

talento inato com o acaso, a sorte de que alguém o descubra e o coloque em 

evidência. 

O terceiro fator é a individualidade. Embora o indivíduo passe a figurar 

num panteão e possamos identificar as características comuns a todos os 

componentes deste, cada sujeito é dotado de uma individualidade, é um sujeito 

único porque dotado de um ―carisma‖, no sentido weberiano, que lhe 

caracteriza. Mais uma vez a ambiguidade: embora a história, o enredo possa 

se repetir muitas vezes (e essa repetição é o exato sinal da função que o mito 

do herói cumpre, conforme comentei acima), quando tratamos de um ídolo em 

especial, estamos a tratar de uma história e de um sujeito singulares, únicos. 

Segundo os autores - num diálogo com Costa (1984) - a individualização da 

estrela cumpre a função de naturalizar a vocação, que por consequência, é 

condição para a naturalização do mito de sucesso, de ascensão que dão 

sustentação ao status quo. 

Por último, há um fator extremamente relevante para a produção 

desses mitos, a saber, a vitória sobre as adversidades. A condição de 

celebridade, a fama e a riqueza inerentes a esta tem um preço a ser pago pelo 

ídolo na sua trajetória passada e na presente. A glória é resultante de um 

esforço muitas vezes descomunal de superação das adversidades, de um 

calvário particular superado ou por se superar sempre. A saga do herói é 

marcada pela provação, daí que não só o talento excepcional o constitui, mas 

este é também um ser especial e predestinado a superar obstáculos que para 

muitos seriam intransponíveis. Assim, o sofrimento inerente à trajetória de todo 

ídolo cumpre dois papéis: torna-lo sujeito diferenciado, extraordinário para além 

do talento inato e sorte que possui e aproximá-lo do ordinário cotidiano, 

humanizando-o, permitindo a identificação popular, criando-se mais uma 

ambiguidade: esse sujeito é como eu, embora seja diferente de mim – o que 

ele tem de comum para comigo é que ele enfrenta adversidades, teve uma vida 

difícil como eu tenho, mas ele se diferencia de mim pela sua condição 
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excepcional de superação dessas adversidades e pelo desfecho de sucesso 

que a sua vida teve ou está tendo. 

Assim, os heróis, os ídolos, as celebridades, são pessoas diferenciadas 

que possuem talentos que admiramos, mas enfrentaram os mesmos problemas 

que os nossos, são de carne e osso como nós, embora sua carne e seus ossos 

sejam mais dignificados, mais fortes, melhores. Mas o sofrimento, como 

afirmei, não é só pretérito, pois a fama cobra um preço perene:  

 

é como se as histórias de vida de heróis e estrelas nos 
assinalassem que o preço do sucesso na vida pública é a 
dor na vida particular, as dificuldades privadas surgindo 
assim como um contraponto necessário do estrelato. 
(Idem, p. 8). 

 

O que os torna ainda mais míticos e especiais. Segundo Campbell110, a 

―façanha convencional do herói começa com alguém a quem foi usurpada 

alguma coisa, ou que sente estar faltando algo entre as experiências normais 

franqueadas ou permitidas aos membros da sociedade‖ (p. 8). O sofrimento é 

naturalizado, embora a vitória sobre este seja mitificada, ou seja: sofrer é 

inerente a todos, já vencer, a poucos. Somente sujeitos especiais conseguem 

vencer as adversidades aos quais todos estão submetidos, o que nos leva a 

aceitar o sofrimento como inerente à vida. 

A essa altura, é importante questionar: quais os significados da 

ascensão social via esporte? Segundo Santiago Pich (2003), a figura do herói 

esportivo moderno encarna o arquétipo identitário do sistema neoliberal e 

permite (como ferramenta modelar construída e criada pelos meios de 

comunicação de massa - particularmente a televisão) a manutenção do status 

quo através de uma estratégia ou ―engenharia de economia política dos afetos, 

dos desejos e da cognição‖ que reforça a focalização do fracasso 

socioeconômico no indivíduo, ao mesmo tempo em que o retira da estrutura 

social, numa articulação entre desejos e frustrações populares. 

O herói esportivo resulta e possibilita a capitalização de uma proposta 

de identidade modelar que se configura como: 1. Redentora das classes 
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 Ref. ―O herói de mil faces‖, disponível em 
http://leandromarshall.files.wordpress.com/2012/05/joseph-campbell-o-heroi-de-mil-faces1.pdf - 
acesso em 01/06/2013. 

http://leandromarshall.files.wordpress.com/2012/05/joseph-campbell-o-heroi-de-mil-faces1.pdf
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populares; 2.  Único caminho possível de mudança da condição social. O foco 

dessa proposta identitária está na atuação exemplar e individual, não havendo 

questionamento à ordem social vigente. 

A figura do herói esportivo, portanto, cumpre um papel essencial ao 

sistema neoliberal capitalista: ao focar sobre as ações (ou ausência delas – 

―falta de iniciativa‖) dos indivíduos como capazes de definir o sucesso ou 

insucesso socioeconômico, tendo no atleta de sucesso o exemplo de que é 

possível ascender social e economicamente, dificulta ou impossibilita a 

compreensão sobre o caráter excludente do sistema. Tal estratégia é vital se 

considerarmos o quanto a ordem social capitalista tem se notabilizado na 

promoção da exclusão social cada vez mais visível e gritante em todo o mundo. 

A vinculação dos oprimidos e miseráveis a valores como indolência, 

criminalidade, ausência de caráter, indisciplina, desrespeito e falta de educação 

soma-se ao exemplo vencedor dos ―iguais‖, ou seja, dos sujeitos que deixaram 

para trás as mesmas condições de miséria e opressão através do seu talento 

especial e esforço pessoal exemplar. Conforme afirma o autor, 

 

 

A figura do herói esportivo, veiculada pela mídia e 
instituída no imaginário social, adquire o status da 
resposta possível para superar as frustrações do 
insucesso social, e tornar os indivíduos aceitos pela 
sociedade tanto econômica - quanto afetivamente (nessa 
ordem), captando assim os desejos populares de 
ascensão social. Dessa maneira a própria estrutura que 
cria a exclusão, gera ao mesmo tempo estratégias de 
controle social mantendo nos indivíduos a esperança de 
um futuro melhor, sem colocar em risco a reprodução da 
ordem social vigente. (2003, p.201) 

 
 

O controle social é sacramentado na ratificação e atualização que a 

história de vida do herói permite ao se constituir enquanto narrativa mítica, 

nesse caso, ―mítica neoliberal‖. O pressuposto básico, encarnado pelo ―herói 

neoliberal‖, é de que vivemos numa sociedade em que todos se encontram 

numa situação de igualdade de oportunidades e, portanto, de condições de 

atingir o sucesso. O desdobramento desse pressuposto é: todos têm as 

mesmas oportunidades de ser bem-sucedidos. Constata-se, entretanto, que 

uns alcançam esse nível e outros não. O que determina esse resultado 
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diferenciado num contexto de igualdades de condição? O esforço é a chave. 

Todos devemos nos esforçar na busca para descobrir ―nossa luz interior‖, 

nossa ―vocação‖, nosso ―desígnio‖, assim, é preciso, segundo a lógica da 

mítica neoliberal, conforme analisa Pich, ―cumprir o mandato para o qual se 

está na terra‖.  

Até à vitória, o sujeito deve realizar um percurso (percurso autorizado, 

autêntico) que almeja e ratifica o modelo burguês de sujeito e o universo de 

valores que ele representa, negando a sua condição de classe, o que opera a 

homogeneização do imaginário social em torno do sonho de ascensão social. A 

exaltação dos valores burgueses é, portanto, a apoteose do percurso do sujeito 

bem sucedido, assim, ―nos tempos atuais a figura do herói não pode ser 

entendida fora do discurso da sociedade capitalista e das normas neoliberais‖ 

(Idem, p.206). 

O autor se questiona quanto as possíveis bases sociológica e 

antropológica de nossa adesão e identificação com as figuras heroicas 

contemporâneas e aponta, como provável ponto central, a anomia 

contemporânea de uma sociedade que oprimi, reprimi e diminui o impulso à 

autonomia do sujeito. Para ele, observa-se atualmente uma ―estrutura social 

que promove a acomodação do sujeito a um lugar e a um molde identitário, e 

não a construção de uma subjetividade emancipada‖ (Idem, p.204), e inclui a 

escola, os meios de comunicação de massa e o mundo do trabalho como 

espaços sociais promotores dessa lógica de desestímulo ao sujeito autônomo. 

É por isso que a figura do herói consegue ―reunir, atrair, cativar a anomia social 

e, através de uma estratégia esdrúxula, convence o público da sua participação 

nas conquistas do herói‖ (Idem, p.205). 

Para além disso,  

 
Essa venda do desejo e da possibilidade de ascensão 
social via esporte profissional gera deve ser observada 
(sic) como um processo que tende a legitimar a postura 
de que não será mediante um processo de formação 
educacional que será possível para o sujeito mudar a sua 
condição sócio-econômica. Como Fonseca (1994) nos 
aponta o sujeito de classe popular não concebe o 
conhecimento adquirido no sistema educacional formal 
como uma ferramenta que lhe abra novos espaços na 
sociedade tanto pela dificuldade ao acesso desse 
conhecimento, quanto pela limitação do capital social 



128 
 

desse sujeito. Assim sendo, todas as estratégias que 
mostrem caminhos de ascensão social diferentes do 
sistema educacional, por exemplo através do esporte, 
reforçarão a relação distante com o saber que o sujeito 
de classe popular tem. (p.221) 

 

Vejamos como isso opera no futebol brasileiro de ontem e de hoje: o 

ano é 1974 e o filme/documentário problematiza a questão da instituição do 

―passe livre‖ no futebol brasileiro, uma luta que teve como personagem 

principal o jogador Afonsinho. Embora o tema central seja por demais 

importante, outra questão gravita o filme, a saber, a problemática do fim de 

carreira para o jogador de futebol brasileiro. Sem escolaridade ou outra 

formação profissional, vários atletas enfrentam, além do ―comum‖ ostracismo 

de quem acabara de sair dos holofotes e não é mais reconhecido e ―convidado 

a opinar‖, praticamente da noite para o dia, a pobreza ou, na melhor das 

hipóteses, uma vida bastante modesta. 

Buscando compreender esse grave problema, as lentes do 

documentarista Oswaldo Caldeira se voltam para as categorias de base dos 

clubes, historicamente conhecidas como ―escolinhas‖. Trata-se do espaço 

primordial onde a maioria dos meninos que sonham com a profissão intentam 

seus primeiros e principais esforços. Um dos garotos entrevistados, explica que 

o motivo da atração da profissão é o dinheiro desassociado da escolaridade: 

―tem jogador que não sabe nem escrever e ganha um dinheirão111‖. 

Agora avançamos quase quarenta anos e chegamos a junho de 2011. 

A mídia agora é impressa, trata-se da revista semanal Isto É, a capa traz a foto 

do mais novo prodígio do futebol brasileiro, Neymar. O título da reportagem é 

―o reino encantado de Neymar‖ que se inicia assim:  

 

Neymar foi o protagonista do espetáculo [referência ao 
título que acabara de conquistar pelo Santos Futebol 
Clube - a Libertadores da América] e confirmou a 
irresistível vocação para os holofotes. Mas a força de 
Neymar não se limita aos gramados. Além de um 
atacante excepcional e com potencial para se tornar o 
novo número 1 do planeta, ele é um astro pop por 
natureza. Estiloso no penteado e no figurino, farto em 
sorrisos, desinibido diante das câmeras, conquistador de 
mulheres, apaixonado por Porsches, Ferraris e mansões, 

                                                           
111

 Documentário ―Passe livre‖, ano: 1974, direção: Oswaldo Caldeira, país: Brasil.  
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habilidoso para fazer dinheiro, ágil nos negócios, Neymar 
é dotado daquela chama que diferencia os seres normais 
dos gigantes de verdade. Trata-se de uma celebridade 
por completo – papel que, com maestria, adora cultivar. 
(Revista Isto É, 29/06/2011, ano 35, nº 2172. Grifos 
meus). 
 

Imagem 08 – “O mundo particular do craque Neymar”. Capa da revista Isto É de 29 de 

junho de 2011.  

 
 

As exaltações ao craque, fenômeno midiático e esportivo, continuam 

ressaltando a precocidade tanto do talento, quanto das conquistas citando-se 

que já aos quatorze anos de idade Neymar fez um teste em um dos principais 

clubes de futebol do mundo, o Real Madrid da Espanha, e foi aprovado. Com 

medo de perder seu futuro craque, a diretoria do Santos não perdeu tempo e 

fez um contrato milionário com o pai do jovem fazendo-o voltar as categorias 

de base da equipe paulista. Logo se seguiram outras conquistas financeiras do 

garoto que aos quinze anos, já ganhava R$ 10 mil por mês, aos dezesseis, R$ 

25 mil e aos dezessete, já como titular da equipe principal, fez seu primeiro 

contrato milionário de patrocínio. Afirma a reportagem: 

 

Sua imagem e seu potencial financeiro são tão fortes que 
empresas como a Nike querem tê-lo por perto durante 
muito tempo. O craque recebe cerca de R$ 1 milhão por 
ano da fabricante de materiais esportivos e o contrato 
vale até 2022, quando ele terá 30 anos. Detalhe: o valor 
pode ser multiplicado. Uma cláusula prevê remuneração 
para títulos conquistados e convocações para a Seleção 
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Brasileira – algo que, convenhamos, deve acontecer com 
frequência. 

 

Trata-se de um ―símbolo acabado de uma tendência (...): atletas que 

parecem estrelas de rock‖. A fórmula é irresistível a muitos: temos a junção de 

dois fortes apelos para os jovens, em termos dos sonhos de fama, de ―boa 

vida‖ e de altos salários: o astro de rock se amálgama ao atleta muito bem 

sucedido. Aqui está, portanto, a ―vocação aos holofotes‖ do ―astro pop por 

natureza‖. Embora o seja ―por natureza‖, a preparação do craque para o 

estrelato é muito séria: ―ele faz três cursos de media training‖ - como são 

chamados os treinamentos voltados para o comportamento adequado em 

entrevistas – ―uma vez por semana tem aulas de inglês e se consulta 

regularmente com uma fonoaudióloga, que busca melhorar sua dicção‖. 

Embora reivindique a ideia do inato, da natureza propensa ao estrelato 

de Neymar, a reportagem não deixa de ressaltar a importância de se forjar a 

estrela através de toda essa preparação descrita. O investimento em 

educação/preparação/treinamento aqui é primordial. 

O texto constrói o perfil do astro – dos gramados e do show business: 

tem que gostar de coisas caras – carros importados e casas de luxo, tem que 

ser desinibido e ―conquistador de mulheres‖. Esse perfil reproduz a imagem 

que se tem do jogador de futebol em nosso país – dado aos luxos que o 

dinheiro pode comprar, inclusive mulheres. 

No caso de Neymar, aqui descrito pela revista Istoé, não há fuga da 

―regra‖:  

 

Tênis bom, roupas do momento e relógios – ele tem uma 
coleção – também são artigos inseparáveis. ―No futuro, 
ele vai colecionar mulheres‖, conta um funcionário 
santista. ―A quantidade que ele atrai, muitas delas mais 
velhas, é impressionante‖. (...) a fama de garoto prodígio 
o colocou no foco feminino. (...) Quando passou a ter 
carteira de motorista e a dirigir carros de luxo (...) ―ele 
pegava uma menina num prédio, saía com ela e dali a 
pouco a trazia de volta‖, diz um amigo próximo. ―Minutos 
depois, ele encontrava uma outra garota duas esquinas à 
frente‖. 

 

Esse é o ―reino encantado‖: fama, contratos milionários, muitas 

mulheres, carros e casas de luxo, roupas, relógios e tudo mais que o dinheiro 
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possa comprar. Este cenário cega muitos jovens brasileiros, particularmente 

aqueles que vivem em situações socioeconômicas de pobreza e miséria. A 

imagem deste ―reino encantado‖ seduz principalmente os muitos que tem 

consciência que não poderão nunca alcançar tal mundo por outras vias como, 

por exemplo, a dos estudos. 

A carreira de jogador de futebol se assemelha muito a um prêmio de 

loteria, trata-se de uma profissão loteria: pode-se ganhar muito dinheiro com 

ela e realizar muitos sonhos, particularmente, materiais, bastando ―tirar a sorte 

grande‖, mas é muito difícil consegui-lo. Tal dificuldade, entretanto, não impede 

que milhões de brasileiros continuem a apostar. A questão aqui, é que são 

vidas que são ―apostadas‖. Segundo Damo (2007, p.24), as ―mazelas da 

profissão‖ ficam escondidas pelo ―vedetismo de alguns atletas de talento‖ ou 

pelo fato de tratar-se de ―investimentos predominantemente práticos‖, ou seja, 

perante a visão de um ―reino encantado‖ como o de Neymar, a força de tais 

números é quase inexistente. Se aos quinze anos de idade, então cursando, 

provavelmente a primeira séria do ensino médio, Neymar já ganhava um 

salário superior ao de professores doutores da universidade pública brasileira, 

não é difícil para os jovens concluírem que não carecem investir na formação 

educacional formal para se obter ―sucesso‖ na vida. Para ganhar muito dinheiro 

e realizar vários sonhos, o investimento é outro: ―investimento prático‖, a 

necessidade é de se acumular um ―capital futebolístico‖ uma modalidade 

específica de capital corporal. Damo utiliza esse conceito para demonstrar que 

não é somente o talento inato, particularmente físico, biológico, que sustenta o 

êxito na carreira de jogador de futebol. 

Como se pode concluir através do exemplo paradigmático de Neymar, 

a formação educacional é essencial no forjar: do astro. Percebe-se, assim, que 

a educação é valorizada no sentindo de agregar valor ao jogador que já deu 

certo, ou seja, a posteriori. Trata-se, claramente, de uma direta relação entre 

um investimento que trará um retorno financeiro. O investimento é feito não 

para dar condições ao jovem de ser um cidadão mais preparado para a vida 

em geral ou até mesmo para preparar-lhe para uma vida fora do futebol, mas 

sim para prepara-lo para vivenciar com o máximo de aproveitamento a posição 

que já ocupa e galgar subir mais ainda na escala da fama. 
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Poucos clubes brasileiros, portanto, investem na formação educacional 

dos atletas de suas categorias de base. Ainda sim, somente recentemente. O 

Cruzeiro de Belo Horizonte foi o primeiro clube brasileiro a ter uma escola 

montada dentro do clube voltada para seus jovens atletas e isso só ocorreu em 

2004. Além dos clubes que pouco se preocupam com a formação educacional 

de seus atletas, há ainda o problema da resistência dos próprios em estudar. 

Em reportagem da revista Educação, profissionais responsáveis pelo 

acompanhamento educacional dos jovens jogadores de times como Vasco da 

Gama do Rio de Janeiro, Cruzeiro, Figueirense de Santa Catarina e Santos do 

litoral paulista, relataram a dificuldade de convencer os jogadores da 

importância de estudar.  

Um agravante é a diversidade cultural dos jovens, vindos dos mais 

diferentes rincões do país, com contextos sociais e econômicos diferentes. 

Além disso, especialistas apontam que nessa faixa etária - entre os dezessete 

e os vinte anos de idade - esse trabalho é particularmente mais difícil. Este é o 

momento chave para a maioria dos atletas em termos de profissionalização, 

pois é normalmente nesse período que se assina o primeiro contrato 

profissional. Assim, afirma Silvana Gomes da Silva Trevisan, assistente social 

do Santos Futebol Clube: ―é um período de transição e causa muita ansiedade. 

Eles ficam com medo: ‗se eu for para a escola à noite, eu não vou dormir bem, 

não vou treinar bem e vão me dispensar112‘.‖ 

Para esses jovens, portanto, a escola pode atrapalhar a concretização 

do sonho da profissionalização, principalmente, porque ela, a formação 

educacional formal, não é condição para o êxito da profissionalização no 

futebol, segundo pensam os próprios. Não é necessário, a priori, saber ler, 

escrever, fazer operações matemáticas, enfim, saber o básico para se ―formar 

em jogador de futebol‖. Claro que não podemos mais afirmar que um 

analfabeto irá se dá muito bem no mundo do futebol somente porque ―joga 

muito bem‖, daí o conceito de capital futebolístico evocado por Damo, mas o 

que se percebe é que a educação formal é uma parte muito ínfima desse 

capital. 

                                                           
112

 Disponível em http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/183/bom-de-bola-bom-de-escola-
262196-1.asp – acesso em 03 ago 2012. 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/183/bom-de-bola-bom-de-escola-262196-1.asp
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/183/bom-de-bola-bom-de-escola-262196-1.asp
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Logo, temos aqui um problema social muito relevante com 

consequências muito nefastas: um mercado que atraia muitos jovens sedentos 

por uma mudança radical em sua vida - sair do anonimato, ter uma condição 

financeira muito boa para si e para os seus etc. – e que pode, de fato, propiciar 

isso, mas para pouquíssimos. Para tal, o investimento em um longo processo 

de treinamento é condição sine qua non, durante este investimento, porém, 

muitas outras atividades corriqueiras aos jovens vão tendo que ceder espaço, 

dentre elas o processo de formação educacional. Trata-se de uma aposta, 

muita alta, diga-se de passagem: negligenciar os estudos e investir numa 

formação que se, por um lado, pode gerar altos dividendos, por outro, é por 

demais específica para ser convertida em outras profissões – é vencer ou 

vencer.  

Mas a grande maioria não vence e mesmo aqueles que ―vencem113‖ 

podem ter sua carreira precocemente encerrada por, dentre outras coisas, uma 

séria contusão. Mesmo aqueles que conseguem uma carreira no futebol se 

aposentam muito cedo para os padrões do mercado formal, por volta dos 

quarenta anos de idade, e aí, o que fazer? Fala-se em profissões de risco, 

como por exemplo, a de policiais e bombeiros numa referência ao perigo de 

morte que estes profissionais sofrem em seu cotidiano laboral, mas talvez se 

possa estender essa classificação aos profissionais da bola, pensando-se nos 

riscos sociais desta profissão. 

As apostas são altas:  

 

Temos, portanto, uma situação inversa a do mercado 
formal de trabalho. No futebol, o treinamento intenso e a 
especialização se iniciam na infância e/ou adolescência. 
A profissionalização ocorre, salvo exceções, entre os 18 
e 20 anos de idade. Essa realidade faz com que os 
jovens que almejam êxito tenham que, desde cedo, 
apostar todas as suas fichas no sonho da 
profissionalização no futebol114.‖ 
 

 

Os ―Romários‖, ―Ronaldinhos‖ e ―Neymares‖ (para citar somente os 

mais recentes) representam esse modelo de herói esportivo que estão 

                                                           
113

 Refiro-me ao êxito em se tornar profissional do futebol. 
114

 SOUZA, Camilo A. M. de et al. Difícil reconversão: futebol, projeto e destino em 
meninos brasileiros. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
71832008000200004&script=sci_arttext – acesso em 07 mar 2011.  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832008000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832008000200004&script=sci_arttext
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grudados no imaginário coletivo do brasileiro e que, através de seus exemplos, 

ratificam a ideia de que o esforço via sistema de educação não faz sentido ou 

não é uma boa opção, contribuindo para o aumento da distância que separa as 

classes populares do acesso ao conhecimento formal, o que constitui forma 

eficaz de desmobilização de classe. 

O deslumbramento com a fama, entretanto, não é algo absolutamente 

consensual entre todos os jogadores e há consciência sobre os seus exageros, 

assim como nem todos simplesmente foram tragados pelo futebol apenas por 

serem talentosos como os casos de Tostão e Marcos nos mostram. 

Na contramão desse contexto geral em que a escolha pelo futebol 

como projeto de vida é, aparentemente, a única possibilidade de ascensão 

social, um dos maiores jogadores da seleção brasileira de futebol campeã do 

mundo na copa de 1970, Tostão115, afirma em um livro de lembranças de sua 

carreira que ―optou‖ pelo futebol em detrimento da faculdade aos dezoito anos 

de idade porque percebia que ―valia a pena‖, já que poderia ser um ―jogador 

diferenciado‖. Ele via na carreira de jogador não uma profissão, mas um ―lazer 

responsável, lucrativo, temporário, que eu não podia desperdiçar‖ (1997, p. 22, 

grifo meu).  

Ele terminou os estudos básicos e tinha duas opções pela frente, 

segundo ele próprio: dar seguimento aos estudos e adentrar uma faculdade e 

tornar-se ―profissional liberal, adquirir cultura e salvar o mundo‖, conforme 

afirma em outra passagem, ou dar seguimento a carreira de jogador, tendo em 

vista que já havia assinado contrato com o Cruzeiro de Belo Horizonte. 

Resolveu optar pelo futebol porque se considerava um jogador diferenciado, ou 

seja, um craque, um jogador que teria grandes chances de se tornar um 

destaque no cenário futebolístico nacional e internacional e com isso, ganhar 

um bom dinheiro, ―lucrar‖. Não se tratou de uma decisão ―irresponsável‖, os 

riscos inerentes à profissão foram devidamente calculados, pois para o jogador 

na condição de craque teria grandes chances de obter êxito em termos 

                                                           
115

 Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão – apelido devido a ser muito pequeno quando 
iniciou-se no futebol numa referência a pouco dinheiro, nasceu em Belo Horizonte em 25 de 
janeiro de 1947. Fez carreira no Cruzeiro de Belo Horizonte sendo campeão brasileiro e 
mineiro. Na seleção, sagrou-se campeão mundial em 1970. Encerrou precocemente a carreira 
aos 26 anos devido a um deslocamento de retina propiciado por uma bolada num jogo. Após 
ter deixado os gramados, formou-se em medicina. Hoje é um dos principais articulistas sobre 
futebol no Brasil. 



135 
 

financeiros e propriamente profissionais, ou seja, jogar em grandes clubes, 

chegar à seleção, disputar uma copa do mundo, entretanto, havia o 

reconhecimento do caráter provisório da profissão, pois se tratava de um ―lazer 

temporário‖. 

Em outra passagem, refletindo sobre o fim bastante precoce de sua 

carreira – teve que se aposentar aos vinte e seis anos de idade devido a um 

problema de deslocamento de retina – ele reafirma:  

 

tinha a sensação de que o futebol tinha sido uma 
passagem, um lazer remunerado, gostoso e de muitas 
glórias. Agora começaria minha vida real, como qualquer 
um, sem fama e não precisaria ficar constrangido em ser 
conhecido, tomar uma cerveja no bar, ir ao cinema. Era a 
conquista da liberdade, da privacidade e a identificação 
com o homem. Queria ser gente, não apenas um ex-
ídolo. (1997, p.97, grifo meu). 
 

 

As consequências de ser um ex-ídolo está presente no relato de 

Tostão de uma forma um pouco diferente daquela que normalmente se tem: na 

maioria das vezes, deixar de ser ídolo traz como principal consequência a 

perda da visibilidade, o ostracismo, a falta de atenção para quem estava 

acostumado a ser ouvido, percebido, admirado. Muitos jogadores sofrem com 

este repentino anonimato. Ao contrário disso, Tostão sentiu-se livre do peso da 

fama, pois a ausência dela lhe dava a conquista da liberdade e da privacidade 

ausentes do cotidiano do ídolo, dando-lhe agora a possibilidade de viver a ―vida 

real‖. 

Mas o peso de ser ex-ídolo também está presente na fala de Tostão, 

embora de forma diferente daquela que se aplica a maioria dos ex-jogadores: 

ele afirma que ―queria ser gente‖ e não apenas um ex-ídolo, ou seja, para ele, 

ser identificado somente com aquilo que foi feito de genial no passado era uma 

situação altamente desconfortável ao ponto de negar a sua própria 

humanidade. Ele queria ser reconhecido, fora do futebol, pelo o que ele é – 

cidadão, médico, pai etc. - e não pelo que ele foi – jogador, craque, ídolo do 

Cruzeiro e da seleção brasileira etc. 
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No fim houve perdas e ganhos, de forma que para Tostão há uma 

tensão instaurada no interior do jogador de futebol entre o cidadão e o ídolo, 

tensão esta que ele considera ter resolvido conforme afirma: 

 

com o futebol tive muitas glórias, alegrias, boa 
recompensa em dinheiro para a época, e valeu a pena. 
Perdi, por outro lado, aos dezesseis anos, a juventude, 
festas aos sábados e domingos, a privacidade; ganhei o 
conflito do cidadão com o ídolo (1997, p.25/26, grifo 
meu). 

 

No lançamento de sua autobiografia no dia 07 de agosto de 2012, o ex-

goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira Marcos116, apesar de ter se 

aposentado em janeiro, se sentiu como se tivesse em um estádio de novo, 

conforme o texto de uma reportagem: ―assim que surgiu no corredor que dá 

acesso à livraria, os fãs cantaram da mesma forma que cantam em partidas do 

clube: ‗É o melhor goleiro do Brasil: Marcos!‘.‖ 

Mesmo com a fama de ―polêmico‖ devido às declarações antes e pós-

jogo quando ainda atuava, o jogador afirmou ter ficado envergonhado devido à 

quantidade de fãs e de tamanha repercussão a sua presença: 

 
 
Na verdade, quando eu vou em um evento assim, eu 
bebo uma cervejinha para dar uma relaxada. Porque eu 
fico com vergonha, realmente. Às vezes, eu fico 
pensando que é muita moral para pouca coisa. Então, eu 
realmente fico feliz e emocionado117. 
 

 

A vergonha de Marcos com a quantidade de pessoas a lhe ovacionar, 

como reconhecimento estridente do grande público é resultado da concepção 

que ele mesmo tem sobre a sua fama ou sobre o que ele representa para ele e 

para o público: Marcos se sente mal e precisa muitas vezes utilizar-se do 
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 Marcos Roberto Silveira Reis, nasceu na cidade de Oriente-SP, em 4 de agosto de 1973. 
Iniciou sua carreira no Lençoense da cidade de Lençóis Paulista, para dois anos depois ser 
contratado pelo Palmeiras-SP. Marcos foi um dos raros jogadores que defenderam 
praticamente um time durante a carreira, tornando-se um dos maiores ídolos da história 
recente do Palmeiras. Pelo clube paulista foi bi-campeão brasileiro, campeão da Copa do 
Brasil, campeão da Libertadores da América e campeão paulista. Defendendo a seleção, ele foi 
o goleiro titular da campanha vitoriosa da Copa de 2002. Aposentou-se em janeiro de 2012. 
117

 Disponível em http://esportes.terra.com.br/palmeiras/noticias/0,,OI6060098-EI19379,00-
Sessao+de+autografos+com+Marcos+tem+soco+protestos+e+confusao.html – acesso em 08 
ago 2012. Grifo meu. 

http://esportes.terra.com.br/palmeiras/noticias/0,,OI6060098-EI19379,00-Sessao+de+autografos+com+Marcos+tem+soco+protestos+e+confusao.html
http://esportes.terra.com.br/palmeiras/noticias/0,,OI6060098-EI19379,00-Sessao+de+autografos+com+Marcos+tem+soco+protestos+e+confusao.html
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subterfúgio da embriaguez parcial porque entende que é muita ―moral para 

pouca coisa‖. Embora haja certa ambiguidade em sua fala – ―não mereço tanto, 

embora tenha feito muito‖, há, principalmente, uma concepção diferente, uma 

discrepância entre o que as pessoas acham dele, de suas conquistas e de 

como o próprio as vê. Para Marcos, aquilo que ele fez enquanto jogador não é 

merecedor de tanto, daí a vergonha pelo ―mal entendido‖. 

Marcos não deixa, entretanto, de se sentir feliz por tamanho 

reconhecimento e se emociona por isso, mesmo não se sentindo merecedor, 

não pelo menos nessas proporções. 

Tostão e Marcos demonstram uma consciência sobre si mesmos e 

sobre o espaço que ocupam e ocuparam enquanto cidadãos e ídolos que 

permite afirmar que há exceções no mundo futebolístico a essa naturalização 

da fama, da importância do futebolista na sociedade, bem como da escolha 

pelo futebol como uma sentença em que a fórmula oportunidade de jogar mais 

talento deve necessariamente resultar em uma carreira no futebol, mas o que 

os mais diversos estudos têm mostrado é que Tostão e Marcos são, realmente 

isso: exceções. 
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CAPÍTULO 3: O DOM E O DINHEIRO DO DOM: ANALISANDO OS 
DISCURSOS SOBRE A GESTÃO FINANCEIRA DO JOGADOR DE 
FUTEBOL 
 

Duas ideias sobre a profissão de jogador de futebol permeiam 

fortemente o imaginário social coletivo: a primeira, é que se trata de uma 

profissão em que se ganha muito dinheiro; a segunda diz respeito ao fato de 

que muitos ex-jogadores têm uma aposentadoria miserável em comparação 

com a vida material que tinham durante a carreira, porque fizeram mal uso do 

dinheiro ganho, estando esse uso ligado à ausência de uma formação 

educacional, e até moral, adequadas que refreassem os impulsos dos gastos 

exuberantes de uma espécie de exibicionismo exacerbado. 

A primeira ideia carece de comprovação empírica e é alimentada pelos 

valores astronômicos que circulam na mídia cotidianamente a respeito das 

negociações ou através dos rankings que apontam os mais bem pagos, os 

mais ricos, os mais bem-sucedidos, numa profusão de listas118. Essas listas de 

fato mostram que se ganha muito dinheiro com futebol, mas quem ganha? 

Quantos jogadores ―valem‖ o que o clube espanhol Real Madrid pagou no 

jogador galês Gareth Bale (100 milhões de euros)? Quantos jogadores no 

Brasil ganham salários na casa dos milhões de reais como ganhava Neymar no 

Santos? Ou mesmo, quantos são os milionários espalhados pelo mundo, nas 

―grandes‖ ligas? Vejamos o que dizem os dados da FIFA. Segundo o jornal O 

Estado de S. Paulo: 

 

Não há dúvidas que, para um seleto grupo de jogadores, 
o futebol é uma mina de ouro, com salários milionários e 
que transformam suas vidas. Mas, segundo os dados 
divulgados pela Fifa, a constatação é de que a grande 
maioria não vive como magnatas. Contando os salários 
da elite do futebol, a média de renda de um jogador é de 
US$ 244 mil (R$ 417,7 mil) por ano. No entanto, 
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 Ver como exemplo: ―Dez maiores transferências envolvendo clubes brasileiros‖, disponível 
em http://br.esportes.yahoo.com/fotos/top-10-maiores-transfer%C3%AAncias-envolvendo-
clubes-brasileiros-slideshow/10-f%C3%A1bio-j%C3%BAnior-trocou-o-cruzeiro-pelo-roma-por-
13-8-milh%C3%B5es-de-euros-cerca-de-r-32-milh%C3%B5es-e-743-photo-1344468182.html – 
acesso em 09 ago 2012. 
―Vinte atletas mais bem pagos do mundo‖, disponível em 
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/minuto/2012/07/16/noticiaminutol,2396447/oito-
jogadores-de-futebol-entre-os-20-mais-bem-pagos-do-mundo-federer-e-o-lider.shtml - acesso 
em 16 mai 2012. ―Jogadores mais valiosos da seleção olímpica brasileira‖, disponível em 
http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/PLURI%20valuation%20-
%20selecao%20olimpica.pdf – acesso em 07 set 2012. 

http://br.esportes.yahoo.com/fotos/top-10-maiores-transfer%C3%AAncias-envolvendo-clubes-brasileiros-slideshow/10-f%C3%A1bio-j%C3%BAnior-trocou-o-cruzeiro-pelo-roma-por-13-8-milh%C3%B5es-de-euros-cerca-de-r-32-milh%C3%B5es-e-743-photo-1344468182.html
http://br.esportes.yahoo.com/fotos/top-10-maiores-transfer%C3%AAncias-envolvendo-clubes-brasileiros-slideshow/10-f%C3%A1bio-j%C3%BAnior-trocou-o-cruzeiro-pelo-roma-por-13-8-milh%C3%B5es-de-euros-cerca-de-r-32-milh%C3%B5es-e-743-photo-1344468182.html
http://br.esportes.yahoo.com/fotos/top-10-maiores-transfer%C3%AAncias-envolvendo-clubes-brasileiros-slideshow/10-f%C3%A1bio-j%C3%BAnior-trocou-o-cruzeiro-pelo-roma-por-13-8-milh%C3%B5es-de-euros-cerca-de-r-32-milh%C3%B5es-e-743-photo-1344468182.html
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/minuto/2012/07/16/noticiaminutol,2396447/oito-jogadores-de-futebol-entre-os-20-mais-bem-pagos-do-mundo-federer-e-o-lider.shtml%20-%20acesso%20em%2016%20mai%202012
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/minuto/2012/07/16/noticiaminutol,2396447/oito-jogadores-de-futebol-entre-os-20-mais-bem-pagos-do-mundo-federer-e-o-lider.shtml%20-%20acesso%20em%2016%20mai%202012
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/minuto/2012/07/16/noticiaminutol,2396447/oito-jogadores-de-futebol-entre-os-20-mais-bem-pagos-do-mundo-federer-e-o-lider.shtml%20-%20acesso%20em%2016%20mai%202012
http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/PLURI%20valuation%20-%20selecao%20olimpica.pdf
http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/PLURI%20valuation%20-%20selecao%20olimpica.pdf
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excluindo os salários dessa minoria milionária, a 
realidade é bem diferente. Em média, os salários dos 
jogadores registrados pela Fifa nos 5 mil clubes 
espalhados pelo mundo não chegam a US$ 43 mil (R$ 
73,6 mil) por ano. Isso significa US$ 3,5 mil (R$ 6 mil) por 
mês119. 

 

Como qualquer ―mina de ouro‖, a do futebol também não contempla a 

todos e somente uma minoria alça valores milionários, estratosféricos. 

Considere-se ainda que durante a carreira há grandes oscilações nos 

vencimentos do jogador podendo vir a passar meses sem receber nada, algo 

nada incomum no futebol brasileiro em que mesmo os clubes considerados 

grandes atrasam salários durante meses120. 

A segunda ideia, ao contrário da primeira, tem uma base empírica 

melhor consolidada, pois é comum encontrar casos de ex-jogadores que se 

encontram em situação financeira difícil, mesmo quando se trata de jogadores 

que obtiveram sucesso na carreira121. Em 2011, a TV Record exibiu uma 

reportagem que mostrava a situação do ex-jogador Müller. Na época, o jogador 

vivia o drama de morar de favor na casa de um ex-colega de time. A 

reportagem iniciava listando:  

 

Bicampeão mundial interclubes, bicampeão da 
libertadores, duas vezes campeão brasileiro, campeão da 
copa do Brasil, campeão da recopa, seis vezes campeão 
paulista, três copas disputadas e um título mundial com a 
seleção brasileira. Hoje... (...) Em vinte anos de carreira 
ele jogou em doze clubes, se tornou um dos principais 
jogadores do país entre as décadas de 1980 e 1990. Faz 
parte da pequena lista de seis jogadores que defenderam 
os quatro grandes clubes paulistas [São Paulo, 
Corinthians, Santos e Palmeiras] em toda a história122. 

 

                                                           
119

 ―Salário médio é baixo e milionários são exceção‖, disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,salario-medio-e--baixo-e-milionarios-sao-excecao-
,842976,0.htm – acesso em 21 ago 2013. 
120

 Atraso de salários é algo comum e constante no futebol brasileiro, conforme pode-se aferir 
no noticiário esportivo: ―Atraso salarial chega a dois meses e gera desconforto no Fluminense‖, 
disponível em http://globoesporte.globo.com/futebol/times/fluminense/noticia/2013/08/atraso-
salarial-chega-dois-meses-e-gera-desconforto-no-fluminense.html - acesso em 05 set 2013;  
―Vasco evita atraso de três meses e paga uma parcela dos salários‖, disponível em 
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/vasco/noticia/2013/09/vasco-evita-atraso-de-tres-
meses-e-paga-uma-parcela-dos-salarios.html - acesso em 05 set 2013. 
121

 Sucesso aqui tendo por base títulos, contratos com alto valor, transferências internacionais. 
122

 ―Artilheiros esquecidos‖, disponível em http://www.youtube.com/watch?v=NxHqkktkGQo – 
acesso em 22 ago 2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,salario-medio-e--baixo-e-milionarios-sao-excecao-,842976,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,salario-medio-e--baixo-e-milionarios-sao-excecao-,842976,0.htm
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/fluminense/noticia/2013/08/atraso-salarial-chega-dois-meses-e-gera-desconforto-no-fluminense.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/fluminense/noticia/2013/08/atraso-salarial-chega-dois-meses-e-gera-desconforto-no-fluminense.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/vasco/noticia/2013/09/vasco-evita-atraso-de-tres-meses-e-paga-uma-parcela-dos-salarios.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/vasco/noticia/2013/09/vasco-evita-atraso-de-tres-meses-e-paga-uma-parcela-dos-salarios.html
http://www.youtube.com/watch?v=NxHqkktkGQo
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A narração descrita acima parece permitir afirmar que Müller foi um 

jogador bem-sucedido em sua carreira, além dos títulos citados, ele vivenciou 

uma transferência para a Itália, na época o principal centro europeu no futebol, 

e por lá jogou quatro anos no Torino. Tamanho sucesso, porém, não permitiu 

ao jogador ter uma vida pós-gramados que lhe permitisse ter onde morar ou 

rendas outras que pudessem lhe sustentar. Os tempos de Ferrari e castelos123 

haviam ficado no passado e agora o jogador vivencia uma condição bastante 

diferente daquela esperada para um indivíduo que ganhou tanto dinheiro. 

Para o senso-comum, os jogadores brasileiros são transferidos, em sua 

maioria, para os grandes centros financeiros do futebol mundial (hoje: 

Inglaterra, Espanha, Alemanha e França em relação a movimentação 

financeira com contratações), os dados, entretanto, desmentem essa 

concepção, e mostram que os jogadores brasileiros são mais visados em 

centros futebolísticos bem menos badalados, conforme demonstra o gráfico 

abaixo. 

 

Gráfico 02 - Exportação de jogadores brasileiros em 2010
124

. 

                                                           
123

 ―O jornal italiano ‗La Gazzetta dello Sport‘ lembrou que quando Müller jogou no Torino, no 
final da década de 1980, ele não se cansava de dar seus passeios de Ferrari pela cidade de 
Turim e nem escondia o castelo onde vivia, no auge de sua carreira futebolística‖. Disponível 
em http://esportes.r7.com/futebol/noticias/situacao-de-muller-choca-o-mundo-do-futebol-veja-
depoimentos-20110521.html?question=0 – acesso em 30/08/2013. 
124

 ―Futebol brasileiro é a fonte preferida de ''pé de obra''. Disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,futebol-brasileiro-e-a-fonte-preferida-de-pe-de-
obra,705048,0.htm – acesso em 19/07/2013. 

http://esportes.r7.com/futebol/noticias/situacao-de-muller-choca-o-mundo-do-futebol-veja-depoimentos-20110521.html?question=0
http://esportes.r7.com/futebol/noticias/situacao-de-muller-choca-o-mundo-do-futebol-veja-depoimentos-20110521.html?question=0
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,futebol-brasileiro-e-a-fonte-preferida-de-pe-de-obra,705048,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,futebol-brasileiro-e-a-fonte-preferida-de-pe-de-obra,705048,0.htm
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Como já afirmei e demonstrei, somente uma minoria ganha ou ganhou 

dinheiro como Müller e mesmo essa minoria às vezes não consegue levar o 

padrão de vida da carreira para a pós-carreira, mas o que questiono em 

relação a essa segunda ideia, que se encontra incrustrada no imaginário social 

a respeito da profissão de jogador de futebol, é o porquê dessa incapacidade 

de manter o padrão de vida conquistado durante a carreira ou mais 

especificamente: como isso acontece ou aconteceu, ou seja, como ocorre o 

uso que o jogador de futebol faz do dinheiro que ganha na carreira, quais são 

os critérios, os parâmetros que referenciam os gastos desses recursos? 

Recaem sobre os jogadores basicamente duas pechas: a de que são 

esbanjadores e a de que não são preparados para a administração das 

grandes somas de dinheiro que ganham. São ideias que, embora estejam 

consolidadas no senso-comum, desconsideram elementos importantes nessa 

equação, daí ser importante perguntar: o fato do ex-jogador de futebol viver 
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situação financeira precária significa que ele não soube dar a destinação dita 

―certa‖ ao seu dinheiro? Existe uma destinação que possa ser chamada de 

certa?  

A resposta a primeira pergunta é: não necessariamente. O caso de 

jogadores que viveram altos e baixos na carreira, financeiramente, e que 

sempre receberam dentro da média apontada pela FIFA, citada anteriormente, 

já nos habilita a responder não, pois como o pouco dinheiro ganho durante uma 

carreira (dificilmente superior a vinte anos) poderia garantir a ―precoce 

aposentadoria‖ desse indivíduo, em outros termos, como poderia garantir a 

vida financeira desse indivíduo a partir dos trinta e cinco a quarenta anos de 

idade até o último dia de sua vida? Não se pode esquecer que a carreira de 

jogador de futebol é de difícil reconversão, o que dificulta bastante outra 

carreira no ―segundo tempo da vida‖. 

Mas e no caso de jogadores que ganharam mais dinheiro? Não se 

pode descartar a influencia do consumismo no meio futebolístico, do desejo de 

ostentação, bem como da má formação educacional na administração dos 

recursos financeiros ganhos durante a carreira, mas é preciso questionar: trata-

se simplesmente de má administração, mal uso do dinheiro ganho? 

É preciso considerar a possibilidade de que invés de uma lógica 

errada, mal pensada ou ausente no uso do dinheiro, exista outra lógica pela 

qual se baseiam os jogadores no uso desse dinheiro, além disso, deve se 

considerar também que esse dinheiro não é qualquer dinheiro.  

Considere-se então outra lógica e outro tipo de dinheiro. Para tanto, 

será preciso refletir sobre os conceitos e usos nativos de dom e de dádiva. 

Trata-se de duas categorias importantes para o imaginário esportivo, presentes 

na construção do sentido da vitória ou da derrota no âmbito futebolístico e que 

serve à explicação de porque alguns jogadores são tão melhores do que os 

outros.  Conforme aponta Damo (2007), o dom tem dois usos correntes no 

mundo futebolístico, um como sinônimo de talento e o outro como sinônimo de 

dádiva. No primeiro,  

 

o dom equivale a uma predisposição inata, algo que está 
no sujeito e pode ser aperfeiçoado, mas que comporta 
um residual intangível à cultura – ‗com exceção do 
dom/talento tudo mais se ensina‘ (...). No segundo caso, 
o dom equivale a uma predisposição que, além de inata, 
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é herdada, razão pela qual comporta a noção de dádiva – 
‗O dom é um instinto que Deus me deu‘. (pp.186). 

 

No caso do dom/dádiva, herdado da natureza (genética) ou da 

divindade, forma-se em seu entorno uma ―configuração social de pequena 

escala‖ que o autor definiu como entourage. Formada pelos familiares e 

amigos, ela influencia os usos dos produtos do dom. Para o autor, o dinheiro 

advindo do dom é distribuído entre a entourage, obedecendo as lógicas da 

reciprocidade, estabelecendo usos diferentes do dinheiro. 

Essa tese permite que se descole da opinião corrente que permeia o 

senso-comum e os meios de comunicação de massa, já comentada, de que os 

jogadores de futebol não sabem fazer o uso ―correto‖ do dinheiro que ganham, 

particularmente, porque não foram formados educacional e/ou até moralmente 

para isso125.  

É comum a ideia de que o jogador de futebol é um esbanjador por 

natureza e esse esbanjar é visto de forma bastante pejorativa, como sinônimo 

de ostentação, de falta de preparo para a vida, ideia esta que vai ganhando 

sofisticação com o surgimento de consultorias financeiras como a citada. 

Segundo Godbout (2002), existe um paradigma dominante em relação 

a forma como se compreende os sistemas de produção e circulação de bens e 

serviços atualmente, a saber, o paradigma neoliberal. Segundo este 

paradigma, todos os sistemas são orientandos pelas noções de interesse, de 

racionalidade e de utilidade. A ideia de que o uso que os jogadores de futebol 

fazem do dinheiro é ―errada‖ encontra refúgio e ressonância nesse paradigma. 

Qual o sentido de ganhar dinheiro se não for para acumular e poder 

propiciar uma vida abundante materialmente ao longo de toda a vida? Qual o 

sentido de gastar todo o dinheiro que se ganha? Por que comprar certas coisas 

                                                           
125

 No site da empresa de consultoria financeira Par Mais, afirma-se: ―O mundo dos atletas 
profissionais costuma ser conhecido através do luxo proporcionado pelos altos salários, 
passando uma ideia errada de estabilidade financeira. Mas a realidade da pós-
aposentadoria costuma ser bem diferente. Quando começam na carreira, muitos atletas 
precisam largar os estudos e acabam ficando sem instruções ou educação financeira, o que 
acarreta em uma aposentadoria muito mais complicada financeiramente. (...) 
Segundo Annalisa Blando Dal Zotto, sócia da Par Mais Planejamento Financeiro, ‗todo mundo 
tem um tendência de gastar o mesmo que ganha. No caso dos atletas, isso não pode. Como 
eles ganham muito, têm de ter uma consciência de que precisam ter um pé de meia. Quanto 
mais cedo se cria essa consciência, melhor‘.‖ Disponível em 
http://parmais.com.br/planejamento-financeiro-de-atletas/ - acesso em 29 jul 2013. Grifos no 
original. 

http://parmais.com.br/planejamento-financeiro-de-atletas/
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para certas pessoas se se pode poupar, guardar para o futuro e garantir a 

manutenção de determinado padrão de vida? Essas são algumas perguntas 

que esse paradigma baseado na ideia do útil enseja. Temos aqui um discurso 

marcante e bastante difundido que norteia o caminho para a ―felicidade‖ de 

uma vida bem-sucedida e livre126. 

O paradigma neoliberal, ou do mercado, tem como um de seus 

principais atrativos a facilidade, facultada a todos os indivíduos, de sair de 

relacionamentos ou de não construí-los ou não prolonga-los, ou seja, é a 

liberdade. Esta liberdade está apoiada na ―liquidação imediata e permanente 

da dívida‖, conforme afirma Godbout,  

 

O modelo mercantil visa a ausência de dívida no âmago 
das relações sociais. Neste modelo, cada troca é 
completa (clear). Graças à lei da equivalência, cada 
relação é pontual; sem futuro, ela não nos insere, 
portanto, em um sistema de obrigações. (...) Eis a melhor 
definição sociológica do mercado: um vínculo social que 
visa escapar às obrigações normais inerentes aos 
vínculos sociais. Essa é a essência da liberdade 
moderna. (...) A liberdade moderna é essencialmente a 
ausência de dívida (pp.67). 

 

O postulado da ―troca completa‖ estabelece que as relações sociais, e 

toda a produção e sistemas de circulação inerentes a elas, devem estar 

baseadas na liberdade de delas sair e somente a liquidação de qualquer dívida 

oriunda dessas relações pode garantir essa liberdade. Por que não devo, sinto-

me a vontade para romper qualquer relação ou vínculo e posso manter-me fiel 

aos meus interesses. 

No outro extremo, o autor aponta a existência de outro paradigma, a 

saber, o paradigma holístico. Embora reconheça a importância do interesse na 

explicação dos comportamentos dos agentes sociais, este paradigma, 
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 Sobre a ótica desse paradigma, o ex-jogador William e agora sócio de uma empresa de 
consultoria financeira, afirmou em entrevista sobre como um ex-jogador deve fazer para ter 
uma aposentadoria bem-sucedida: ―Você tem que primeiro acumular, tem que ter muito 
cuidado com os gastos, saber separar necessidade de desejo, o ser humano, não só o atleta, é 
repleto de desejo, mas necessidade vem em primeiro lugar, então casa, carro tem que ter 
muito cuidado em relação a hora de comprar... perseverança, você tem que continuamente 
estar acumulando e ter muito cuidado aonde investir, porque você guarda, você guarda por 
algum tempo e na hora de investir, você investe de forma errada e então todos os dois itens 
que eu citei acabam caindo por terra, então são esses: saber guardar, perseverar na hora de 
guardar e escolher bem os seus investimentos‖. Disponível em 
http://www.gazetadopovo.com.br/videos/ex-jogador-ajuda-atletas-a-planejarem-a-
aposentadoria/ - acesso em 03 set 2013. 

http://www.gazetadopovo.com.br/videos/ex-jogador-ajuda-atletas-a-planejarem-a-aposentadoria/
http://www.gazetadopovo.com.br/videos/ex-jogador-ajuda-atletas-a-planejarem-a-aposentadoria/
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capitaneado pelo teórico e sociólogo das organizações Amitai Etzioni, visa 

reintroduzir a dimensão moral no contexto das relações sociais, assim ―os 

agentes sociais não agem somente em função de seus interesses, mas 

também em função de normas e valores‖ (pp.71). 

O paradigma holístico ou da socioeconomia ―consiste em mostrar que o 

interesse não explica tudo, que existem também normas, regras, valores, a 

moral, o dever‖ (pp.72), ou seja, que as relações sociais não são regidas 

somente pelos interesses individuais, os sujeitos também se relacionam 

baseados em deveres morais estabelecidos por determinadas normas sociais. 

Para Godbout, é necessário propor uma alternativa a esses dois 

paradigmas que não são capazes de nos fazer compreender muitas relações, 

normas e princípios sociais baseados em outras lógicas que não a das 

obrigações morais ou da utilidade/racionalidade. A alternativa seria o 

―paradigma do dom‖ que estabelece que as relações sociais não estão 

baseadas nem no interesse pessoal e nem no dever de obedecer a 

determinadas normas, regras e valores. Existe outra lógica baseada na 

extensão de cadeias de reciprocidade onde a dívida é um valor importante e o 

fortalecimento do vínculo baseado na dívida é um prazer. A dádiva, como ponto 

central do postulado do dom, é baseado na dívida voluntariamente mantida.  

Esse paradigma permite compreender determinadas atitudes, relações 

e ações consideradas insanas ou sem sentido, devido à dominância do 

paradigma neoliberal. Existem relações e sistemas de ações que as subjazem 

que são incompreensíveis à luz do utilitarismo neoliberal ou do holismo da 

socioeconomia. 

Mas, de que formas o postulado do dom não corresponde aos 

paradigmas holístico e mercantil? Vejamos: primeiro, no sistema da dádiva, os 

atores sociais valorizam a dívida e sua manutenção, ao contrário do 

pressuposto no paradigma neoliberal. Segundo, essa dívida é prazerosa e não 

uma simples obrigação, pois um dom feito por obrigação, por mera obediência 

a uma norma é considerado um ―dom de qualidade inferior‖, assim, ―o 

‗verdadeiro‘ dom é aquele cujo sentido não é conformar-se com uma 

convenção social ou com uma regra, mas expressar o vínculo social com a 

pessoa‖ (Idem, p.75). Daí decorre o terceiro ponto, as regras do dom devem 

estar implícitas e não explicitadas como num sistema de obrigações baseadas 
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em forças exteriores à relação social conforme o paradigma neoliberal onde o 

preço daquilo que se troca deve estar explícito como ocorre nas festas de 

―amigo secreto‖ em que se estabelece o valor mínimo dos presentes que serão 

trocados para que se evitem maiores frustrações em trocas de bens com 

diferenças abissais de valor monetário. O quarto ponto é sobre liberdade: 

segundo Godbout, a liberdade estabelecida no âmbito do paradigma neoliberal 

tem um limite muito claro: o de contribuir para o crescimento do próprio 

mercado, de forma que o sujeito tem toda a liberdade de entrar e sair de 

diferentes relações sociais, circulando em todo o sistema, desde que contribua 

para o crescimento do sistema. O resultado é que o que no início era ―definido 

como estando a serviço das preferências de cada um – a produção, acaba por 

ser o valor supremo, o fim‖ (pp.69). No sistema da dádiva, nega-se a 

importância do dom para diminuir a obrigação de retribuir, dando ao outro a 

liberdade de escolher entre dar ou não, assim, a negação da importância do 

dom e a consequente liberdade dada ao outro fortalece a relação na medida 

em que possibilita o ―verdadeiro dom‖, ou seja, valoriza a dádiva do receptor 

quando retira a obrigação de dar deste. Trata-se de um imbricado sistema de 

liberdade/obrigação em que quanto maior for a liberdade do sujeito de dar, 

maior será sua obrigação de fazê-lo, assim invés de limitar, o ator visa 

aumentar a liberdade dos outros porque essa é a condição prévia ao valor do 

que será dado, fortalecendo o sistema de reciprocidade. 

Enquanto sistema de ação, o paradigma do dom é baseado na não-

equivalência, espontaneidade, dívida e incerteza, no que se opõe ao 

paradigma neoliberal fundamentado nas escolhas racionais e no contrato, bem 

como é baseado no prazer do gesto e na liberdade, no que se difere do 

paradigma holístico que tem por sustentáculo a moral do dever e as normas 

interiorizadas. 

O fato é que o ―paradigma do dom‖ permite romper com essa ideia pré-

concebida de que o uso do dinheiro obtido através da carreira de jogador de 

futebol é ―errado‖, permitindo que se pense esse uso obedecendo à outra 

lógica, nem mais certa e nem mais errada do que à apregoada pelo paradigma 

utilitarista. 
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Outro importante aspecto é que segundo Alain Caillé (2006), a 

perspectiva social do dom127 confere aos bens e serviços um valor para além 

das necessidades que permite satisfazer (valor de uso) e da quantidade de 

outros bens ou dinheiro que permite adquirir (valor de troca). Bens e serviços 

possuem a capacidade de criar e/ou manter, ratificar relações sociais o que se 

configura como ―valor de elo‖. O que se compra, o que se dá, a quem se dá e o 

quanto se dá, não podem ser analisados somente a partir da perspectiva dos 

valores de uso e de troca, existe, conforme Caillé, o valor de elo, ou seja, as 

relações sociais baseadas em princípios de reciprocidade e seus sistemas de 

produção e circulação obedecem a uma lógica em que os vínculos se 

sobressaem às funções, estruturando essas relações em outros termos, 

diferentes daqueles que subjazem o domínio do mercado e das obrigações 

morais. 

No contexto do jogador de futebol, deve-se considerar ainda a hipótese 

de que o projeto de ser jogador profissional é um projeto coletivo, ou seja, a 

motivação do aspirante à carreira também tem por fonte o desejo de propiciar 

aos seus uma melhor condição de vida material, o que influencia diretamente 

nos usos do dinheiro provindo da profissão. 

Assim, a dificuldade de reter dinheiro do jogador de futebol durante a 

carreira e após esta, pode ser pensada pela lógica das reciprocidades, pela 

lógica de distribuições que opera sob a influência da ―entourage128‖, conforme 

Damo. Ao invés de desperdício, o autor sugere que se pense em redistribuição, 

mas o que deve ser distribuído e porque deve sê-lo? 

Essas indagações podem ser respondidas partindo-se de outras duas 

perguntas: por que existem jogadores melhores do que os outros? Um grande 

jogador nasce pronto ou se produz nos treinamentos? É aqui que entram o 

dom e a dádiva, pois é relevante a presença da ideia de que há algo da ordem 

                                                           
127

 Segundo o autor, ―é qualificável de dom toda prestação efetuada [serviços, bens, festas, 
conversas, amor, ódio, vida e morte] sem esperança de retorno determinado, visando alimentar 
o elo social‖ (pp.61). Assim, o dom visa à reprodução, o estabelecimento e o restabelecimento 
da relação social, regendo a ―socialidade primária‖. 
128

 ―A extensão da entourage vai depender de muitos fatores dentre os quais se destacam: a) o 
volume de capital econômico do boleiro e b) a crença o dom. Quanto mais dinheiro um boleiro 
possuir, mais pessoas ele terá condições de manter no entorno de si, o que não implica dizer 
que a extensão da entourage possa ser declinada de um cálculo aritmético. (...) quanto mais o 
boleiro é suscetível à crença de que o talento com o qual ele ganha a vida é uma dádiva e, 
portanto, não lhe pertence por inteiro, quanto mais propenso a receber ajuda e a distribuir os 
ganhos‖ (DAMO, p. 214) 
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do intangível, do incompreensível no imaginário futebolístico no tocante a 

excepcionalidade do saber jogar. 

É comum a ideia do ―jogador diferenciado‖ e os porquês dessa 

diferença recai sobre o dom de jogar bola, algo que poucos têm e que não se 

pode ensinar, ou seja, é algo com o qual se nasce e que tem origem na 

natureza e/ou na divindade. Alguém sempre é escolhido pelos ―deuses do 

futebol‖ para herdar esse talento e ser bem-sucedido na carreira de jogador de 

futebol, o dom e a dádiva circulam beneficiando ora um, ora outro (poucos, é 

verdade). Assim, conforme Damo afirma: 

 

Os ganhos advindos do dom são ambivalentes. Como 
não está claro a quem o dom pertence, em que pese o 
dom/talento se manifeste num sujeito concreto – e porque 
nele e não noutro filho, por exemplo? – tão pouco o 
dinheiro que é produto do dom, tem um proprietário, um 
dono, um possuidor. É nesse ponto que entra em ação a 
entourage, a configuração em pequena escala que 
gravita no entorno dos boleiros exitosos. É ela que 
contribui para forjar as representações acerca do dom, e 
também que usufrui, quando abundam dividendos. 
(pp.203). 

 

A circulação dos dividendos do dom obedece a uma lógica fincada na 

ideia de que o que foi ganho deve ser distribuído, assim, se o dinheiro tem 

origem no dom, se é resultante de uma dádiva, este não é qualquer dinheiro e 

as relações que se engendram a partir dele não estão restritas a perspectiva e 

regras das transações mercantis. Conforme analisa Ariel Wilkis (2008), 

tomando por base Florence Weber, a presença ou ausência de dinheiro não 

define uma transação ao seu caráter mercantil, assim, circulação monetária e 

transação mercantil não são a mesma coisa. A segunda diz respeito a 

―interações afetivamente neutras, sem prolongamento no tempo, e nas quais as 

qualidades sociais e pessoais das partes estão postas entre parênteses‖ 

(pp.215). 

No contexto de circulação dos dons, o dinheiro pode adquirir o status 

de ―moeda especial‖ que supõe obrigações morais em determinados contextos 

de circulação ancorada em princípios de legitimidade, de classificações e de 

marcos rituais. A circulação monetária, nesses contextos, ajuda a criar e 

manter vínculos pessoais e sociais, ao contrário de se opor a estes. O dinheiro 
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pode ter usos sociais ligados às expectativas, às emoções e às classificações 

dos sujeitos envolvidos na transação monetária num complexo sistema de 

subordinação dos produtos do dinheiro à identidade social dos sujeitos. 

Para o autor, a dificuldade de pensar o dinheiro em perspectivas para 

além das relações mercantis dar-se 

 

Por força das dicotomias que estão na origem da teoria 
social moderna (comunidade/sociedade; solidaridade 
orgânica/solidaridade mecânica; sociedade 
moderna/sociedade tradicional, entre outras), o dinheiro 
ficou do lado dos mecanismos racionais, impessoais e 
objetivos de vinculação social. A estas equivalências 
costumam opor-se os mecanismos emocionais, pessoais 
e subjetivos que entrelaçam as pessoas (pp. 227) 

 

O resultado da exclusão do dinheiro do jogo das relações sociais 

baseadas nos vínculos emocionais, pessoais e subjetivos, segundo o autor, é o 

obscurecimento dos significados dos usos não mercantis, não normativos 

deste. A circulação de dons ―possibilita um encadeamento de interações que 

vincula as pessoas. As ‗coisas‘ transferidas servem de suporte às relações 

entre as ‗pessoas‘‖, nesse contexto, o dinheiro adquire e obedece a outros 

sentidos e sua circulação também, por consequência. 

Isso explica porque o ―dinheiro do dom‖ é uma ―moeda especial‖ e não 

é, portanto, um dinheiro qualquer, pois conforme afirma Damo ―tende a ser 

gasto com base nos mesmos referenciais culturais que dão sentido à aparição 

do dom‖ (2002, p. 207), desta forma, os proventos e dividendos do dom são 

significados socialmente, significados estes atualizados e negociados pelo 

grupo social a qual o indivíduo pertence, particularmente, no caso do jogador 

de futebol, pela ―entourage‖. 

As hipóteses aqui explicitadas não visam uma defesa moral dos 

jogadores de futebol, mas sim cumprem o papel de abrir espaço para a 

compreensão de fenômenos incompreensíveis sob lógicas hegemônicas e 

tradicionais como a do utilitarismo. Além disso, permitem nos afastarmos do 

senso-comum e do preconceito dirigido tradicionalmente as classes populares 

quando se trata do uso e usufruto do dinheiro, buscando contribuir para 

desvelar o que gravita em torno dessa profissão. 
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O uso do dinheiro advindo da carreira de jogador de futebol pode 

obedecer a outras lógicas tendo em vista serem resultantes do intangível 

dom/dádiva. Como o dom e a dádiva devem circular, há necessidade de que 

sejam visíveis, daí que o que pode ser considerado como simples ostentação, 

nesse contexto, pode assumir um sentido todo especial, pois a ostentação 

permite a visibilidade do êxito, concretizado sob a forma de bens, dinheiro, 

prestígio. O êxito precisa ser provado e a ostentação o faz. Além disso, a 

ostentação corresponde a uma necessidade que, segundo Damo, é comum 

aos jogadores de futebol, particularmente, os considerados craques, ―de 

nome‖: a avidez por reconhecimento simbólico e afetivo. 

Assim, o uso do dinheiro advindo do dom sob a forma de ostentação 

e/ou redistribuição fazem sentido sob a ótica do paradigma do dom e 

correspondem a circulação monetária, constituindo-se, o dinheiro e os bens 

adquiridos com ele, em ―moeda especial‖ que permite e atualiza vínculos 

sociais afirmando-se em seu ―valor de elo‖, ensejando reconhecimento 

simbólico e afetivo do jogador em relação à ―entourage‖ e vice-versa. 
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CAPÍTULO 4: O FUTEBOL COMO “SISTEMA PERITO” 

 
Em ―As consequências da modernidade‖ (1991), o sociólogo inglês 

Anthony Giddens analisa as características principais que compõem os tempos 

modernos desenvolvendo as categorias ―modernidade reflexiva‖ e 

―desencaixe‖. Para o autor, a modernidade é marcada por uma cisão, não total, 

com a tradição e o conhecimento cristalizado, levando-nos a um patamar em 

que o conhecimento precisa ser constantemente atualizado e repensado 

provindo daí, portanto, a ideia de reflexividade. A segunda marca mais 

indelével da modernidade é o rompimento com o sistema de relações baseado 

na presença, restrito à comunidade, constituído a partir de vínculos face a face. 

Trata-se do desencaixe das relações sociais que ocorre a partir do 

esvaziamento do tempo por sua desvinculação com o próximo e sua vinculação 

com o distante. A homogeneização das noções de espaço e tempo através, 

respectivamente, dos mapas universais e dos calendários e relógios, esvaziam 

as relações de seus referenciais locais levando essas referências para o 

distante, o desconhecido, promovendo o desencaixe. A confiança, como uma 

das principais formas de se viver em sociedade, passa dos ―compromissos com 

rostos‖ para os ―compromissos sem rostos‖, ou seja, deixa de estar diretamente 

vinculada a pessoas, a conhecidos, e passa a estar ligada a sistemas. 

É neste sentido que Giddens nos remete aos ―sistemas peritos‖ ou 

―sistemas especialistas‖, que são "sistemas de excelência técnica ou 

competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material 

e social em que vivemos hoje" (1991, p. 35). Trata-se de um sistema de 

especialistas portadores de um fazer e um saber altamente especializados no 

qual confiamos através de uma espécie de crença. Não se crê exatamente no 

especialista, mas em sua especialização, no conhecimento especializado que 

ele representa e/ou porta consigo. A confiança, portanto, está baseada na 

repetida comprovação que o sistema propicia. Por exemplo: confiamos nos 

prédios construídos pelos engenheiros porque eles não caem, confiamos nos 

aviões porque eles nos transportam em segurança, assim como nos 

elevadores porque quando apertamos no botão em que está escrito o número 

do andar, ele nos leva até este, conforme o estabelecido etc. 
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Os usuários dos sistemas peritos são leigos em relação ao seu 

funcionamento, mas isso não quer dizer que o conhecimento neles contidos 

seja inacessível, pelo contrário, os indivíduos têm acesso a esse conhecimento 

que não é cerceado a eles por força de tabus. Isso é o que diferencia 

basicamente o conhecimento do médico, por exemplo, do curandeiro de uma 

tribo. O primeiro, embora possua um conhecimento extremamente técnico e 

especializado, tanto que dentro da classe médica há a divisão de 

especialidades, o conhecimento com o qual lida não só permeia a sociedade 

através dos meios de comunicação de massa, bem como através do próprio 

conhecimento que circula nos meios populares, como também está ―disponível‖ 

nas universidades, nos cursos técnicos, diferentemente do conhecimento que 

portava o curandeiro que é um conhecimento que não depende de um 

processo de racionalização, mas, ao contrário, está ligado a um poder mágico 

e depende do carisma especial de quem o manuseia e o domina. Pelo nível de 

especialização da sociedade, o perito de uma área é o leigo de outra, enquanto 

no quadro do sistema tribal, o curandeiro jamais tornar-se-á um leigo. 

Estamos cotidianamente rodeados pelos sistemas peritos, de quando 

abrimos a torneira e esperamos que dela saia água limpa ao momento em que 

ligamos a TV e esperamos que nela apareça a programação previamente 

anunciada, quando estamos doentes e prescindimos do médico, de um 

tratamento, quando estamos com fome e dependemos do conhecimento 

especializado de quem faz aquele prato, enfim, estabelece-se uma relação de 

extrema dependência em relação a esses sistemas que estão presentes em 

praticamente todas as nossas ações e necessidades no mundo moderno, 

quase sem exceção. 

Nesse aspecto, temos a possibilidade de diálogo entre essa categoria 

de Giddens no contexto de sua teoria da modernidade reflexiva e a teoria dos 

campos em Pierre Bourdieu, pois compreendo que os sistemas peritos se 

constituem enquanto campos com toda a sua especificidade e nível relativo de 

autonomia. 

Cada campo se configura enquanto um espaço de lutas em torno das 

posições de poder em seu interior e o poder, a posição mais elevada na 

hierarquia social e simbólico do campo, depende da quantidade e do tipo de 

capital que o agente mobiliza. Nos mais diferentes sistemas peritos, teremos 
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uma enorme variação do tipo hegemônico de capital: para citar novamente a 

medicina, teremos a relevância do capital cultural em suas diferentes formas, o 

incorporado – a linguagem do médico, a maneira como manuseia os 

equipamentos etc., o institucionalizado – o diploma, e o objetivado – os livros 

sobre medicina no consultório. É da junção desses vários tipos de capital de 

que resultará o capital simbólico, o status e o reconhecimento por parte do 

profissional em questão resultando desse conjunto, o nível de confiança do 

usuário. 

É a partir desse diálogo entre as teorias dos dois autores que sugiro 

interpretar o futebol como um sistema perito, compreendendo tratar-se de uma 

leitura que pode contribuir para a elucidação desse fenômeno social. Entendo 

ser o futebol um sistema perito na medida em que este último só existe porque 

as atividades e o conhecimento que lhe dizem respeito são restritos, exigindo 

habilidades especiais daqueles que dele fazem parte. Conforme analisei em ―O 

campo futebolístico: sobre suas origens e seu desenvolvimento‖ no capítulo 

dois da primeira parte dessa tese, o futebol surge no Brasil como algo limitado 

àqueles que conheciam suas regras e sua linguagem específica, bem como 

monopolizavam o saber de como praticá-lo ―corretamente‖, para somente 

dessa forma, tornar-se uma atividade capaz de contribuir para a formação de 

indivíduos com maior nível de desenvolvimento moral e físico. Nesse momento, 

tínhamos a tentativa, ainda rudimentar, de seccionar um campo fazendo-se uso 

da estratégia da especificidade do conhecimento e do saber-fazer como 

argumento para manutenção do exclusivismo de sua prática por parte de uma 

determinada classe, ela sim capacitada e portadora desse conhecimento muito 

especializado. 

Um exemplo dessa estratégia de espacialização do conhecimento 

ligado ao jogo que, consequentemente, acabou por tornar-se num movimento 

de segregação das classes subalternas é a posse do livro de regras. Advindo 

do ―país do football‖, o livro de regras permitia a prática ―correta‖ do futebol, 

algo exclusivo dessa classe abastada, conforme analisado no capítulo 

supracitado, formada pelos bons filhos das boas famílias das sociedades locais 

– paulista, carioca, cearense. 
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Imagem 09 – Reedição do primeiro livro de regras da Copa da Inglaterra 

 

 

Dessa forma, utilizo os conceitos de sistema perito e de campo para 

compreender a estratégia acionada pela elite que intentava manter-se como 

exclusiva praticante do futebol no Brasil. Transformar o futebol em um sistema 

perito foi, portanto, um subterfúgio que visava não só o exclusivismo da prática, 

como também a produção de um capital simbólico em torno desta, ou seja, o 

praticante do futebol, os ―players‖ como chamados à época, eram indivíduos 

admiráveis, pois detinham o conhecimento especializado e exclusivo sobre a 

prática desse esporte admirado por representar a vanguarda daquilo que 

advinha do ―estrangeiro‖, da ―Terra da Rainha‖. 

Trazendo essa perspectiva para os tempos hodiernos, vejo o futebol 

como uma espécie de sistema perito na medida em que, embora sua prática 

esteja absolutamente disseminada, configurando-se como o esporte mais 

praticado no Brasil e no mundo, há uma série de elementos de sua prática que 

são facultadas a poucos, aos iniciados, aos especialistas. Vejamos por 

exemplo o ―chute perfeito‖: 

 

Usa-se o dorso interno ou externo do pé para os chutes 
de curva. A fim de obrigar a bola a fazer uma curva para 
a esquerda, chuta-se com o dorso interno do pé, visando 
não o meio, mas o lado direito da bola, no caso de o 
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chute ser feito com o pé direito. Com o esquerdo, a ação 
é ao contrário. Se você quiser chutar em curva para a 
direita — com o pé direito —, utilize o dorso externo do 
pé e a área de impacto é o lado esquerdo da bola. Os 
lados interno e externo do pé são usados nos chutes 
próximos à meta, quando o goleiro adversário sai do gol 
em direção ao atacante. 
O goleiro sempre oferece um canto da meta, tentando 
obrigar-nos a chutar naquele canto, como ele queria. É 
por isso que, quando próximos da meta, devemos colocar 
a bola, observando bem a posição do goleiro. Sabe por 
quê? É muito mais fácil o goleiro defender um chutão do 
que um chute fraco, mas bem colocado. No chutão, a 
bola sai violentamente, mas não modifica muito a sua 
rota, e o chute com menos força, mas colocado, pode 
modificar o rumo pela maneira como a gente bate na 
bola. Com a parte interna do pé, é possível colocá-la 
muito bem, porque a área de contato é maior, portanto a 
precisão do chute também é maior129. 

 

 

Essa reportagem da Revista Superinteressante ilustra muito bem o 

quanto o chute, o ―chute perfeito‖ não é para qualquer um. Embora o 

conhecimento sobre o mesmo esteja relativamente disponível, desde que, por 

exemplo, se tenha acesso a mestres capazes e dispostos a ensiná-lo, o fazer 

aqui se sobrepõe ao saber o que dificulta bastante a realização da tarefa. 

Acredito que esse nível de especialização seja um aspecto importante na 

construção dos ―especialistas‖ no campo futebolístico. Um dos jogadores que 

entrevistei para a formulação de sua trajetória de vida profissional, Serginho 

Amizade, quando perguntado sobre o que era ser ídolo no futebol, após longo 

silêncio e meditação, respondeu: ―ídolo é adorado né, você imagina coisas que 

aquela pessoa faça que ela não faz‖. 

Ou seja, o ídolo no futebol é o especialista, é o indivíduo capaz de um 

fazer o que é facultado a poucos, que é especialmente específico e, de certa 

maneira, individualizado, tanto que um chute pode identificar um jogador para a 

sempre como foi o caso de Didi. Valdir Pereira foi bi-campeão mundial pela 

seleção brasileira em 1958 e 1962, tendo sido escolhido o melhor jogador da 

Copa de 1958. Apesar dessas grandes glorias, Didi ficou bastante conhecido 

pelo famoso chute que criou, a chamada ―folha seca‖. Basicamente, a folha 

seca consiste num chute que perde velocidade repentinamente fazendo com 
                                                           
129

 ―A ciência do chute com efeito‖, disponível em http://super.abril.com.br/ciencia/ciencia-chute-
efeito-438458.shtml - acesso em 26 out 2014. 

http://super.abril.com.br/ciencia/ciencia-chute-efeito-438458.shtml
http://super.abril.com.br/ciencia/ciencia-chute-efeito-438458.shtml
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que a bola pareça estar indo para uma trajetória e a mude há pouca distância 

do gol, enganando o goleiro. As especificidades desse chute geram análises de 

físicos e matemáticos a calcular as vicissitudes de seu movimento, conforme a 

análise seguinte: 

 

Na folha seca, a trajetória é alterada pela ação da 
resistência do ar e também pela rotação da bola, efeito 
que se deve ao arraste assimétrico do ar provocado por 
esta rotação, causando o aparecimento de forças 
perpendiculares ao movimento. O chute, assim, pode se 
desviar, dependendo da direção de seu eixo de rotação, 
para a esquerda ou para a direita, ou, ainda, chegar ao 
solo em um ponto mais próximo ou mais distante do 
esperado. As cobranças venenosas, o gol olímpico e a 
famosa folha seca do Didi são exemplos desse efeito que 
os jogadores obtêm com o talento. Enio F. da Silveira, 
diretor do departamento de física da PUC-Rio (SOUZA, 
1998, p.155). 

 

O futebol é uma espécie de sistema perito devido ao caráter de 

especificidade de seu fazer-saber ao qual se confia a vitória, a alegria, a 

paixão, ao qual se devota idolatria, ao qual se admira muito. Mesmo o fato de 

ser um esporte altamente praticado, por um número muito grande de pessoas 

em nosso país e no mundo, não diminui a exclusividade desse saber-fazer 

conforme elucida o presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado 

do Ceará – SAFECE, Marcos Gaúcho, em três falas de uma mesma entrevista: 

 

O atleta de futebol com trinta anos de idade ele pode 
fazer a faculdade que ele quiser: ele pode ser 
engenheiro, ele pode ser um médico, ele pode ser 
professor de educação física, entre tantas outras 
importantes profissões, jornalista, mas um jornalista, um 
médico, um engenheiro, não vira um atleta de futebol 
profissional, a peculiaridade da técnica, da qualidade, 
certo? Entrevista concedida ao autor em 11 de setembro 
de 2013 na sede do Sindicato em Fortaleza. 
 
É porque os caras fazem uma coisa que poucos fazem. É 
muito fácil sentar numa arquibancada e falar: ―eu faria, eu 
faria isso aí‖. Não faria não, se fizesse tava lá. Existe um 
monte de frustrados dentro da imprensa, um monte de 
frustrados que acha que futebol é uma coisa fácil e é 
muito difícil, é o único esporte com os pés... sensibilidade 
dos pés, de colocar uma bola na marca do pênalti, um 
cara tentando te tomar essa bola, em velocidade e o 
outro companheiro chega, ao tempo certo da bola e pega 
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de primeira. Tudo parece muito fácil, mas não é fácil, eu 
acho que tem sim que valorizar esses caras (sic). 
 
Eles têm que ser valorizados dentro do que eles fazem, 
porque não é fácil fazer, é só uma minoria que faz (...) ele 
torna fácil porque ele tem a qualidade para fazer isso. 

 

O ex-jogador e presidente do Sindicato considera e ressalta a 

importância de se enaltecer o que o jogador de futebol é capaz de fazer, não só 

pela dificuldade desses feitos, mas também por tudo que ―representa em uma 

sociedade um gol, uma vitória, um título estadual, nacional, mundial‖. Só 

parece fácil porque, pela sua técnica especial e fazer-saber especializado, 

treinado e desenvolvido, o jogador o faz parecer, mas, na verdade, não o é. 

Tratam-se de feitos para a minoria. Num mundo de bilhões de pessoas, 

quantos são campeões mundiais de futebol, ele perguntou-me. 

Acredito que o discurso de Marcos Gaúcho não expressa apenas uma 

espécie de consciência de classe que afirma as especificidades do fazer desta 

protegendo e enaltecendo o espaço daqueles que a compõem, mas é 

altamente permeado pelo imaginário do mágico, do dom, da supra capacidade 

de realizar o que poucos realizam, o que não impede de criar uma segregação: 

―se fizesse tava lá‖. 

Aqui reside a especificidade deste sistema perito bem como revela que 

estou fazendo uma apropriação da categoria realizando um uso diferente 

daquele ensejado por Giidens nessa leitura sobre o futebol, daí tratar-se de 

uma ―espécie de sistema perito‖ e não de um sistema perito propriamente dito: 

ao conhecimento especializado se soma o caráter mágico desse fazer-saber, 

de forma que a confiança não advém somente do conhecimento técnico 

impessoal e altamente especializado, mas se origina no incógnito do mágico 

que advém do dom do indivíduo em questão. Temos, portanto, um sistema 

perito até o aspecto da especialização, do fato de que se trata de um saber-

fazer específico e reservado aos iniciados, àqueles que constituíram, através 

de um grande investimento, a perícia necessária para fazer parte desse campo, 

mas diferencia-se da categoria em Giddens pela inclusão da pessoalidade e do 

caráter mágico do fazer.  

Conforme já analisado, para adentrar e seguir na carreira de jogador de 

futebol, o investimento necessário é exaustivo e demanda uma especialização 
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altamente precoce, sacramentado em anos de treinamento, mas o aspecto do 

mágico está sempre a permear esse processo, muitas vezes se sobrepondo a 

ele. 

O caráter mágico que está ligado ao fazer-saber no futebol tem estrita 

relação com o dom, que no caso do futebol está relacionado à habilidade ou 

talento herdado, inato, algo que se tem ou que não se tem, conforme já analisei 

no capítulo anterior. Segundo Mauss (2003), a magia compreende agentes, 

atos e representações, de forma que a sustentação da crença só pode ocorrer 

quando tanto o público quanto o mágico denotam credibilidade ao ato mágico. 

A magia permeia todo o processo, está principalmente no ato do jogador 

habilidoso, mas está contida também no trabalho do técnico ou daqueles que 

são responsáveis pela detecção de novos talentos, uma tarefa que não 

depende somente de conhecimento técnico, mas, ao contrário, carece de 

elementos tais como a intuição, como se pode observar nessa reportagem 

sobre Milton Cruz, técnico das categorias de base do São Paulo: 

 

Milton se orgulha do que faz e, como um operário de uma 
indústria de produção em larga escala, já tem todos os 
seus movimentos automáticos. Mas o mais importante 
foge do concreto na rotina de um trabalhador. Passa 
muito mais pelos mistérios da alma humana: a intuição. 
(...) Este olhar de lince para pinçar jogadores faz parte de 
sua personalidade. Ele pode não ter a erudição de um 
acadêmico, mas o seus métodos de filósofo do futebol 
tocam fundo no alvo. Milton descobre um talento por um 
gesto, por um sorriso, por uma arrancada. Num toque de 
mágica muito bem embasado em sua cartilha da vida130. 

 

Vê-se que o ―toque de mágica‖ está também fora do gramado e 

permeia o futebol por todos os lados. Os anos de carreira de Milton Cruz 

podem até já ter lhe propiciado ―movimentos automáticos‖, mas isso não é o 

mais importante, pois como ―filósofo do futebol‖, o olhar deve se utilizar de 

instrumento bem mais poderosos do que a simples técnica adquirida com a 

experiência, como a intuição que o capacita a descobrir um novo talento do 

futebol, algo cobiçadíssimo nesse mundo de jogador-joias, até por um sorriso, 

                                                           
130

 ―Olheiro de craques conta como revelou grandes talentos do São Paulo‖. Disponível em 
http://esportes.r7.com/futebol/olheiro-de-craques-conta-como-revelou-grandes-talentos-do-sao-
paulo-26082014 - acesso em 08 nov 2014. 

http://esportes.r7.com/futebol/olheiro-de-craques-conta-como-revelou-grandes-talentos-do-sao-paulo-26082014
http://esportes.r7.com/futebol/olheiro-de-craques-conta-como-revelou-grandes-talentos-do-sao-paulo-26082014
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por um gesto, por uma arrancada. Trata-se de mágica, de um poder acima da 

técnica, sem dúvidas. 

Tais representações são muito comuns no mundo futebolístico e estão 

rodeadas por outras tais quais a de destino, milagre e sorte. O livro ―A magia 

da camisa 10‖ (RIBEIRO & LEMOS, 2006) conta a história dos jogadores que, 

levando ou não esse número as costas, encantaram o mundo liderando os 

seus times destacados pela técnica acima da média. A referência de camisa 

dez é o rei do futebol, Pelé, mas o que poucos sabem é que ―foi o destino‖ que 

levou esse número as costas do rei eternizando-o como referência de craque 

na história do futebol. Quando o Brasil inscreveu-se para a Copa de 1958, 

aquele em que ganharia seu primeiro título e Pelé daria inicio a sua vitoriosa 

história na seleção brasileira ainda com dezessete anos, não mandou a lista de 

números de cada jogador. Quis o destino, sustentam os autores do livro, que a 

dez fosse dada à Pelé pela comissão organizadora do evento que foi obrigada 

a fazer a enumeração. 

Há quem questione essa preponderância do talento, do dom, da magia 

em detrimento do treinamento, tratando-se de uma polêmica bastante viva no 

meio futebolístico. O executivo-chefe da Universidade do Futebol, João Paulo 

Medina, por exemplo, usa uma interessante metáfora e argumenta: 

 

A questão sobre o talento, que a gente sempre fala que é 
preciso ter o talento. Mas, o talento, você precisa ter 
numa determinada dose de talento. Você não precisa ser 
totalmente talentoso para você ser um bom jogador de 
futebol. 
- A gente costuma dizer e comparar o talento com um 
balde. Cada um nasce com um balde de um determinado 
tamanho. Então, vamos dizer que o talento seja um 
balde. Então, têm crianças que nascem com um balde 
pequeno, e outras nascem com um balde grande, que é o 
talento, aquilo que vêm geneticamente, que isso a gente 
não pode negar que existe. 
- Agora, o que vai fazer dele um atleta, um jogador bem 
sucedido não é o talento. Ou seja, se ele tem mais ou 
menos talento. É o que ele põem dentro do balde. Se ele 
tem um baldinho, mas ele põem só coisas boas dentro 
deste baldinho, bons hábitos, treinamento, dedicação, 
estudo, inteligência, ele vai deixar este baldinho cheio de 
água limpa. 
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- Agora, se nasce com um baldão, mas só bota porcaria 
dentro deste balde, então o baldinho leva vantagem 
sobre o baldão131. 

 

Percebe-se que o talento não está exatamente sendo posto de lado, 

ele continua sendo central, mas João Paulo Medina está defendendo a 

importância do treinamento colocando o talento como uma espécie de devir e o 

treinamento como a possibilidade de aproximar-se cada vez mais desse, ou 

seja, sem o treinamento, mesmo havendo grandes perspectivas, para o caso 

de quem tem muito talento, as coisas tendem a não dá certo. Trata-se de uma 

evocação ao aspecto do casamento entre técnica, conhecimento especializado 

e o aspecto mágico, tirando-se um pouco da importância deste. 

Vejo o futebol, portanto, como uma espécie de sistema perito que forja 

um campo com um capital muito específico que tem ao mesmo tempo uma 

origem de aquisição pelo treinamento também muito específico e de herança. 

O jogador de futebol vive num mundo marcado por essas duas forças e deve 

conciliar ambas para se manter no interior da luta no campo futebolístico. 

  

                                                           
131

 ―O talento no futebol‖. Disponível em http://queroserjogador.com.br/o-talento-no-futebol-
quero-ser-jogador/ - acesso em 08 nov 2014. 

http://queroserjogador.com.br/o-talento-no-futebol-quero-ser-jogador/
http://queroserjogador.com.br/o-talento-no-futebol-quero-ser-jogador/
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PARTE III – “POR ONDE ANDA?” OU “QUE FIM LEVOU?”: QUATRO 

TRAJETÓRIAS NO FUTEBOL CEARENSE 

 

CAPÍTULO 1: AS REDES DE SERGINHO AMIZADE 

 
“FICHA TÉCNICA” 

 
 
 

 

Nome completo: Jorge Sérgio Carneiro Redes 

Nome de jogador 
(apelido): 

Serginho Amizade 

Data de nascimento: 01/07/1947 

Cidade natal: Rio de Janeiro 

Ano de início da carreira: 1969 – Olaria (RJ) 

Ano de término da 
carreira: 

1979 – Ceará 

Atual profissão: Funcionário da Secretaria de Esportes (Estado) – 
Ouvidor; Professor de Educação Física – FANOR; 
Jornalista (escreve para o jornal O Povo e é 
comentarista da TV Ceará). 

Clubes pelos quais atuou: Olaria (RJ), Fortaleza (CE), Ceará (CE), Botafogo 
(RJ), Ceará (CE), Portuguesa (RJ), Ceará (CE). 

Grau de instrução: Superior – Educação física (pós-graduação em 
Educação Física) 

Estado civil: Divorciado 

 

Jorge Sérgio Carneiro Redes é o Serginho Amizade (ou é o contrário?), 

um ―cearense de coração‖ (conforme reportagem do jornal Diário do Nordeste 

de 1982 – arquivo pessoal do jogador), já que nasceu no Rio de Janeiro, mas 

que mora em Fortaleza há muitos anos. Exerce, aos sessenta e sete anos de 

idade, inúmeras funções ligadas direta ou indiretamente ao futebol num 

exemplo muito rico de reconversão de capital. Sérgio é ouvidor da Secretaria 

de Esportes do Governo do Estado, professor do curso de educação física da 

Faculdade FANOR em Fortaleza, escreve semanalmente uma coluna esportiva 

no Jornal O Povo e é comentarista de um programa esportivo da TV Ceará 

afiliada da TV Cultura, além de ser aposentado como funcionário da Secretaria 

Municipal de Esportes. 

O codinome ―amizade‖ diz muito sobre Sérgio visto ser o capital 

associado a este, o social, um dos mais convertidos em sua trajetória, tanto na 

carreira de jogador, quanto na pós-carreira. As redes de amizade construídas 

ao longo da vida serão sempre um fator decisivo nas idas de vindas de Sérgio, 

como jogador e como ex-jogador, o que não quer dizer, entretanto, que ele não 

teve e não tem a competência necessária para ocupar os espaços profissionais 
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que ocupou e que ocupa, ao contrário disso, sua narração, coadunada as 

reportagens e manchetes jornalísticas, mostrarão que apesar de um 

comportamento considerado sui generes, ele é, e foi, inúmeras vezes 

valorizado e reconhecido pelos seus talentos, ou seja, o capital social foi 

associado em sua trajetória tanto a um capital cultural quanto a um capital 

futebolístico, possibilitando a reconversão em capital simbólico. 

Portanto, na trajetória de Sérgio, o capital simbólico, o reconhecimento, 

a valorização, o status são provenientes de uma especial combinação de três 

tipos diferentes de capitais: o capital social, o cultural e o futebolístico. Cada 

um complementando o outro, embora nem sempre tenha ocorrido harmonia 

nesta combinação. 

Conforme demonstrarei, a trajetória futebolística de Sérgio guarda 

certas especificidades. A origem de seu capital futebolístico não é exatamente 

uma delas, pois ele atribui sua formação futebolística à rua. Segundo ele, a 

habilidade que lhe era característica, bastante confirmada nos perfis dos jornais 

e revistas esportivas da época, bem como por memorialistas, advém das 

condições precárias, mas ao mesmo tempo absolutamente permeadas pela 

ludicidade, que a rua propicia. O improviso é a marca primordial do futebol do 

tipo bricolagem (DAMO:2007), do futebol de rua, começando pela bola, quase 

sempre fora dos padrões oficiais, feita de materiais alternativos como meias ou 

advinda de outros esportes como bola de frescobol. O espaço destinado aos 

embates homéricos – assim é aos olhos da criança mergulhada nas fantasias 

que o esporte propicia – é restrito, as traves são pequenas, improvisadas com 

chinelos ou tijolos, os muros das casas são os limites laterais, muitas vezes o 

―palco‖ é íngreme. Mas não é só isso: a concorrência é enorme – o espaço é 

pouco, a quantidade de pequenos sonhadores é muita. Conforme afirma 

Sérgio, jogar logo no setor de meio-campo das equipes de bairro era muito 

difícil, pois se tratava (de forma geral, ainda se trata) do setor dos jogadores 

mais habilidosos, com o capital futebolístico mais elevado. 

 

―... eu passava bem e tudo, tocava rápido, né, e vivo uma 
escola de futebol em que os meias jogavam assim, você, 
na época em que... em que o futebol predominava e você 
não tinha nenhuma outra modalidade coletiva na rua, 
hoje em dia você joga vôlei na rua, handebol, mas 
antigamente era muito futebol, era a cultura do futebol, e 
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o meia, né, o meia, você pra ser meia armador do time da 
sua rua, você tinha que ser um grande jogador, né, 
porque você... era difícil, tinha time em tudo quanto era 
rua, todo menino jogava bola, o sonho de todo menino 
era ser jogador de futebol (sic)‖. Entrevista cedida ao 
autor em outubro de 2013. 

 

Não reside aqui a especificidade da trajetória futebolística de Sérgio, 

pois a formação advinda do futebol de rua é praticamente um mito fortemente 

ligado ao imaginário popular sobre a constituição de futebolistas no Brasil. Os 

debates em torno da dificuldade atual da formação de craques, de jogadores 

fora de série no Brasil atual passa sempre pela questão da diminuição dos 

campos de bairro, da chamada várzea, dos campinhos improvisados, ou seja, a 

associação entre futebol de rua e habilidade futebolística diferenciada está 

fortemente presente no imaginário. 

Assim, o fator sui generes da trajetória de Sérgio é a influência do 

colégio em sua carreira de jogador. Normalmente a escola é uma presença 

ausente ou uma antítese do gosto ou ―vício‖ pela bola e a formação escolar 

acaba tendo pouca inferência na trajetória de muitos dos nossos jogadores, 

aparecendo, quando muito, como fator negativo, em sua inexistência ou 

precariedade, como nas consequências no pós-carreira em que a ausência da 

educação formal dificulta o reposicionamento no mercado de trabalho. Ao 

contrário disso, Serginho destaca a influência da escola no seu caminho inicial 

em direção ao futebol. Não se pode negar que a herança futebolística familiar 

de Sérgio foi importante, tendo em vista que o pai e os dois irmãos foram 

jogadores, com mais ou menos êxito na profissionalização, mas ao ser 

perguntado sobre se ele atribuía a este fato influencia na entrada no futebol, 

respondeu: 

 

Não, acho que não, acho que passa... porque o 
Humberto [irmão mais velho] também estudou no colégio 
salesiano, o Reinaldo [irmão do meio] no São José, no 
colégio interno... os padres e os militares, eles gostam 
muito de esporte (Entrevista cedida ao autor em outubro 
de 2013). 
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Sérgio estudou sete anos num colégio salesiano132 no regime integral, 

ou seja, de internato e sente que o amor dos padres pelo futebol foi um fator de 

influencia mais relevante do que a influencia paterna, argumentando que os 

irmãos também estudaram em colégios católicos, sendo uma influencia que se 

difundiu dentre eles. Essa vivência no internato salesiano aparece nas 

memórias de Sérgio com muita intensidade e ambiguidade: primeiro, ele atribui 

a esse momento de sua formação escolar não só o gosto pelo futebol, mas o 

despertar do gosto pela leitura (que aparecerá como fator importante para o 

seu envolvimento com oposicionistas do regime militar, bem como artistas e 

intelectuais) e o desenvolvimento de sua formação intelectual geral e cultural, 

atribuída à qualificação dos seus professores, alguns deles autores das 

principais obras didáticas da época (de matemática e física, por exemplo). 

Porém, ambiguamente, ele se sentia muito angustiado com a rigidez do colégio 

interno católico, e termina sua trajetória de sete anos nesse regime disposto a 

romper com o sistema de regras tão rígidas, o que lhe influencia ao encontro 

com a cultura hippie. Durante aproximadamente dois anos e meio, Sérgio se 

juntou a amigos para vagar pela região sudeste (interior de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro) vivenciando a perspectiva de negação do capitalismo 

e de oposição ao regime militar recém-instalado – esse fato ocorre por volta de 

1967 – vivendo em regime de cooperação em que obtinha sua subsistência 

através do artesanato (fabrica sandálias para se sustentar durante o período). 

Desta forma, a herança dos tempos de colégio salesiano é bastante 

difusa e rica para Sérgio, pois dela advém a maior, embora não única, 

influencia para a carreira de jogador de futebol, a base para a sua formação 

intelectual e cultural, mas ao mesmo tempo, por oposição, a influencia para sua 

adesão à cultura hippie, algo que será latente em toda sua trajetória como 

atleta profissional de futebol e, por último, a base também para a constituição 

do ―Amizade‖, conforme afirmou: 

 
O entendimento do relacionamento humano influenciou 
muito, porque embora eu fosse uma pessoa assim que 
ficasse um pouco a margem daquele jeito de ser, eu me 

                                                           
132

 ―O Sistema Salesiano de Educação em Escolas (SSEE) é um sistema da Inspetoria São 
João Bosco (ISJB) que assessora as escolas na promoção de educação de qualidade pautada 
nos valores pedagógicos pastorais peculiares da filosofia salesiana‖. Disponível em 
http://www.salesianos.br/escolas/o-que-e/, acesso em 18 jun 2014. 

http://www.salesianos.br/escolas/o-que-e/
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relacionava com todas as pessoas, isso independente de 
condição, eu me relacionava de uma maneira educada. 
Porque eu tive também uma educação no sentido de lidar 
com o outro, com a outra pessoa, né, que me favoreceu 
muito, aí entra por um lado a visão religiosa do colégio 
salesiano, né, cristão, que é essa coisa de tratar todo 
mundo bem... (sic). (Entrevista cedida ao autor em maio 
de 2013). 
 

O perfil de Sérgio, não só no futebol local, mas também dentro da 

crônica nacional, dá vazão a construção de três personagens que, obviamente, 

estão todos entrelaçados: o ―Serginho Amizade‖, o ―Serginho insubordinado‖ – 

o ―rebelde/confuso‖ e o Serginho ―cuca privilegiada‖. Trata-se do cruzamento 

de quatro aspectos diferentes em sua formação: a influência educacional 

descrita na última citação que lhe propicia o trato ―educado‖ e igualitário com 

todos; a formação política/cultural propiciada pelas relações com amigos 

esquerdistas e opositores do regime militar, bem como com os amigos hippies; 

o cruzamento da formação educacional de qualidade (assim avaliada por ele 

próprio) com a convivência com amigos politizados opositores ativos do regime 

militar133; a habilidade diferenciada com a bola. 

Cito, à título de ilustração desse amálgama de quatro partes, o perfil 

construído por um memorialista (que em seu livro conta a história do Ceará 

Sporting Clube e de seus ídolos) e por um dos principais jornais locais: 

 

Serginho ―Amizade‖, outro carioca que por aqui chegou, 
ficou e se tornou um alvinegro de primeira ordem, é mais 
um exemplo de craques raros, ou inexistentes hoje 
em dia. Serginho era volante, mas possuía uma 
habilidade que poucos atacantes atualmente possuem. 
Seu estilo era semelhante ao de Gerson, Clodoaldo, 
Carlinhos ‗Violino134‘: praticava um futebol limpo, sóbrio, 
possuía uma invejável visão de jogo e uma incrível 
capacidade de armação e distribuição. 
O ―Amizade‖ marcava, cercava e roubava a bola do 
adversário sem dá pontapé, sem sobressalto, sem 
encontrão: chegava, dizia ‗com licença‘ e saía com a bola 

                                                           
133

 ―... quando eu saio do colégio salesiano aí turma da esquina lá que era contra o regime me 
deu logo o livro do Georges Politzer sobre dialética, aí eu tinha que ler aquela coisa lá, aí nêgo 
(sic) discutia, conversava e você aprendendo né, aí isso tudo ajudava na tua formação‖. 
Entrevista cedida ao autor em maio de 2013. 
134

 Referência a jogadores considerados de estilo ―refinado‖, ou seja, que tratavam a bola com 
mais cadência e conseguiam coloca-la em lugares difíceis ao fazerem lançamentos de longa 
distância. Os dois primeiros foram campões mundiais na Copa do Mundo de 1970 quando o 
Brasil sagrou-se tri-campeão. O terceiro foi jogador do Flamengo e depois tornou-se campeão 
como técnico do mesmo time carioca. 
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dominada. Serginho sabia fazer o jogo render, gastava a 
bola, cadenciava a partida, botava os bobos para correr, 
além de possuir, naquela época, o charme de um 
sujeito que tinha também outros interesses sociais, 
culturais e políticos – era um jogador da linhagem de 
Afonsinho135. (HOLANDA, 2004, p. 20 – grifos meus). 
 
Na entrevista que concedeu (...), Serginho (...) mostrou-
se sensato, inteligente, conhecedor, e, acima de tudo, 
mostrou ser possuidor de uma mente não alienada, 
aberta a todos os lados, a todas as direções. Uma 
cabeça não bitolada, diríamos. (...) Agora difícil mesmo 
para Serginho será conviver, ininterruptamente, sua cuca 
privilegiada com as cabeças que fazem futebol nessa 
terra. Cujo nível, infelizmente, não é grande coisa. (Jornal 
Diário do Nordeste, sem data, arquivo pessoal do 
entrevistado, grifos meus). 

 

O perfil constituído aqui nas duas passagens ressaltam características 

que ajudam a forjar um Serginho diferenciado da média geral dos jogadores 

por suas habilidades técnicas e intelectuais. A citação do jornal local136 em 

reverência à capacidade intelectual de Sérgio, tratando-se de alguém ―não 

bitolado‖, que, interpreto, como de difícil submissão, ao mesmo tempo, aberta a 

novas ideias, a frente do seu tempo, principalmente se comparada ao 

pensamento predominante local. O memorialista Lúcio C. Holanda ressalta a 

raridade de sua habilidade futebolística comparada a de craques de grandes 

clubes brasileiros, bem como a de um craque campeão mundial pela seleção 

brasileira, como Gerson. O seu ―charme‖, seu fator atrativo, entretanto, não 

estava somente em sua capacidade diferenciada de ―armação e distribuição‖ 

em campo, com a bola nos pés, mas sim em seus outros interesses para além 

do futebol, interesses ―sociais, culturais e políticos‖, num mundo, o futebolístico, 

em que isso não ocorre com frequência. Temos a fuga do padrão como fator 

positivo aqui, mas mostrarei que essa fuga do padrão vigente é uma marca do 

perfil de Sérgio ao longo de sua carreira, que nem sempre será avaliada como 

algo positivo. Antes de adentrar nessa questão em que buscarei demonstrar de 
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 A trajetória de Afonsinho foi analisada na parte 1 dessa tese no subcapítulo 1.2. intitulado ―A 
gestão da vida e do corpo‖. 
136

 Ela, provavelmente, é dos primeiros anos posteriores ao encerramento da carreira de 
Sérgio, pois faz referência à sua carreira de treinador – ―difícil mesmo para Serginho será 
conviver, ininterruptamente, sua cuca privilegiada com as cabeças que fazem futebol nessa 
terra. Cujo nível, infelizmente, não é grande coisa‖, devendo ser, portanto do início da década 
de 1980. 
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forma mais específica os três tipos ensejados por Sérgio, passarei a descrição 

da trajetória propriamente dita do jogador e ex-jogador. 

 

1.1. A trajetória de Sérgio como jogador e ex-jogador 

 

Quando se analisa a trajetória de um indivíduo, tem-se a tendência de 

racionalizar ou de imprimir racionalidade às mudanças e decisões tomadas por 

este ao longo dessa, negando-se, muitas vezes, elementos importantes como o 

acaso, a falta de planejamento ou o quanto o sujeito da ação seguiu suas 

emoções. A trajetória de Sérgio é um exemplo interessante de como esse 

caminho pode ser improdutivo. 

Ao ser perguntado sobre qual era o seu objetivo na carreira de jogador 

ele respondeu: ―eu não tinha objetivo. Um dos meus objetivos era viver aquela 

festa. (...) a gente era rei em Fortaleza137...‖. A carreira de dez anos no futebol 

profissional inicia-se em 1969 no pequeno time do Olaria do Rio de Janeiro. 

Por lá Sérgio joga por aproximadamente dois anos, quando encerra o contrato 

e fica com o passe livre, tendo em vista que o pequeno clube carioca não ter 

como manter jogadores fixos por muito tempo. Um grande amigo da família, 

Dimas Filgueiras138, saiu do Rio de Janeiro para jogar no Fortaleza e 

convenceu o treinador a contratar Sérgio tendo em vista que o time estava 

precisando de um meia armador.  

Sérgio viu uma grande oportunidade de jogar frequentemente, de se 

estabelecer na carreira, tendo em vista que no Rio de Janeiro a concorrência 

era muito grande: ―pra você ser meia titular de um time desses, você tinha que 

tá no nível de Gerson, você tinha que tá num nível muito alto. Jogadores saiam 

muito do Rio pra ir jogar por aí (sic)‖. Embora não tivesse saído ainda do 

sudeste, ele conhecia o Nordeste através da experiência dos amigos artistas, 

que lhe construíram uma imagem positiva da região, embora não tenha sido 

esse o fator decisivo. Foi, na verdade, a confiança no amigo da família, Dimas, 
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 Entrevista concedida ao autor em maio de 2013. 
138

 Embora tenha inicialmente ido jogar no Fortaleza, Dimas Filgueiras tornar-se-ia um dos 
maiores ídolos do maior rival, o Ceará. Exerceu os cargos de diretor de futebol, treinador, 
supervisor e diretor das categorias de base, supervisor, auxiliar técnico e treinador do time 
principal. Neste último cargo, ganhou vários títulos cearenses e superou a marca dos 
quinhentos jogos. 
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que interviu diretamente não só no trato com o clube, através da conversa com 

o treinador, mas também ao tratar do assunto com a família de Sérgio:  

 

O Dimas foi me buscar, eu cheguei com o Dimas. Ele 
ligou pro meu irmão e falou ―olha, eu tô indo pra 
Fortaleza, e o Fortaleza tá precisando de um meia e eu 
quero levar o Sérgio comigo, entendeu?‖, ele falou até 
com meu pai também, embora eu fosse maior, ele falou 
até com meu pai. Aí eu vim com o Dimas (sic). 
 

Um fato inusitado para os padrões atuais, mas não incomum para a 

época, foi que Sérgio saiu do Rio de Janeiro para Fortaleza sem ter sequer 

negociado o contrato, e mais do que isso: chegou a jogar sem ter acertado um 

contrato, ou melhor, tendo assinado um contrato em branco. Ele narra que ao 

chegar treinou muito bem, pois apesar do cansaço, deu-se muito bem com um 

jogador do Fortaleza que era muito rápido, Mimi, de forma que ele lançava as 

bolas na ponta e Mimi as pegava, logo surgindo o apelido de arco e flecha para 

a dupla. Desta forma, o treinador convenceu-se de vez em contratar Sérgio, 

mas lhe pediu que nele confiasse e assinasse um contrato em branco, 

garantindo-lhe que lhe dariam o que ele merecia. Sérgio chegou a entrar em 

campo pelo Fortaleza com o contrato ainda em branco, mas garante que as 

condições de fato foram satisfatórias. 

No Fortaleza, de 1971 a 1973, Sérgio ganha um título cearense no 

último ano de sua passagem pelo time, conforme ilustra a imagem que se 

segue.  

 

Imagem 08 – Time campeão cearense de 1973. Em destaque, Serginho Amizade, 

segundo da esquerda para a direita, agachado. 
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O título pelo clube, entretanto, é ofuscado pela negociação que se 

segue em relação a sua permanência ou ida para o maior rival do Fortaleza, o 

Ceará. Reconhecido por sua habilidade e capacidade, Sérgio passa a ser 

visado pelo Ceará. O time alvinegro tinha uma vantagem em relação ao 

Fortaleza, que Sérgio aponta ter sido um dos fatores que lhe levou a mudar de 

time: ele já disputava o campeonato brasileiro, enquanto o Fortaleza disputava 

basicamente o campeonato cearense. Ele afirma com pouca convicção que a 

ida de Dimas para o Ceará um ano antes também pesou, mas não tem dúvidas 

em afirmar qual foi o fator decisivo dessa mudança, que desde aquela época 

causa rebuliço não só entre os torcedores, mas também na imprensa: dinheiro. 

Ao ser perguntado sobre porque saiu do Fortaleza, responde sem pestanejar: 

―Eu saí porque me ofereceram mais dinheiro no Ceará, (...) saí por questão 

financeira‖. 

O Fortaleza não se entregou fácil nessa peleja, conforme se pode 

analisar a partir dessa coluna de um famoso comentarista esportivo local, Alan 

Neto: 

 
Até que ponto chegou o problema da renovação de 
contrato do meio campo Serginho: diante da 
inflexibilidade e intransigência do jogador de aceitar as 
bases propostas pelo Fortaleza (35 milhas de luva e 2 por 
mês), o caso foi entregue pura e simplesmente para o 
Grupo Forte resolver. No caso em questão completar o 
que o atleta exige (50 milhas de luva) e colaborar com o 
restante do ordenado (4 milhas). (...) Numa coisa 
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Serginho tem razão. Argumenta que pretende se fixar em 
sua proposta, louvado em que no plantel do tricolor ha 
jogadores ociosos ganhando os tubos. (...) digam dele o 
que disserem mas ninguém pode negar que com 
Serginho no time é uma coisa, sem ele, tudo é 
completamente diferente. Até parece que há algo 
emperrado, alguma peça precisando ser mudada. No 
mais, toda pedida é válida dentro daquele raciocínio, 
segundo o qual, cada qual sabe o valor que tem (sic)139. 
 

 

Sérgio narra que um dos diretores do Fortaleza à época ofereceu-lhe 

um grande terreno no bairro que é hoje a Aldeota (um dos metros quadrados 

mais caros da cidade atualmente). Na época, pensou: ―o que eu vou fazer com 

esse monte de terra?‖, hoje ri e brinca: ―hoje estaria milionário‖. Embora aponte 

o que chama de ―intransigência e inflexibilidade‖ de Sérgio na negociação com 

o Fortaleza, Alan Neto destaca que suas habilidades raras no interior do 

próprio elenco do time davam vazão a sua alta pedida de salários e luvas. Sem 

Sérgio, o Fortaleza sofreria enorme lacuna e a engrenagem poderia emperrar, 

como suas ausências provisórias já o teriam demonstrado, ou seja, as altas 

exigências, embora pudessem ser superlativas, estavam baseadas, pelo 

menos, em algo concreto e relevante: a importância de Sérgio para o time, ele 

demonstrava ser sabedor disso. 

Outro cronista, entretanto, é mais crítico em sua análise e questiona a 

conduta de Sérgio, analisando o acontecido depois de concretizada sua saída 

do Fortaleza: 

 
Serginho não pretendia ficar no clube da garotada. 
Prevalecendo-se do fato de o seu passe ser fixado em 
apenas 15 mil cruzeiros (...), o atleta tratou de promover 
sua auto-valorização, criando um clima de leilão para 
ganhar mais dinheiro, que esta foi a sua verdadeira meta. 
A verdade manda registrar o fato de que, ele na 
promoção de sua auto-valorização, teve comportamento 
por demais incorreto. (...) O certo é que se o Fortaleza 
concordasse em lhe dar 60, ele pediria 70. E a coisa 
seguiria assim pois ele sabia que existia alguém disposto 
a cobrir qualquer proposta. Ninguém discute a qualidade 
do futebol de Serginho. Mas a grande verdade é que a 
maioria dos diretores e dos próprios atletas, por motivos 
diversos (...) desejavam muito mais a sua saída do que a 
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 Jornal O Povo, sem data. Trata-se de uma coluna chamada confidencial que o jornalista 
Alan Neto escreve até hoje. Como ele está tratando da renovação de Sérgio com o Fortaleza, 
posso precisar que se trate de 1973. 
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sua permanência no clube. Ele era uma espécie de corpo 
estranho. Jornal O Povo, 1973. Arquivo pessoal do 
jogador. 
 

 

Conforme já demonstrei, Sérgio não nega que o fator primordial que lhe 

faz sair do Fortaleza e ir para o Ceará foi o dinheiro, entretanto, a visão do 

cronista se coaduna com a imagem sobre o jogador de futebol que permeia o 

imaginário popular que é a do mercenário, neste caso, ―jogando‖ com os clubes 

em questão para obter mais dinheiro. Mas não foi exatamente isso que ocorreu 

com Sérgio. Ele narra que o Ceará o procurou demonstrando interesse nele e o 

valor fixado em seu passe pelo Fortaleza era muito baixo, conforme revela o 

cronista. Mesmo assim, um diretor do Fortaleza, o mesmo que lhe ofereceu um 

terreno, não queria que ele saísse do time, embora os demais membros da 

diretoria do clube, bem como os jogadores, segundo o cronista, o quisessem. 

Desta forma, na medida em que o Fortaleza lhe fazia uma oferta, o Ceará a 

cobria, no fim Sérgio acerta com o Ceará por 45 mil cruzeiros de luva, ―uma 

grana muito boa‖ conforme afirma o próprio. Mais uma vez, entretanto, o 

cronista não deixa de dar relevo as habilidades do atleta Serginho cuja 

qualidade era indiscutível, fator decisivo nessa questão da valorização de seus 

salários e luvas.  

Todo esse alarde, entretanto, concretizou-se num período muito curto 

no alvinegro de Porangabussu, Sérgio permanece apenas um ano no Ceará, 

seu destino? Rio de Janeiro, o grande time do Botafogo treinado pelo 

tricampeão mundial Zagalo. Fácil seria imaginar que Sérgio foi contratado pelo 

clube carioca, tendo em vista o seu grande futebol, mas não foi bem assim. Ao 

final de uma temporada com o Ceará, Sérgio deixa Fortaleza para seguir uma 

paixão. Ele se apaixona por aquela que viria a ser sua esposa e mãe de suas 

duas filhas, uma estudante de medicina que ele conheceu em Fortaleza e que 

estava de partida para a capital fluminense para realizar sua residência médica. 

Mesmo tendo contrato em vigor com o Ceará que havia adquirido o seu passe 

na difícil e polêmica negociação que descrevi acima, Sérgio deixa a capital 

alencarina em direção ao Rio de Janeiro sem pretensões de voltar. Já em 

terras cariocas, consegue um empréstimo com o clube carioca de General 

Severiano. Valeu-se da amizade com o músico Paulinho da Viola que lhe 
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indicou a um jornalista torcedor ferrenho do Botafogo que, por sua vez, lhe 

indicou à diretoria, mas principalmente do conhecimento que Zagalo tinha de 

seu futebol, que levou o técnico a avalizar a transação. 

O empréstimo tem a duração de seis meses, destes não recebeu 

salário em nenhum mês devido a grave crise financeira que o clube carioca 

enfrentava e, provavelmente pior, machucou-se e passou quatro meses 

contundido. 

Antes de o empréstimo acabar, Sérgio havia decidido cursar o 

bacharelado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

decisão que iria ser bastante impactante em sua vida até os dias atuais. Para 

obter o passe livre junto ao Ceará, ele consegue negociar com o clube o 

seguinte acordo: iria atuar na reta final do campeonato cearense pelo Ceará 

reforçando o time alvinegro nos dois últimos meses deste para a disputa do 

título. Tendo em vista ter sido irredutível quanto a voltar para Fortaleza, o clube 

preferiu contar com ele durante esse curto espaço de tempo do que 

simplesmente romper o contrato. 

No fim, ambos ficaram satisfeitos: o clube conquista o campeonato 

cearense de 1975, reforçado por Serginho e o próprio, conquista seu segundo 

título como jogador e obtém o passe livre, conforme ilustram a imagem e a 

citação que se seguem: 

 

Imagem 09: Destaque do Jornal Tribuna do Ceará, sem data. 
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Nas despedidas, Serginho estava modificado, radiante, 
mas fêz seu desabafo: ―O Ceará é o campeão de 1975, 
um time do povo, muita alegria na cidade. Diziam que 
tinha voltado do Rio somente para fazer turismo. Que eu 
‗rebolava‘ dentre de campo, não era mais útil. Vou 
embora terça (hoje), com passe na mão, mas também 
com o título de campeão cearense de 1975 (sic)140‖. 
 

 

De volta ao Rio de Janeiro, ele vai jogar na Portuguesa Carioca. Nesse 

período, embora o salário no clube fosse baixo em comparação com o que 

havia ganho no Fortaleza e no Ceará, Sérgio consegue outras duas fontes de 

renda, além dos ganhos da esposa médica: faz bicos como professor de 

educação física na academia de ginástica do irmão e faz jogos no trem da 

alegria.  

O trem da alegria está diretamente vinculado à Afonsinho e sua história 

de contestação ao status quo do futebol brasileiro já narrada e analisada no 

sub-capítulo 1.2. desta tese. Uma das consequências nefastas para Afonsinho 

da obtenção do passe livre e a vitória obtida na justiça foi a dificuldade em 

conseguir contratos com outros clubes que reagiram submetendo o jogador a 

uma discriminação velada, estigmatizando-o como ―jogador-problema‖. Surge 

daí a ideia de se montar um time que realizasse partidas-shows mesclando 
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 Jornal Tribuna do Ceará, sem data. Arquivo pessoal do jogador. 
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jogadores iniciantes, com jogadores experientes e ex-jogadores, num sistema 

cooperativo em que o dinheiro arrecadado seria dividido entre os participantes. 

Essa experiência ocorreu entre 1976 e 1979 e viajou todo o Brasil e outros 

países, contando muitas vezes com ex-campeões mundiais, mas 

principalmente contemplando jogadores sem contrato ou em litígio com seus 

clubes, uma forma, portanto, de manter a forma e ganhar dinheiro. O trem da 

alegria contava ainda com o apoio de artistas para alavancar os lucros. A foto 

que se segue ilustra bem essa mistura de adesões ao trem da alegria, pois 

temos nela jogador, ex-jogador, cantor, compositor e jornalista: Em pé, Aílton 

Pelé (jogador), Marcio (ex-jogador), Dedé (jogador), Fagner (cantor), Zorba 

Devagar (ex-jogador), Marcolino (jogador da equipe do Goytacaz) e Cadô 

(jogador da equipe do XV de Jaú). Abaixados: Moraes Moreira (cantor), Abel 

Silva (compositor), Paulinho da Viola (cantor), Afonsinho (jogador), Gato Félix 

(componente dos Novos Baianos) e Cristiano Menezes (jornalista). 

 

Imagem 10 – “Jogadores” do trem da alegria posam para foto em mais um dos muitos 

jogos orquestrados pelo “maquinista” Afonsinho
141

. 

 

 

Mais uma vez, entretanto, os ventos na vida de Sérgio sobram em 

direção à Fortaleza, quando em 1977 o Ceará faz uma proposta ―irrecusável‖ e 
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 O maquinista. Disponível em http://oglobo.globo.com/blogs/pelada/posts/2011/05/14/o-
maquinista-380376.asp - acesso em 08 maio 2014. 

http://oglobo.globo.com/blogs/pelada/posts/2011/05/14/o-maquinista-380376.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/pelada/posts/2011/05/14/o-maquinista-380376.asp
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ele, com dificuldades, consegue convencer a esposa de voltar ao Ceará142. O 

retorno de Sérgio não ocorre, porém de forma harmoniosa, pois ele teve que 

enfrentar uma enorme desconfiança em relação ao seu comportamento – 

nunca em relação a sua capacidade futebolística, conforme destaca 

reportagem da principal revista de futebol brasileira até hoje, a revista Placar de 

abril de 1977: 

 
... dele [Serginho], a torcida só guardava tristes 
recordações: o jogador de pouco empenho, muitos 
problemas, que estivera na equipe em 1973 e 1975; o 
hippie, cabeludo, barbudo e desleixado que chegou a 
Fortaleza no inicio do ano, em roupas extravagantes e 
tamancos coloridos, garantindo que muitas coisas tinham 
mudado em sua vida, inclusive o futebol143.  
 

 

Sérgio mais uma vez superará as desconfianças em terras alencarinas 

ao conquistar dois campeonatos cearenses em 1977 e 1978. Este, porém, será 

o último período de sua carreira como jogador que se encerrará em 1979. 

Sérgio se aposenta aos trinta e dois anos de idade, ou seja, num momento da 

carreira em que havia sido campeão novamente, era querido pela torcida e 

pela diretoria do clube e que ainda tinha condições físicas de jogar alguns 

poucos anos. Então, por que parou? Perguntavam-se também os jornais locais 

da época. 

Coerente com as entrevistas que deu à época, Sérgio me revelou ter 

parado porque ―não suportava mais a concentração144‖. Dois aspectos se 

destacam nesse processo145: 1. Sérgio parou de jogar por escolha sua, pois 

tinha contrato vigente com o Ceará quando isso ocorreu, assim ―não me 

pararam de jogar, eu parei de jogar num determinado instante‖ (Entrevista 

cedida ao autor em maio de 2013); 2. Quando se aposenta dos gramados, 

Sérgio imediatamente aciona e usufrui do capital social e cultural acumulado ao 
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 Nesse momento, transfere o curso de educação física da UFRJ para à UNIFOR que 
concluirá em Fortaleza em 1982. 
143

 Reportagem intitulada ―Serginho, o velho amizade, está de volta ao Ceará. Agora, negócio é 
negócio, amizade à parte‖. Revista Placar nº 363. São Paulo: Editora Abril, 8 abril de 1977. 
144

 Dentro de sua irreverência, respondeu, entretanto, ao jornal Tribuna do Ceará que havia 
pendurado as chuteiras por que tinha ―auto-crítica‖. Tribuna do Ceará, sem data, acervo 
pessoal do jogador. 
145

 Ressaltarei melhor essa questão da aposentadoria dos gramados quando farei uma análise 
específica sobre as dificuldades de parar, no capítulo I da parte IV desta tese. 
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longo da carreira: ―e comecei a fazer uns projetos, como eu era uma pessoa 

conhecida...‖ (Idem). 

Assim que pendura as chuteiras, Sérgio torna-se preparador físico das 

categorias de base do Ceará, num projeto que chamou a atenção dos jornais 

locais da época, tendo em vista que ele foi entrevistado pelos instintos jornais 

Correio do Ceará, Tribuna do Ceará e também pelo jornal O Povo, todas as 

entrevistas para esclarecer porque parou e como era o projeto que estava 

propondo ao Ceará. 

Usufruindo de boa relação com dirigentes do Ceará como aquele que o 

trouxe ao Estado, Dimas Filgueiras, bem como do diploma de educação física 

que estava se encaminhando (concluiria somente em 1982, mas já usufruía da 

condição de estudante universitário), ele passa a cuidar das categorias de base 

num projeto que visava constituir quadros para o time de cima, bem como 

propiciar, ao clube, dividendos através da venda desses jogadores.  

A rotina de diversas ocupações em paralelo que marcam o momento 

atual da vida dele se inicia naquele momento de sua vida, pois junto com esse 

trabalho no Ceará, ele desenvolve, com os também ex-jogadores Amilton Melo 

e Lucinho, um projeto de escolinha de futebol no estádio Presidente Vargas 

bancado pela Superintendência dos Desportos de Fortaleza (SUDEF) e torna-

se jogador de um dos times de futebol de salão mais vitoriosos do Brasil, o 

Sumov146. Na época, o time não tinha condições de pagar os jogadores, o 

regime predominante era o amador, tanto que Sérgio teve que fazer o processo 

de retorno da categoria profissional para a de amador, mas o presidente do 

clube e seu principal incentivador, Aécio de Borba147, oferece a ele um 

emprego na Secretaria de Educação da Prefeitura de Fortaleza. Até 1983, 

Sérgio caminha em paralelo com esses três projetos: jogador do SUMOV, 

escolinha de futebol e preparador físico e treinador do Ceará. Destaque-se que 

em 1982, depois de ter sido preparador físico das categorias de base, treinador 

desta, preparador físico do time principal, Sérgio chega a treinador do time 

principal do Ceará. 
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 ―A equipe foi fundada em 12 de Agosto de 1965 por iniciativa de um grupo de funcionários 
da então Superintendência Municipal de Obras e Viação, autarquia da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza‖. Conquistou seis títulos da Taça Brasil, o equivalente ao campeonato brasileiro de 
futebol no futsal, sendo um dos maiores campeões da história desse campeonato. Disponível 
em http://www.artilheiro.com.br/noticia.asp?id=33999 – acesso em maio de 2014. 
147

 Fundador e presidente, até 2013, da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). 

http://www.artilheiro.com.br/noticia.asp?id=33999
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Mesmo com um início bem sucedido com o time vencendo, Sérgio 

sucumbirá a uma lógica de mudanças constantes de treinador que embora 

bastante em voga atualmente, tem raízes antigas como revela a reportagem de 

1982 do Jornal O Povo intitulada ―Serginho, o nono técnico a cair em 82148‖. O 

quadro pintado pela reportagem destacava que ao longo de menos de sete 

meses de campeonato, nove treinadores já haviam sido demitidos, no caso do 

time de Sérgio, o Ceará, ele já era o segundo treinador. 

Mesmo tendo sido demitido do cargo de treinador em pouco tempo de 

exercício dessa função, a ascensão de Sérgio de jogador do time à treinador é 

uma demonstração de um processo bem sucedido de conversão de capital. 

Nos idos de 1983, tendo deixado o Ceará e o SUMOV, mais uma vez 

pressionado pela esposa que queria voltar ao Rio de Janeiro, Sérgio consegue 

uma licença remunerada da escolinha para fazer pós-graduação em futebol e 

treinamento desportivo e volta à capital fluminense. 

De lá retornará dois anos depois e quando o faz mais uma vez 

acionará o seu capital social e conseguirá o seu atual emprego na Secretaria 

de Esportes do Governo do Estado. Paralelo a isso volta como preparador 

físico do SUMOV e é convidado para ser professor de futebol da Universidade 

de Fortaleza (UNIFOR). Nesta última permanecerá por trinta anos. O trecho 

abaixo da entrevista que realizei com ele em maio de 2013 demonstra o que 

venho destacando da importância do capital social e cultural que ele acumula 

ao longo da carreira: 

 
Sérgio: E a UNIFOR, o professor, o coordenador do curso 
de educação física, Eduardo Barreira, entrou em contato 
comigo, porque eu tinha viajado, mas eu ligava para as 
pessoas aqui, as pessoas tinham contato comigo e tudo, 
eu vinha uma vez de férias aqui, recebia e-mails e 
mantinha os contatos, né. Eu sabia que Fortaleza era 
uma cidade que fazia parte da minha vida pra sempre. Aí 
quando eu voltei já voltei praticamente contratado pela 
UNFIOR pra dar aula (sic).  
Radamés: Por que você acha que foi contratado pela 
UNIFOR? 
Sérgio: Eu acho porque primeiro eu tinha experiência 
como jogador, segundo eu tinha tido uma experiência 
como técnico, a cidade sabia que eu tinha conhecimento 
sobre futebol e porque eu tava fazendo essa pós-
graduação, na época mestrado era uma lenda, era uma 
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 Jornal O Povo, 1982. Arquivo pessoal do jogador. 
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lenda. Eu tava fazendo uma especialização em futebol e 
treinamento desportivo (sic).  

 

Sérgio manteve os contatos enquanto esteve ausente de Fortaleza, 

pois considerava sua volta uma questão certa, ao mesmo tempo em que 

acreditava que o seu novo capital cultural seria bastante valorizado devido a 

sua escassez, algo que demonstra ao usar a gíria ―lenda‖ que denota algo 

difícil de encontrar, de se ver, raro. 

Dando um salto no tempo, depois de alguns anos na UNIFOR, Sérgio é 

convidado para ser coordenador do curso de educação física de outra 

faculdade particular de Fortaleza, a Faculdade Nordeste – FANOR, num 

exemplo de reconversão de capital, onde o capital de ex-jogador é subsumido 

ao de pós-graduado em educação física e professor experiente de uma 

faculdade referência na cidade. Assume o cargo na FANOR em 2004 e 

permanece com professor da instituição até hoje. Nesse interim, surge o 

trabalho de jornalismo esportivo, quando passa a ser comentarista da TV 

Ceará em 2000, compondo fixamente a bancada do programa ―Com a bola 

toda‖ a partir de 2007 até os dias de hoje. 

Em 1994 começa a escrever esporadicamente para o Jornal O Povo, 

passando a ter coluna fixa – ―Ora bolas‖ a partir de 2003 até hoje. 

Nessas idas e vindas, não se pode deixar de destacar que Sérgio 

acumula capital sendo o ―Serginho Amizade‖, o ―Serginho insubordinado‖ e o 

―Serginho cuca privilegiada‖, conforme analisarei. 

 

1.2. Os tipos de um mesmo Sérgio: “Serginho Amizade”, “Serginho 

insubordinado” e “Serginho cuca privilegiada”. 

 

Como já destaquei ao longo dessa análise, Sérgio era (e ainda é) o 

Serginho Amizade. Esse apelido carinhoso, quase um sobrenome, lhe foi dado 

por um narrador, quando por ocasião de um jogo em Salvador um repórter lhe 

perguntou se ele iria a uma festa em comemoração à vitória do time e ele 

respondeu: ―Vou, amizade!‖. Segundo a reportagem do jornal Diário do 
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Nordeste de 1982 que explica o fato, o apelido se consolidou devido à 

―simpatia e igualdade com que ele trata jogadores, jornalistas e torcedores149‖. 

Conforme demonstrei, a crônica local celebrava não só sua habilidade 

dentro do campo, mas o admirava intelectualmente como ilustra a identificação 

que o jornal Diário do Nordeste lhe dá ao final de uma crônica que ele escreveu 

sobre a cidade de Fortaleza: ―pós-graduado em educação física pela UFRJ, 

professor universitário, ex-jogador profissional e uma das inteligências mais 

festejadas do futebol brasileiro150‖. 

O capital cultural acumulado por Sérgio revela-se não só no curso de 

graduação e pós-graduação em educação física, mas estava presente inclusive 

na formação de sua esposa, médica, conforme essa reportagem intitulada ―um 

hippie que se transformou em jogador de futebol‖ o demonstra ao comentar 

sobre o nível intelectual dos jogadores de futebol: 

 
Serginho nega o fato do baixo nível intelectual ser lugar 
comum entre seus colegas de trabalho. ‗Hoje nós 
estamos mais atentos. Tem muito jogador de ótimo nível 
de relacionamento. Essa regra de jogador ser analfabeto 
é falsa, acho que existe como em qualquer outra 
profissão‘. Mas na realidade Serginho é considerado um 
caso à parte. Com nível superior, formado pela 
Universidade de Fortaleza, casado com uma médica ele 
priva de uma roda de amigos muito especial na cidade. 
Vale citar Fagner, Fausto Nilo, compositores, 
publicitários, jornalistas151. 

 

Percebe-se que o ―Serginho Amizade‖ enseja também o ―Serginho 

cuca privilegiada‖, ou seja, a admiração por Sérgio demonstrada nas 

reportagens estava ligada ao seu ciclo de amizade formado por intelectuais, 

formadores de opinião respeitados na cidade, daí considerarem Sérgio ―um 

caso à parte‖. Seu envolvimento com músicos e intelectuais veio da época do 

inicio de carreira no Rio de Janeiro, mas quando chega na provinciana 

Fortaleza nos idos de 1971, Sérgio chama a atenção pela sua capacidade 

contestatório no auge da ditadura militar e é recebido de braços abertos pelos 

opositores locais desta, conforme afirma:  

 

                                                           
149

 Arquivo pessoal do jogador. 
150

 Crônica: Fortaleza por Serginho Amizade. Jornal Diário do Nordeste, 7 abril 1991. 
151

 Jornal Diário do Nordeste, 1982, arquivo pessoal do jogador. 
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E era 70, 71, era uma barra pesada esse instante no 
país. Então, quando vinha pra cá jogar, eu vim carregado 
dessas ideias, né, e tudo... E vim jogar porque gostava, 
precisava ganhar dinheiro pra viver, né. E quando 
cheguei aqui eu conheci logo um monte de gente 
interessante, porque nas entrevistas que eu dava, eu 
revelava já essa... insatisfação com o momento que se 
vivia. E, naturalmente, que muita gente que mora na 
cidade ouviu aquilo e falou: ―Pô o cara tá dizendo umas 
coisas aí que bate com o que a gente pensa também e 
tal‖, no sei o quê... aí eu comecei a ficar procurado, né, aí 
eu era... eu era uma figura, quer dizer, meio, assim, fora 
do padrão, né, eu tinha... era cabeludo e tinha sido 
hippie, né, então isso criou toda uma... uma curiosidade 
(sic)152. 
 
a minha conduta profissional tava (sic) muito ligada a 
reclamar dessas coisas, dava declaração contra, não sei 
o quê, meu grande ídolo era Carlos153 Caszely154. 

 

Pode-se afirma que Sérgio foi um caso de rebeldia no futebol 

brasileiro? Embora pareça que sim, o próprio não acha, pois para ele não se 

tratava de rebeldia propriamente, mas sim de confusão. De outra forma, ele 

não se considerava um rebelde, mas um confuso e essa confusão prejudicou 

sua carreira, na medida em que ao identificar que o futebol era usado pela 

ditadura para propagandear suas ideias e nos clubes predominavam seus 

ideais, ele muitas vezes deixava de se esforçar, de treinar como forma de 

protesto. 

De fato, se por um lado o protesto, a rebeldia causava admiração e 

simpatia de muitos intelectuais e artistas cearenses, bem como de parte da 

mídia, por outro, lhe traziam a desconfiança dessa mesma imprensa e de 

dirigentes. O protesto, é bom que se diga, não estava somente no falar, nas 

entrevistas, mas também no vestir, no comportamento irreverente, bastante 

destacado pelos jornais e revistas. Daí ter surgido o ―Serginho insubordinado‖, 

conforme revela esse trecho de uma entrevista que ele dá ao Jornal Correio do 

Ceará: 
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 Entrevista cedida ao autor em outubro de 2013. 
153

 Jogador chileno que fez três gols na vitória da seleção e os dedicou ao presidente deposto e 
morto pelo golpe militar Salvador Allende. Na despedida da seleção para a Copa de 74 ele se 
recusa a cumprimentar o ditador Pinochet. Em retaliação, sua mãe é presa e torturada sem 
nenhuma acusação quando o jogador estava jogando e vivendo na Espanha. Disponível em 
http://correiodobrasil.com.br/destaque-do-dia/o-maior-gol-de-placa-da-historia/714641/ - acesso 
em 02 fev 2014. 
154

 Entrevista cedida ao autor em maio de 2013. 

http://correiodobrasil.com.br/destaque-do-dia/o-maior-gol-de-placa-da-historia/714641/
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Correio do Ceará: Esta imagem polêmica do Serginho, 
insubordinado, que poderia jogar bem mas não quer, que 
só atua quando bem entende...  
Sérgio: Essa imagem foi criada pela imprensa. A gente se 
abria, muitos papos e o pessoal malhava. Aquele pessoal 
com foco de visão estreito. (...) o certo é que realmente 
você só faz uma coisa quando está afim de fazer. Eu 
nunca fui carreirista. Poderia ter sido (sic)155. 

 

Embora o Sérgio da época tenha tirado o foco de si e atribuído culpa a 

imprensa, o de hoje puxa um pouco mais a responsabilidade para os seus atos 

explicando bem sua imagem ambígua quando afirma que tinha ―preguiça de 

treinar‖: ―Eu era bem visto como jogador, bem visto como pessoa, mas não era 

confiável‖. 

Nem sempre o sorriso largo e o envolvimento com a boêmia da cidade 

eram bem vistos. Numa reportagem já citada da Revista Placar que tratava da 

volta de Sérgio ao futebol cearense em 1975, comentava-se sobre o quanto ele 

queria mostrar que havia mudado e se tornara um jogador mais dedicado aos 

treinos e a profissão. A revista, entretanto, questionava: 

 

Mas, para um carioca com fama de malandro, que adora 
tomar um chopinho, frequentar a escola de samba, pular 
na avenida, curtir o sol de Ipanema, uma mudança 
dessas não chega a ser impossível? (...) o próprio 
Serginho contribui muito para sua nova imagem diante da 
torcida. Continua com seu jeito hippie, os cabelos 
desalinhados, a barba abandonada, a roupa surrada, os 
tamancos coloridos. Mas já atrai o respeito de todos156.  

 

Por trás de Sérgio (ou pela frente?), há o ―personagem‖ que se 

construiu de forma indefectível nele: o ―Serginho Amizade‖, apelido que se 

tornou um quase sobrenome pelo qual é chamado ainda por muitos, 

particularmente aqueles que o conhecem dos tempos de jogador. Mas se 

misturam ao ―Amizade‖, o ―Insubordinado‖ que sempre andou de mãos dadas 

com o ―Cuca privilegiada‖. Todos esses ―tipos‖ formam os paradoxos de um 

Sérgio com densas e interessantes redes. 
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 Arquivo pessoal do jogador, sem data. 
156

 Revista Placar, nº 363, 8 abril de 1977, Editora Abril. 
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CAPÍTULO 2: OS VOOS DE CELSO GAVIÃO 

 

“FICHA TÉCNICA” 

 
 
 

 
 

Nome completo: Celso Dias dos Santos 

Nome de jogador 
(apelido): 

Celso Gavião 

Data de nascimento: 28/02/1956 

Cidade natal: Santos-SP 

Ano de início da carreira: 1975 – Botafogo (SP) 

Ano de término da 
carreira: 

1992 – Ferroviário (CE) 

Atual profissão: Empresário – proprietário de uma panificadora. 

Clubes pelos quais 
atuou: 

Botafogo (SP), Grêmio Maringá (PR), Fortaleza 
(CE), Ferroviário (CE), Vasco (RJ), Atlético 
Paranaense (PR), Santa Cruz (PE), Bahia (BA), 
Porto (PT), Goiás (GO), Ceará (CE), Ferroviário 
(CE). 

Grau de instrução: Ensino Médio (incompleto) 

Estado civil: Casado 

 

 
Há uma ideia que permeia o imaginário popular que afirma que embora 

o indivíduo largue o futebol, o futebol não larga o indivíduo, permanecendo 

neste o desejo de continuar a fazer parte do seu cotidiano, do seu universo. Ao 

analisar a trajetória de Celso Gavião, tanto a partir da narração de sua memória 

em primeira pessoa, quanto pela construção desta a partir dos recortes de 

jornais e revistas da época, sou tomado pela ideia de que o futebol é dotado de 

força centrípeta, ou seja, de que no interior de campos como o futebolístico, 

atua uma força de atração que faz com que os agentes participantes sejam 

atraídos para o seu centro. O poder de atração que o futebol possui e possuiu 

na trajetória deste paulista de Santos radicado em Fortaleza desde o final da 

década de 1980, é um exemplo muito interessante desse fenômeno conforme 

passarei a demonstrar. 

Celso é atualmente um empresário do ramo de panificação. Quando 

estava prestes a se aposentar dos gramados, orientado pela sua esposa, figura 

marcante em toda a sua trajetória, resolveu investir parte dos ganhos da 

carreira em um comércio. Analisando que havia em seu bairro uma demanda 

reprimida por serviços e produtos da área, bem como incentivado por um 

amigo que já tinha uma padaria em outro bairro de Fortaleza, Celso investe na 

padaria CG, uma referência às iniciais de seu apelido de jogador. 
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Para ele, a padaria foi muito mais do que um negócio, um comércio, 

uma forma de ganhar a vida e ter uma renda: ela significou, e ainda significa, 

uma tentativa de preencher certo vazio que o futebol deixou. Quando narra 

esse dificílimo momento de saída dos gramados, a padaria aparece como o 

símbolo maior de uma preparação planejada para deixar o futebol sem sentir 

―saudades‖, palavra que usa sistematicamente para definir o quanto a parada 

foi difícil. A trajetória de Celso destaca-se por demonstrar o quanto o futebol é 

algo que se entranha na vida do seu praticante e tende a lhe acompanhar pelo 

resto da vida, mas também é um excelente ilustrativo do quanto se trata de 

uma carreira que comporta, com bastante ambiguidade, grandes dramas 

pessoais e realizações, também grandiosas. 

 

2.1.  Atravessando o atlântico a partir da bela Itapuã 

 

O ―destino‖ quis que Celso Dias dos Santos se tornasse Celso Gavião. 

É desta forma que ele responde a pergunta sobre como o futebol, enquanto 

profissão, surge em sua vida. Celso morava no subúrbio de Santos, cidade 

portuária que respirava futebol, particularmente, devido à áurea que plainava 

sobre a cidade por ter abrigado durante tantos anos o ―maior de todos‖, o ―rei 

do futebol‖, Pelé, que permanecera no clube da baixada entre 1956 e 1974. 

Celso estudava de manhã (―não era esse estudioso todo, era um aluno 

normal‖) e trabalhava a tarde como contínuo em uma pequena venda em seu 

bairro, enquanto isso jogava nos campos de subúrbio, tão numerosos nos idos 

de 1970. A primeira ―peça do destino‖ foi a maneira como ele chegou a sua 

posição de jogador de futebol, zagueiro: ele chegou na escolinha do seu 

Moacyr, chamada Brasil, se apresentando como centroavante. Até que um dia, 

por ter chegado atrasado ele assume a posição no meio-campo deixada vaga 

pela falta de um dos seus colegas. No outro dia, porém, o faltoso apareceu e 

como ele havia jogado bem, seu Moacyr resolve coloca-lo de zagueiro. Como 

ele nessa posição o time venceu, o treinador sentenciou: ―tu vai jogar de 

zagueiro‖. 

Nessa época, Pepe, um dos grandes do Santos de Pelé, tendo recém-

encerrado a carreira, era o treinador das categorias de base da equipe santista. 

Tendo sido observado por um olheiro, Celso, por volta dos doze anos, foi 
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indicado ao craque santista para fazer parte de seu time. Assim, embora já 

jogasse em um dos muitos times de bairro que mantinham escolinhas de 

futebol, ―Seu Pepe‖ o leva para o Santos e vai pessoalmente falar com o dono 

do comércio onde Celso trabalhava, pedindo ao mesmo que o liberasse para 

os treinos uma tarde na semana e no sábado, no que foi prontamente atendido, 

pois ―era aquela coisa, o Pepe, ele tinha acabado de parar de jogar, então era 

o nome que existia dentro de Santos né, Então o pessoal: ‗não, tudo bem‘‖.  

Durante esse período, Celso irá sentir pela primeira vez o gosto da 

fama, o sabor de ser visto por muitos pela TV: ―era um campeonato que eu 

comecei a disputar, que você jogava no sábado e a tarde era televisionado, era 

passado um tape na TV Tupi. Então lá em casa todo mundo ia assistir, era 

aquela coisa toda‖. O tempo passou e por volta dos dezesseis anos, um amigo 

da família, ex-morador de seu bairro e jogador profissional do Guarani de 

Campinas, o convida para deixar o time do Santos e tentar a sorte no time 

campineiro. Embora o Guarani tivesse naquela época uma estrutura tão boa 

quanto a do Santos em relação as categorias de base, no profissional havia, 

como há ainda hoje, uma distância enorme em relação as duas equipes o que 

me fez perguntar a ele o porquê da opção pelo time de Campinas, no que ele 

me respondeu:  

 

veja bem, eu ainda penso comigo assim: há uma facilidade 
muito grande, quando você quer se profissionalizar, que você 
numa equipe menor, se você for um bom jogador, você vai ser 
destaque. 
 

 
Embora Celso acredite no destino como o fator que lhe levou ao futebol 

profissional, nesse momento de sua trajetória, já se revelava um sujeito 

estrategista capaz de analisar as suas possibilidades e avalia-las. No Guarani 

permanece durante aproximadamente um ano quando após ser 

responsabilizado, juntamente com outros jogadores, por uma derrota em um 

campeonato é dispensado das categorias de base do time. Ao ver que ele e 

esses outros jovens jogadores, considerados bons, estavam sendo 

dispensados, um olheiro os leva para o Botafogo de Ribeirão Preto. Por lá, 

Celso se destacara ao ponto de ser cogitado para a seleção brasileira de 
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categorias de base o que apressará a assinatura do seu primeiro contrato 

tornando-lhe, finalmente, jogador profissional. 

As farras de ―garoto novo‖ seriam decisivas no ―destino‖ inicial da 

carreira de Celso, pois primeiro lhe proporcionaram um empréstimo ao Grêmio 

Maringá do Paraná e depois, quando as consequências foram maiores (como 

quando sofreu um acidente de carro), renderam-lhe o afastamento da equipe. 

Durante esse período em que estava treinando a parte do restante do grupo e 

não viajava com o time para os jogos, o Fortaleza esteve treinando no centro 

de treinamento do Botafogo por ocasião de um jogo válido pelo campeonato 

brasileiro contra o Comercial, o rival local do time botafoguense, quando Celso 

foi oferecido ao time alencarino. O Fortaleza precisava de um zagueiro e o 

Botafogo não tinha mais interesse em Celso, o resultado foi um empréstimo de 

um ano que lhe valeu sua primeira experiência no Ceará em 1978. Embora sua 

passagem pelo leão do Pici não tenha sido das mais destacadas, tendo sido 

vice-campeão cearense, esta passagem marcara, para o resto de sua vida, o 

vínculo com a cidade por duas razões: primeiro, porque despertou o interesse 

em outro time fortalezense que viria a comprar o seu passe fazendo-lhe iniciar 

definitivamente sua carreira bastante vitoriosa de muitos títulos, a saber, o 

Ferroviário. Segundo, foi nessa passagem pelo Fortaleza que inicia o namoro 

com aquela que viria a ser sua futura esposa. 

Ao retornar a Ribeirão Preto, ao final do empréstimo com o Fortaleza, 

Celso se depara com uma comitiva do Ferroviário que intencionava lhe 

contratar. Era o ano de 1979, quando ele voltava à Fortaleza, agora em 

definitivo, com passe vinculado ao clube da Barra do Ceará. No Ferroviário, 

Celso viria sua carreira decolar e a vida ganhar rumos importantes, pois seria 

campeão estadual e se casaria com sua namorada cearense, fincando os 

vínculos com o Estado do Ceará. As boas atuações pelo ―Ferrim‖ iriam 

despertar grandes interesses. Segundo ele, o técnico da seleção brasileira de 

então, Telê Santana, pretendia contar com o seu futebol no escrete canarinho, 

mas existia na época, como ainda hoje, uma espécie de barreira na 

convocação de jogadores que atuassem em clubes fora do eixo sul-sudeste, 

assim, Telê indica Celso para o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. 
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Após dois anos jogando pelo Ferroviário e se destacando como um 

bom jogador e líder do time, Celso tem a chance de realizar um dos maiores 

objetivos de sua carreira, jogar num grande clube do cenário nacional: 

 

porque você sair de um Ferroviário ir prum Vasco, eu 
acho que é assim, é o objetivo de qualquer jogador, né?! 
De futebol, ir prum grande centro, prum grande clube, aí 
eu no Ferroviário, salário dobrou, bem dizer, luva, pô num 
grande clube onde eu ia aparecer, fantástico... (sic) 

 

O grande feito na carreira, a grande realização, porém será sucedida 

do maior drama de sua carreira e, provavelmente, de sua vida pessoal: uma 

séria contusão que por muito pouco não lhe fez abandonar precocemente a 

carreira aos 24 anos de idade. 

Quando ainda disputava as finais do campeonato cearense pelo 

Ferroviário, Celso teve uma contusão no joelho que lhe impediu de jogar o jogo 

final que foi perdido pelo seu time. Achando não ter se tratado de algo mais 

sério, até porque um exame de ressonância magnética não havia revelado 

nada preocupante, Celso segue para Santos para passar as férias como fazia 

costumeiramente. Durante esse período cuida do joelho com técnicas advindas 

da medicina popular utilizando-se da mistura entre mastruz e leite, planta 

popularmente conhecida como possuidora de excelente efeito de cicatrização. 

Durante esse período, recebe ligação da direção do Ferroviário lhe instruindo a 

ir para o Rio de Janeiro, pois estava sendo vendido ao Vasco da Gama. 

Feliz com a negociação e a possibilidade de jogar num clube como o 

Vasco, ele se apresenta ao time cruzmaltino, negocia um bom contrato do 

ponto de vista financeiro, faz os exames médicos e nada, mais uma vez, é 

detectado sobre sua contusão. Conforme o destaque dado por jornal carioca da 

época, a contratação de Celso, assim como de outros jogadores, é revestida de 

grande expectativa, estando ele numa lista de quatro ―novos craques‖, ―quatro 

jogadores da melhor técnica‖. 

 

Imagem 11 – Jornal carioca destaca as novas contratações do Vasco da Gama para o 

ano de 1981. Celso Gavião é o primeiro da direita para a esquerda
157

. 
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 Arquivo pessoal do jogador. Sem data. 
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Na mesma reportagem do jornal, ainda destacava-se:  

 

Para formar um timaço e com ele disputar os principais títulos 
de 1981 é que o Departamento de Futebol do Vasco acertou a 
contratação de quatro jogadores já conhecidos e testados em 
outras competições profissionais. 
 
Celso marcou 14 gols ano passado e é considerado um dos 
maiores artilheiros do país, evidentemente, em sua posição, 
pois é quarto-zagueiro. Isso aconteceu no Ferroviário, do 
Ceará. (...) Dono de um estilo clássico, Celso gosta de sair 
jogando e, sempre que possível, participa das jogadas de 
ataque de seu time. 

 

O problema foi que, de encontro a essa expectativa tamanha, Celso 

não conseguiu sequer terminar o seu jogo de estreia. Após o tratamento feito 

durante as férias à base de mastruz com leite, o joelho havia desinchado dando 

a falsa impressão de que o problema havia acabado, mas para treinar em seu 

novo clube ele passava boa parte do tempo livre numa banheira de gelo no 

hotel em que provisoriamente morava, tomando cotidianamente anti-

inflamatórios. Isso lhe permitiu treinar, levando-o inclusive a posição de titular, 

mas não lhe deu condições de jogar. Em sua estreia num amistoso do Vasco 

na cidade de Corumbá (MS), Celso só aguentou jogar o primeiro tempo 
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precisando ser substituído no intervalo do jogo: ―foi aí que notaram que a coisa 

era séria‖. 

O primeiro sofrimento de Celso será a marca da desconfiança que 

recaíra tanto sobre o Ferroviário, quanto sobre ele. O Vasco da Gama tenta 

―devolvê-lo‖ ao time cearense e desfazer o negócio alegando que o Ferroviário 

tinha consciência de que o havia vendido contundido. O clima no clube fica 

ruim e enquanto o impasse entre os times ocorre, ele não opera o joelho como 

se mostrava necessário fazer. Metaforicamente, não se concertava a 

mercadoria enquanto não se definisse de quem ela era realmente, pois foi 

vendida avariada. 

Passados dois meses, o Vasco desiste da devolução e os dirigentes 

concluem que ele não teve culpa, até porque havia passado nos exames 

médicos, configurando-se de fato num infortúnio em que Celso não sabia da 

real gravidade de sua contusão, assim como o Ferroviário. Mas o problema 

piorou porque enquanto não se sabia de sua gravidade, ele continuava a 

treinar e ainda jogou, o que só aumentou a extensão do mau funcionamento de 

seu joelho. Nesse sentido, foram realizadas duas operações e nenhuma delas 

resultou em êxito, de forma que ele continuava sem conseguir jogar 

plenamente. Ele afirma que nesse momento se viu desesperado, pois achava 

que não conseguiria mais jogar, que a carreira havia chegado ao fim 

precocemente constituindo um cenário terrível em que ele não teria mais 

condição de sustentar esposa e filhos (nesse momento já tinha os seus dois 

filhos). Foram onze meses entre a ―descoberta‖ do problema e a recuperação 

da segunda operação que ainda não o havia regenerado, até que o também 

jogador Claudio Adão lhe indica um médico de Campinas que era especialista 

em joelho. Por conta própria, ele resolve arriscar e se submete à ―salvadora‖ e 

última operação que, desta vez, resulta em recuperação total do problema. 

Como o Vasco da Gama havia sequer sido consultado, a operação havia de 

ser bancada pelo próprio jogador. Assim, os demais jogadores do elenco 

cruzmaltino ajudaram Celso a pagar o procedimento cirúrgico realizando uma 

cota capitaneada pelo jogador Rosemiro que acompanhava de perto o 

problema dele. 

Plenamente recuperado, Celso conseguirá ainda ser campeão carioca 

pelo Vasco, mas depois de todo esse quiproquó o clima no clube não será dos 
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melhores para ele, particularmente pelo fato de não ter citado na imprensa a 

participação do médico do clube em sua recuperação (participação esta que de 

fato quase não ocorreu) e pelo fato de que ele fazia críticas públicas na 

imprensa sobre atraso de salários. Tais fatos resultaram em empréstimos a 

outros clubes como Atlético Paranaense, Santa Cruz de Recife e Bahia, clubes 

pelos quais se tornará campeão estadual em seus respectivos estados. O 

último empréstimo, porém, será especialmente marcante. É dos tempos de 

Bahia que Celso guarda duas partes importantes e felizes de sua memória: 

primeiro, ele residirá, durante o período em que viverá em Salvador, no único 

condomínio, à época, de fronte à famosa praia de Itapuã, num lugar em que 

―nem o presidente do clube vivia‖. Segundo, a Bahia será sua conexão com o 

além-mar, o ponto de partida de sua primeira e única experiência internacional 

no Porto de Portugal. 

Nessa negociação com o Porto, dois fatos chamam a atenção: 1. O 

mundo do futebol mostra suas facetas sujas em negociações como estas em 

que um clube estrangeiro com muito mais aporte financeiro dos que os clubes 

locais querem comprar um jogador nosso. A sanha por dinheiro coloca a ética 

abaixo: Celso conta que ―o Vasco‖ lhe pediu para arranjar uma confusão no 

Bahia para poder ser devolvido e o clube carioca realizar a transação, pagando 

uma compensação financeira a ele. Ele estava emprestado com preferência de 

compra por parte do próprio Bahia (passe fixado) por 50 milhões de cruzeiros. 

O Porto ofereceu (e, posteriormente, pagou) 500 milhões de cruzeiros. Celso 

recusa a ―proposta‖ vascaína e o Bahia exerce o direito de compra depositando 

o dinheiro necessário para obtenção do seu passe, lucrando aproximadamente 

450 milhões de cruzeiros, numa transação que ―estabilizaram as finanças do 

clube‖, conforme um jornal local da época. 2. O capital social e simbólico de 

Celso se fará presente nessa negociação, pois ele conta sua ida deu-se por 

duas razões, primeiro o treinador do time português à época, Arthur Jorge, era 

seu amigo e segundo que ele na época estava concorrendo à bola de ouro158 

                                                           
158

 Premiação anual do futebol brasileiro, criada em 1970 pela revista Placar e mantida até 
hoje, para os melhores jogadores do campeonato brasileiro. Idealizado pelos jornalistas Michel 
Laurence e Manoel Motta, o regulamento da premiação prevê que os jornalistas da revista 
assistam aos jogos nos estádios e atribuam notas aos jogadores de zero a dez. A melhor 
média dentre todos os jogadores ganha a Bola de Ouro e o melhor de cada posição ganha a 
bola de prata. 
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da revista Placar. Esse duplo prestígio, advindo desses dois capitais, serão 

importantes para a concretização dessa contratação. 

O interessante é que, embora a transação tenha sido muito 

interessante do ponto de vista financeiro, Celso demonstra que na época não 

estava muito interessado em ir para Portugal. Quando o Vasco lhe fez a 

indecente proposta, ele narra: ―falei: ‗faço não, de jeito nenhum, eu num quero 

nem ir para Portugal, eu tô muito bem aqui‘ (sic)‖. Como o técnico Arthur Jorge 

não o achou no Brasil (ele visitou vários estados do nordeste ao sudeste para 

conhecer jogadores), o contato foi indireto através de um funcionário do Porto, 

brasileiro, que era amigo de um jogador do Bahia. Ele o encontrou no Rio de 

Janeiro, o Bahia jogaria contra o Flamengo no Maracanã, quando ele lhe falou: 

―Celso, tenho um negócio bom para ti‖, no que ele respondeu: ―o quê? Para ir 

pro Porto? Porto? Nunca nem ouvi falar‖. Trata-se de um provável reflexo de 

um tempo em que o objetivo dos jogadores brasileiros ainda não era jogar no 

exterior como ocorre hoje. Celso estava feliz onde estava, sendo bem tratado, 

tido como ídolo do clube, morando num ―lugar maravilhoso‖, ganhando um bom 

salário e nunca havia projetado uma carreira no exterior. Note-se que esse 

contato com um clube estrangeiro dar-se aos 29 anos de idade, o que ilustra 

essa observação, pois ao contrário disso, hoje os jogadores saem do país 

ainda bastante jovens, sendo inconcebível para os padrões atuais uma 

contratação aos 29 anos para um grande clube europeu sendo mais comum 

para mercados ―alternativos‖ como o árabe, o asiático ou o norte-americano. 

A contratação, entretanto, se concretizou e Celso enfrentará problemas 

em seu início. Primeiro, ao chegar a Portugal, ainda no hotel, no momento de 

assinar o contrato, surgem uma série de divergências com aquilo que havia 

sido previamente combinado por telefone, como carro, ajuda de custo para 

alimentação e as passagens para o seus filhos e esposa. Celso se nega a 

assinar o contrato e se chateia com o presidente do Bahia que era uma espécie 

de empresário para ele naquele momento, pois o mesmo estava visivelmente 

preocupado em pegar o dinheiro da transação e pouco preocupado em que as 

coisas estivessem de acordo para Celso, indagava ele: ―tu é doido, vai perder 

uma chance dessa?‖. Foram três dias de idas e vindas em que por várias 

vezes Celso foi ameaçado de ser mandado embora, assim como ameaçou ir 

também. O presidente do Porto chegou a afirmar algumas vezes que ele não 



191 
 

vestiria mais a ―camisola159‖ do time. Depois de um dia em que houve 

desentendimentos no almoço e no jantar Celso resolve ir embora e comunica a 

―seu empresário‖: ―presidente, o senhor falou que ia me ajudar, isso, isso, isso 

e agora quem não quer ficar aqui sou eu, então a partir de hoje se o senhor 

quiser ir embora pode ir, quem não fica mais aqui sou eu‖. 

Quando tudo parecia irremediável, surge a figura de um diretor do 

clube que lhe procurou no hotel com a incumbência de resolver definitivamente 

o problema. Tudo foi posto de acordo com aquilo que Celso esperava e o 

contrato foi assinado. Logo em sua estreia contra o Botafogo do Rio de Janeiro, 

num amistoso Celso é destacado como um dos melhores jogadores da partida. 

A partir daí foram seis anos ―maravilhosos‖ em que viveu com a esposa e os 

filhos e conquistou muitos títulos, dentre eles dois muito importantes: a copa 

dos campeões da Europa e o mundial de clubes. Na primeira competição, os 

times campeões nacionais dos países filiados à UEFA – 

Union of European Football Associations, disputam o título de campeão da 

Europa, um dos títulos mais cobiçados e prestigiados do mundo futebolístico. 

No segundo, há o confronto entre o campeão da Europa contra o campeão da 

América para que se tenha o campeão intercontinental, o campeão do mundo. 

O início, entretanto, foi difícil não só por conta de toda essa 

problemática do contrato, mas também pela adaptação, conforme ele narra: 

 

o Porto era triste, chuva, frio, num tem pra onde ir, tudo 
que se falava era comer, comer, comer... Quando já... 
Ainda hoje... E a saudade que deu do Brasil, chorava 
todo dia, eu chegava minha mulher chorando, aí levei 
minha cunhada, depois levei uma amiga da minha 
esposa pra morar também, que é duro... É duro, cê 
ganha mais chora viu (sic). 

 

Celso constitui uma entourage com amigos e parentes como forma de 

adaptação dele e da esposa ao clima inóspito e falta de atividades de lazer, 

bem como pela saudade do país, afinal ganha-se dinheiro, mas as custas de 

muito sofrimento. Ele será bem quisto como jogador em Portugal, é possível 

observar isso através da amostra de recortes de jornais e revistas de seu 

acervo pessoal em que há vários destaques ao seu elevado capital 
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futebolístico. Um dos momentos áureos é quando ele é escolhido para compor 

a ―seleção do resto do mundo‖ num jogo em que se opunha esse time à 

seleção do campeonato inglês. Para que se tenha ideia do quanto essa 

seleção do mundo constava de jogadores importantes, em sua escalação havia 

figuras mitológicas do futebol como o argentino Diego Maradona e o francês 

Michel Platini. 

 

Imagem 12 – Celso disputa a bola no jogo que opunha a seleção do campeonato inglês à 

seleção do resto do mundo em 1987
160

. 

 

 

Outro fator que revela esse capital, foi a aparição do nome de Celso 

cogitado para fazer parte do grupo de jogadores selecionados para a seleção 

de todos os tempos do Porto161. 

Mesmo com elevado capital futebolístico, Celso tinha uma relação 

tensa com a diretoria do Porto devido à dificuldade que tinha a cada ciclo de 

férias de voltar ao país sempre voltando à Portugal fora do prazo estabelecido, 

além disso, conforme demonstram as reportagens do jornais portugueses da 

época, as renovações de contrato foram sempre bastante tensas também, 
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 Acervo pessoal de Celso Gavião. 
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 Reportagem ―Quatro brasileiros na 'seleção ideal' de todos os tempos do Porto‖. Ao lado do 
atacante cearense Jardel, Celso foi lembrado pela torcida e jornalistas na escolha, mas não 
entrou na lista final que contou com quatro brasileiros: Branco, Deco, Hulk e Aloisio. 
Disponível em http://www.lancenet.com.br/minuto/brasileiros-selecao-ideal-tempos-
Porto_0_1001299905.html - acesso em 15 set 2014. 

http://www.lancenet.com.br/minuto/brasileiros-selecao-ideal-tempos-Porto_0_1001299905.html
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devido tanto as exigências de Celso, quanto a tentativa do clube de diminuir os 

seus custos nesses contratos. 

Assim, após seis anos de vitórias, tensões e saudades, chegou-se o 

momento de retornar ao Brasil. Celso é anunciado como reforço tanto do 

Ceará, quanto do Ferroviário.  Este último chegou a anunciar o acerto e os 

jornais locais noticiaram esta contratação, mas não houve tempo de 

regularização de Celso para a disputa do derradeiro turno do campeonato 

cearense daquele ano, o que o levou a assinar com o Goiás.  

A passagem no Goiás foi curta e conturbada, demorou-se três meses 

por lá e viveu um ambiente muito hostil onde predominou um grupo dividido 

entre os de fora, que ganhavam mais, e os de dentro. Celso conta que houve 

muito ciúme em torno dele, pois além do alto salário, ele tinha o mesmo carro 

de luxo do presidente do clube, a mesma cor. De lá Celso retorna ao Paraná, 

para jogar novamente no Atlético Paranaense, quando irá se contundir no 

joelho mais uma vez. Operado novamente, ele finalmente volta para Fortaleza, 

dessa vez para jogar pelo Ceará, que há muito tentava lhe contratar. A 

passagem pelo time alvinegro, porém, não foi boa, Celso volta a sofrer com 

contusões e lida com um problema com qual não estava acostumado a lidar: 

banco de reservas. A junção do banco com a quantidade de remédios que 

estava tomando para poder jogar o fizeram decidir encerrar a carreira, 

terminando um vínculo curto com o Ceará de dois meses. Após reincidir o 

contrato com o Ceará, Celso viaja à Portugal para fazer uma nova ―limpeza no 

joelho‖. No retorno à Fortaleza, ele é convidado pelo Ferroviário para fazer 

parte do elenco que iria disputar o campeonato brasileiro, assim, mesmo já 

tendo decidido parar e tendo comprado o terreno de sua futura padaria, ele 

decide voltar aos gramados devido a vontade de jogar: ―rapaz quando eu 

cheguei aqui, aí eu falei: ‗joelho zero bala, eu vou jogar‘, aí deu aquela 

vontade‖. O fato de que o Ferroviário iria disputar o campeonato brasileiro lhe 

seduziu mais ainda. 

Mas esse último contrato não durou muito tempo, pois a paciência e a 

motivação para a rotina de treinos já era muito pouca, a distância de sua casa 

do bairro onde é sediado o time coral também pesou, mas a chamada gota 

d‘água foi a má condição estrutural do clube. Celso narra que em sua última 

viagem como jogador profissional, à Teresina no Piauí, o time ficou hospedado 
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numa pousada cujas instalações eram muito precárias, além disso, ficavam 

hospedados de quatro ou mais jogadores em cada quarto, num amontoado 

absolutamente desconfortável. Na hora do almoço, a comida era regrada, todas 

estratégias de enxugamento de gastos num contexto de escassez de recursos 

financeiros que é uma marca dos pequenos clubes brasileiros como o 

Ferroviário. Daquele derradeiro desconforto veio a decisão de encerrar a 

vitoriosa carreira dando inicio as ambiguidades que marcarão esse momento 

da vida de Celso. 

 

2.2.  Entre a paixão e a racionalização, entre o futebol e a vida de 

comerciário 

 

Imediatamente após comunicar que não jogaria mais pelo time 

profissional, Celso é convidado para ser treinador do time juvenil do mesmo 

Ferroviário e, assim, ele inicia uma curta carreira de treinador. Ao mesmo 

tempo, a padaria CG já existia e o investimento para fazê-la dar certo é tomado 

por ele como uma válvula de escape para ―não sentir saudades do futebol‖. 

Destaque-se que o investimento aqui não é só de ordem financeira, mas 

também um ―investimento de sentido‖, de tempo, de forma que aquele 

empreendimento passa a tomar-lhe a atenção e as suas demandas inerentes 

preenchem o seu cotidiano. 

Quando lhe perguntei sobre como foi para ele o encerramento da 

carreira num contexto em que conversávamos sobre o fato de que se trata de 

um momento muito difícil para a maioria e muito por conta da falta de 

preparação, ele respondeu-me que para ele não havia sido difícil porque, 

contrariamente a esta maioria, se preparou e esta preparação passa pela 

padaria: 

 

surgiu uma oportunidade de eu fazer meu negocio 
orientado pela minha esposa, eu tinha uma coisa mais 
segura, porque treinador também não é uma profissão 
segura, então eu precisava dar criação pro meu filho, 
tava com dinheiro pra investir e tal, e fiz um investimento, 
então acabei montando uma panificadora (sic). 
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Ele procurava algo mais ―seguro‖, tinha a noção de que, não tendo 

mais os rendimentos de jogador, precisava continuar a prover sua casa, cuidar 

do filho, e a panificadora foi a solução encontrada para os ―investimentos‖, mas 

o futebol continuava a ser, mais do que uma presença, um desejo, uma 

―saudade‖: 

 

Eu terminei a carreira no Ferroviário, aí passei e fiquei na 
panificadora, eu achava que não era aquilo que eu 
queria, saudade do futebol e aquela coisa, aí fui 
convidado pro Ferroviário pra treinar a equipe de base 
(sic). 

 

A ambiguidade está na relação de Celso com o futebol em sua pós-

carreira. Ele planeja deixar o futebol devido às inseguranças que uma carreira 

de treinador oferecia, mas, ao mesmo tempo, desejava continuar dentro do 

futebol, convivendo com jogadores, torcedores, vivendo novos jogos, novas 

emoções, daí ter aceito o cargo de professor das categorias de base do 

Ferroviário e ter continuado a carreira treinando outros times do interior do 

Estado do Ceará na primeira e segunda divisões do campeonato cearense.  

Numa reportagem do jornal Diário do Nordeste do ano de sua 

aposentadoria, 1992, sobre o fim da carreira de diversos jogadores em que se 

destacavam as dificuldades daqueles que não conseguiram construir um 

patrimônio a partir dos ganhos da carreira, Celso aparece sublinhado 

exatamente pela condição contrária, de ter garantido um ―futuro tranquilo‖ a 

partir de uma carreira recheada de ―bons contratos e investimentos seguros‖: 

―‗Pensei no futuro‘, diz ele que hoje é empresário, com bom patrimônio e 

investimento em imóveis, carro, telefone, panificadora e no mercado 

financeiro‖. A partir daí surge o sentido de seu investimento na carreira de 

treinador: ―Quero ser treinador. A minha situação equilibrada no momento me 

permite isso. O técnico brasileiro se preocupa muito em manter o emprego e 

trabalha pressionado. No meu caso, não tenho esse problema162‖. 

O Celso Gavião de hoje, no exame de suas memórias, na análise de 

sua trajetória, vê que a carreira de treinador de futebol foi uma tentativa 

frustrada e por isso a descarta com uma convicção que o Celso da época não 

                                                           
162

 Reportagem ―A outra face do jogador – final‖. Jornal Diário do Nordeste, 28 novembro de 
1992, caderno de Esporte. 
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comungava, pois não queria se desprender do futebol, desejava continuar 

participando dele e apostava que poderia dar certo, até porque, conforme 

indica a citação acima, ele possuía um diferencial para fazer a carreira dar 

certo: a tranquilidade de sua condição financeira. O Celso Gavião que 

entrevistei tem convicção que a carreira de futebol é muito insegura e não 

oferece condições de sustentar uma família, daí que era racional ter buscado 

uma alternativa a ela, para não ser tragado pelo futebol e depender dele como 

outrora, mas ainda sim se contradiz quando afirma que se existe alguma coisa 

do qual ele se arrependeu foi de não ter ―terminado os estudos‖, pois considera 

ter sido esse o fator decisivo para não ter dado certo a carreira de treinador. 

Embora Celso tivesse acumulado um grande capital simbólico em sua 

carreira de jogador, não houve conversão eficiente para a carreira de treinador, 

não pelo menos que fizesse com que a carreira se efetivasse de forma que ele 

circulou por pequenos times em condições financeiras bem precárias. A 

conversão de capital ainda ocorre de maneira mais direta nas duas primeiras 

experiências como treinador, já que vinculou-se a clubes pelos quais se 

vinculou. Iniciando na base do Ferroviário, ele chegou a treinar o time principal, 

mas foi dispensado devido a ―divergências com a diretoria‖ do clube. Depois foi 

convidado para treinar a base do Fortaleza, chegando a ser auxiliar técnico do 

treinador do time principal, mas não passou disso neste grande da capital 

cearense. A partir dessas experiências, recebeu o convite para treinar um dos 

times do interior debutante da primeira divisão à época, o Uruburetama, time de 

uma pequena cidade de mesmo nome distante cento e vinte quilômetros de 

Fortaleza. Tendo feito uma boa campanha no campeonato cearense neste 

pequeno clube do interior, recebeu o convite para treinar outra equipe do 

interior, agora uma mais tradicional, o Guarany da cidade de Sobral. Em ambas 

as experiências com equipes do interior do Estado, se depara com uma 

realidade financeira nada atrativa, pois, conforme relata, o seu ganho financeiro 

era ―pouquíssimo‖, pois ―como treinador do interior é difícil, porque você passa 

a ser da prefeitura e a prefeitura é problema, e atrasa, não pode ser muito, 

aquelas coisas...‖. As distâncias também atrapalhavam, pois tinha que ir e 

voltar para estar com a sua família. No caso de Uruburetama, a distância não 

era tão grande e a conciliação era possível, mas quando passou a treinar o 

time sobralense as coisas ficaram mais difíceis, pois esta cidade dista mais do 
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que o dobro daquela, no caso duzentos e trinta e três quilômetros. O desejo de 

estar no meio do futebol era muito grande, ―mas eu queria estar no meio do 

futebol, gosto, até hoje gosto‖, mas a insegurança do cargo aliado ao pouco 

ganho financeiro, não lhe permitia uma condição em que pudesse, por 

exemplo, levar a família para a cidade do interior e resolver o problema da 

distância em relação aos seus filhos e esposa, embora não se resolvesse ainda 

a necessidade de cuidar do seu empreendimento comercial, o que também lhe 

causava mal-estar: ―às vezes eu me chateava por tá no meio do futebol e não 

tá na panificadora, que é uma coisa mais segura, que é uma coisa mais 

completa‖. 

Celso era um homem a procura de ―completude‖ que ora estava no 

futebol e ora estava na padaria, ora estava na satisfação do desejo, da paixão 

pelo futebol, ora era propiciada pela segurança do bom negócio que encontrara 

e montara graças a indicação do amigo e a consultoria de sua esposa, Celso 

viveu esses momentos de sua vida, esse momento inicial da pós-carreira entre 

a paixão e a segurança, entre o futebol e a panificadora. 

―No fim‖, pelo menos desse momento inicial, a realidade precária do 

futebol local e a dificuldade em converter tanto o capital simbólico acumulado 

ao longo da carreira de jogador, quanto o capital cultural, especificamente de 

origem escolar, inexistente, segundo sua própria avaliação, em sua trajetória 

pessoal foram mais fortes do que a grande paixão: 

 

Eu queria desistir, porque é difícil receber, é difícil, é 
duro. Às vezes paga o jogador, não te paga, aí tu vai e 
recebe metade, só dá o vale, é complicado. Na realidade, 
não compensa. (...) O problema do Guarany também foi 
isso, aí tu começa a ver, poxa, todo clube é assim? (sic) 
 

Sem oportunidade nos grandes clubes do Ceará ou de outros Estados, 

a exceção das categorias de base de Ferroviário e Fortaleza ou o trabalho de 

auxiliar técnico, Celso circulou dentre os pequenos clubes do interior do estado 

ou da região metropolitana de Fortaleza vivenciando esta realidade que, ao 

final de alguns anos de experiências malfadadas lhe fizeram desistir do futebol, 

pelo menos como treinador. 

Isso não impediu ou impedi, entretanto, que Celso Gavião ainda hoje 

seja um homem do futebol, pois além de ser lembrado como opção para 
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auxiliar técnico ou até como treinador do Fortaleza em algumas ocasiões em 

que o time demita o seu treinador, como ocorreu em 2013 quando treinou o 

time alguns jogos entre a saída de um treinador e chegada de outro, ele ―deu 

um jeito‖ de continuar atrelado diretamente à sua grande paixão ao assumir a 

liderança da chapa que concorreria à direção da Associação Garantia do Atleta 

Profissional – AGAP do Ceará. Sendo eleito, a AGAP tornou-se uma forma de 

continuar participando do dia a dia do futebol, num contato direto com 

jogadores e ex-jogadores, uma possível conciliação entre a paixão pelo futebol 

e a razão do mundo dos negócios, de forma que em praticamente todas as 

tardes podemos encontrar Celso Gavião dando seu expediente de presidente 

desta instituição ou cumprindo os compromissos que tal cargo exige, 

cotidianamente pronto para, generosamente, abrir o baú de suas memórias e 

compartilhar curiosas, engraçadas, dramáticas e interessantes estórias que 

ajudam a compreender não só a profissão de jogador de futebol, a condição de 

ex-atleta, como também o próprio futebol. 
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CAPÍTULO 3: FRANCISCO ERNANDIR CICERONEIA O PASSEIO PELAS 

MEMÓRIAS DE MIRANDINHA 

 

“FICHA TÉCNICA” 

 
 
 
 
 
 

 

Nome completo: Francisco Ernandi Lima da Silva 

Nome de jogador 
(apelido): 

Mirandinha 

Data de nascimento: 02/07/1959 

Cidade natal: Fortaleza/Chaval (registrado) 

Ano de início da carreira: 1977 – Ponte Preta 

Ano de término da 
carreira: 

1996 – Ferroviário 

Atual profissão: Treinador de futebol, funcionário do consórcio Arena 
Castelão (relações pública do futebol da Arena, 
cuidou da montagem do espaço cultural/memorial, 
assessorou o secretário Ferrúcio Feitosa, guia das 
visitas ao memorial, administra o vestiário da Arena). 

Clubes pelos quais atuou: Ferroviário (CE), Ponte Preta (SP), Palmeiras de São 
João da Boa Vista (SP), Botafogo (RJ), Náutico (PE), 
Portuguesa (SP), Cruzeiro (MG), Palmeiras (SP), 
Santos (SP), Newcastle (ING), Belenenses (PT), 
Corinthians (SP), Curitiba (PR), Fortaleza, Simizu 
(JP), Fujita (JP), Ferroviário (CE). 

Grau de instrução: Segundo grau (supletivo) 

Estado civil: Casado (terceiro casamento) 

 

 
Francisco Ernandi Lima da Silva, o Mirandinha, considera a si mesmo 

como treinador de futebol. Quando digo ―considera a si mesmo‖, estou 

destacando o fato de que do momento em que contatei Mirandinha pela 

primeira vez, conforme já citado na introdução dessa tese, até agora, ou seja, 

nos últimos três anos, ele tem exercido múltiplas funções na Arena Castelão – 

montou o acervo do museu do futebol, é cicerone dos visitantes que passeiam 

pelo estádio e pelo referido espaço, é embaixador da copa do Ceará, dentre 

outros. Isso o afastou da função de treinador, mas segundo ele, trata-se de ―um 

tempo‖ nesta carreira para a qual se preparou desde antes de encerrar a 

carreira de jogador e já a exerceu com êxito no Ceará e fora dele, inclusive no 

exterior. 

Mirandinha é um bom exemplo de reconversão de capital, tanto no 

decorrer do período de jogador, quanto no momento pós-gramados. Sua 

carreira como treinador e a posição hoje ocupada na Arena Castelão o 

demonstram. Quanto à primeira, ele desenvolveu ao longo de sua trajetória de 
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jogador duas capacidades essenciais aos grandes atacantes: a antecipação e 

a capacidade de observar o ambiente, sabendo transferi-las dos tempos em 

que precisava destas no campo para fora dele em seus ofícios posteriores. 

Perguntado sobre se durante a carreira pensava na vida depois dos gramados, 

Mirandinha respondeu-me: 

 
Pensei muito, pensei muito, tanto que eu sempre tive a 
preocupação de, todos os meus treinadores, todos os 
meus mestres né eu sempre pegava um pouquinho de 
cada um, parte de trabalho tático, a parte de 
posicionamento, essa coisa toda e eu costumava marcar 
num caderno, fazer uns gráficos, tudo, porque a minha 
ideia era sair do campo como jogador e continuar nele 
como treinador (sic). (Entrevista cedida ao autor em maio 
de 2013). 
 

Ele queria sair do campo, mas continuar nele e a carreira de treinador 

era uma das maneiras mais diretas de fazê-lo, mas para tal ela considerava ser 

necessário preparar-se desde cedo, buscando observar ―os mestres‖, absorver 

de cada um algo a ser utilizado posteriormente na futura carreira que o 

esperava do outro lado de lá dessa liminaridade que é a carreira de jogador de 

futebol. Observador, ele não se preocupava somente em ver, mas anotava e 

produzia nova informação em cima do observado – gráficos, por exemplo. 

Mesmo não tendo chegado a concluir o ensino médio na época (só 

posteriormente através de supletivo), Mirandinha desenvolveu um senso de 

observação que, aliado ao capital simbólico adquirido durante a carreira, 

propiciou-lhe êxito em seu plano de se tornar treinador de futebol. Isso 

demonstra uma característica importante em relação à pós-carreira que os dois 

ex-jogadores dos quais já falei, Sérgio Rêdes e Celso Gavião, também 

demonstraram que é a preocupação e o planejamento em relação à parada da 

carreira e o momento que se segue, algo não tão comum entre os jogadores de 

futebol do passado e do presente, conforme a análise que fiz na parte anterior 

desta tese. 

Neste aspecto, Mirandinha fez investimentos fora do futebol no 

decorrer da carreira: adquiriu fazendas, postos de gasolinas e teve como uma 

de suas principais apostas uma confecção de vestuário para times de futebol, 

nenhum dos investimentos, entretanto, rendeu-lhe êxito duradouro devido às 

ligações dos negócios com sua entourage. Nesse aspecto, destaque-se que 
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esses negócios, essas tentativas de investimentos paralelas à carreira, tinham 

como principal objetivo satisfazer seu compromisso com essa entourage, 

conforme ele destaca: 

 
E eu sempre tive uma conduta da seguinte maneira: eu 
até pra minha própria família eu tentei proporcionar 
situações pra que eles vivessem cuidando do que era 
meu e seguissem a vida deles e vivessem bem, 
cuidassem dos meus pais na minha ausência, mas 
infelizmente nós não fomos bem sucedidos. Todas as 
situações que eu tentei criar, acabou que não evoluiu, 
não tivemos muito sucesso e, com isso, eu deixei de 
ganhar muito dinheiro porque investi em seguimentos que 
não tiveram retornos satisfatórios. (Entrevista cedida ao 
autor em outubro de 2013). 
 

O dinheiro que Mirandinha adquiriu durante a carreira era, em boa 

parte, convertido em investimentos voltados para a família. Acredito que ele se 

encaixe com bastante justeza no sistema da dádiva. Isso se revela já no início 

da carreira, tanto nos primeiros produtos da dádiva ou até mesmo no sentido e 

objetivo que ele construiu para sua própria carreira como jogador de futebol. 

Perguntei-lhe se o futebol havia sido uma escolha, no que ele respondeu que 

sim e colocou imediatamente em destaque a precariedade material dele e da 

família como o motivador maior: 

 
É, foi uma escolha, acredito, até mesmo a nível de 
sobrevivência né, como eu sou de família muito humilde e 
a gente tinha dificuldade pra estudar, dificuldade para 
comer, dificuldade pra ter roupa, pra tudo né? (...) eu 
acabei botando na cabeça que ia ser jogador de futebol 
para ajudar minha família, ajudar a meus pais... 
(Entrevista cedida ao autor em maio de 2013). 
 

Mirandinha acaba por reforçar uma tese que aponta que o projeto de 

carreira de jogador de futebol é muitas vezes um projeto coletivo e visa à 

mudança na vida de si e, acima de tudo, dos pais ou de uma entourage mais 

ampla, conforme passarei a demonstrar 

 

3.1. “A saga do herói”: de Fortaleza à “terra da rainha” 

No caso de Mirandinha, os primeiros ganhos como profissional já se 

reverteram em melhoria material de vida para os pais que ganharam uma casa 

nova no Conjunto Industrial de Fortaleza logo em seu segundo contrato 
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profissional (com o Botafogo do Rio de Janeiro), deslocando-se do antigo bairro 

aonde os primeiros chutes foram dados. 

Mirandinha chega a apontar o futebol como literalmente uma ―tábua de 

salvação‖ na qual apostou para modificar o quadro de toda a sua família. Esse 

caminho, porém foi marcado por muitos percalços, idas e vindas que quase o 

fizeram desistir, fazendo com que Mirandinha percorresse a ―saga do herói‖ – 

da situação difícil e dura, feita para testar ―os escolhidos‖, à vitória, ao sucesso, 

à conquista do objetivo traçado. O primeiro grande obstáculo foi a pobreza que 

quase lhe impedia de treinar, pois tinha que ajudar o pai que tinha salário fixo 

em seu trabalho na salina do Cocô, o que lhe obrigava a outros pequenos 

ofícios como a venda de peixes (ofício que o pai dividia com os dois filhos mais 

velhos, sendo Mirandinha um deles de um total de seis filhos). Em outros 

momentos, conforme uma entrevista concedida ao jornal O Povo, Mirandinha 

teve que vender desodorante (misturados com água e sabão para render mais) 

no sinal de trânsito. Mas a pobreza não só lhe roubava o tempo para treinar e 

jogar, ela dificultava o deslocamento para os campos de treinamento, essas 

dificuldades, entretanto, eram remediadas pelo improviso como das chuteiras 

emprestadas, mas principalmente pelo pai que sempre conseguia lhe liberar 

cedo o suficiente dos afazeres, bem como conseguia os trocados suficientes 

para pegar o ônibus para chegar ao campo e realizar o seu grande prazer. 

Outro obstáculo relevante era a oposição de sua mãe à atividade 

futebolística. Enquanto encontrava no pai um grande apoiador, na mãe 

encontrava uma ―adversária‖ a ser driblada. Ele relata que existia uma tensão 

em relação ao fato de que seu irmão mais velho já trabalhava e estudava 

enquanto ele jogava, o que demonstra que para a sua mãe, o futebol não era 

uma possibilidade profissional, assim as horas que Francisco Ernandi gastava 

com o esporte não se configuravam como um longo treinamento para um ofício 

possivelmente dadivoso, configurando-se uma oposição muito comum ao 

esporte: trabalho versus estudo. Quanto a este último, Mirandinha reconhece 

que não era sua preocupação primordial, ―só queria saber de jogar bola, jogava 

bola o dia inteiro, ia pra aula à noite, mais pra cumprir horário, era bem 

complicado163‖. À resistência de Dona Teresinha até a vizinhança tentava 

remediar com conselhos que preconizavam o que acabaria por acontecer logo: 
                                                           
163

 Mirandinha em entrevista cedida ao autor em maio de 2013. 
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―chegava pessoas e dizia: ‗Teresinha, deixa o Ernandi jogar que ele ainda vai 

te ajudar‘ essa coisa toda de... alguém que via as coisas de outro ângulo, por 

outro ângulo, logicamente que ela não tava (sic)164‖. A centralidade da figura 

materna ainda seria importante quando Mirandinha narra que o presidente do 

Ferroviário Atlético Clube (de Fortaleza), primeiro time pelo qual assina 

contrato – como juvenil e não como profissional – dava o seu salário nas mãos 

dela num famoso prédio no centro da cidade de Fortaleza, como forma de não 

só convencê-la de apoiar a carreira do filho, mas de controlar melhor sua 

alimentação em casa visto que, na época, o clube não contava com 

profissionais nutricionistas e nem tinha estrutura para cuidar disso em suas 

dependências. 

Essas são, digamos, as adversidades mais imediatas e internas ao 

ambiente familiar, mas Mirandinha ainda viria enfrentar à adversidade mais 

feroz que quase o fez desistir da carreira, a saber, a discriminação social. Ele 

jogava bem, fazia gols165, mas era preterido por outros garotos no time do 

Ceará e no Fortaleza. Por que o seu talento e sua eficiência eram preteridos? 

Preteridos pelo quê? Mirandinha não tem dúvidas: sua origem humilde, pobre, 

de um bairro periférico lhe fazia perder espaço em detrimento de outros 

―melhores nascidos‖, frequentadores de escolas ―melhores‖ da cidade, oriundos 

de bairros também ―melhores‖. Essas idas e vindas fizeram com que 

Mirandinha chegasse a desistir temporariamente da carreira, nesse momento 

atuou como auxiliar de carpintaria pensando em desenvolver o ofício, quando 

lhe veio em mente a possibilidade de tentar a sorte fora dos dois rivais da 

capital, Fortaleza e Ceará. No Ferroviário, as coisas funcionaram, não era 

preterido, pelo contrário, foi valorizado ao ponto de atuar pelo chamado time de 

cima, ou seja, com os profissionais, o time principal. Foi quando surgiu o 

interesse da Ponte Preta de Campinas/SP. Existe aí um folclore de que foi 

sequestrado, mas ele desmente o mito e conta que a coisa foi de fato muito 

abrupta. Quando o time campinense chegou em Fortaleza para um jogo com o 

Ceará em 1977, já mandaram chamar o garoto do juvenil do Ferroviário para 

conversar: ―queremos você em Campinas‖, disseram-lhe num jantar no hotel 

                                                           
164

 Idem. 
165

 Narra que no único jogo que fez pelo Fortaleza, o time ganhou de 12 x 1, ele marcou sete 
destes e, detalhe, com o braço quebrado. 
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onde o time estava concentrado. No mesmo dia houve as tratativas entre o 

presidente do Ferroviário e diretores da Ponte Preta, o presidente do 

Ferroviário anunciou que o time rival, o Guarani de Campinas, o queria, isso 

precipitou a ação do time ―pontepretano‖ que lhe comprou a passagem e o 

mandou embarcar no outro dia de manhã para Campinas. Em casa, Mirandinha 

teve que se virar para explicar tal história aos pais, mas o voou foi alçado e a 

carreira de Mirandinha de fato começou, já com dezoito anos defendendo o 

time do interior de São Paulo no campeonato brasileiro de 1978, algo incomum 

na época para tão jovem jogador. 

Desse início em Campinas, Mirandinha começa a ―ganhar o mundo‖ e 

conhece várias capitais, vários times, realizando certa saga de ―nomadismo‖ 

que já marcava o jogador brasileiro nesta época: de Campinas desembarcou 

no Rio de Janeiro para jogar no Botafogo, de lá volta ao nordeste para jogar no 

Náutico de Recife, nesse momento surge a primeira convocação para a 

seleção brasileira, não a principal, mas na época o que era chamada de 

seleção de novos166. Da capital Capibaribe retorna à São Paulo, agora para a 

capital para jogar pela Portuguesa de Desportos, nessa equipe ele foi 

emprestado por tempo curto ao Santos do interior de São Paulo e depois ao 

Cruzeiro de Minas Gerais, tendo se destacado por esse último time, mas não 

tendo sido comprado, outro grande time brasileiro se interessou pelo futebol de 

Mirandinha que, assim, acabou sendo comprado pelo Palmeiras da capital 

paulista.  

É nesse momento que é convocado para a seleção brasileira principal. 

Logo em sua primeira convocação pela seleção, Mirandinha jogou a Copa 

Stanley Rous em Londres, na Inglaterra, vindo a fazer o gol de empate da 

seleção brasileira contra a seleção da casa num dos principais templos do 

futebol inglês e internacional, o estádio de Wembley, sagrando-se o primeiro 

brasileiro a fazer um gol nesse famoso estádio. 

 

                                                           
166

 ―Esse termo era usado no Brasil até os anos 80. Informalmente, ele designava uma seleção 
com jogadores não-profissionais ou recém-profissionalizados. Não havia limites precisos de 
idade. O campeonato mais conhecido de "novos" é o Torneio de Toulon, na França, que o 
Brasil já ganhou seis vezes. Hoje em dia, porém, ele é disputado por equipes da categoria Sub-
20‖. Disponível em http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-selecao-
de-novos-sub20-de-juniores-e-olimpica - acesso em 03 fev 2014. 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-selecao-de-novos-sub20-de-juniores-e-olimpica
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-selecao-de-novos-sub20-de-juniores-e-olimpica
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Imagem 13 – Mirandinha, de costas, comemora o gol contra a Inglaterra em Wembley em 

1987 pela Copa Stanley Rous que despertou o interessou do clube inglês Newcastle
167

 

 

 

Nessa oportunidade, bem como no jogo seguinte contra a Escócia, 

Mirandinha foi escolhido pela crônica internacional o melhor jogador em campo, 

o que despertou o interesse do time inglês Newcastle. No mesmo ano, 1987, 

ele tornar-se-ia o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra, a primeira e 

uma das principais, mais ricas e mais prestigiadas, ligas de futebol do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167

 Reportagem ―Medalha de ouro pode coroar relação da seleção brasileira com Wembley‖, 
disponível em http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/08/medalha-de-ouro-
pode-coroar-relacao-da-selecao-brasileira-com-wembley.html - acesso em 03 mar 2014. 

http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/08/medalha-de-ouro-pode-coroar-relacao-da-selecao-brasileira-com-wembley.html
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/08/medalha-de-ouro-pode-coroar-relacao-da-selecao-brasileira-com-wembley.html
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Imagem 14 – Mirandinha atuando pelo Newcastle na Premier Ligue, o campeonato inglês 

da primeira divisão, em 1987
168

. 

 

 

A passagem de Mirandinha pela Inglaterra é lembrada até hoje, 

inclusive pelos próprios ingleses, conforme a reportagem ―It looks like Robinho 

is just another of Britain's broken Brazilians169‖ do jornal inglês The Guardian 

que, embora trate das dificuldades de adaptação e consequentes insucessos 

dos brasileiros que jogaram ou jogam na Inglaterra – tendo como personagem 

principal Robinho, cita Mirandinha como o iniciante dessa saga de brasileiros 

no futebol inglês. 

Após duas temporadas, em que teve a oportunidade de ser 

parabenizado pela própria rainha da Inglaterra por seu pioneirismo brasileiro no 

futebol local, Mirandinha retorna ao Brasil para jogar pelo seu ex-time, o 

Palmeiras. De lá é emprestado ao Belenense de Portugal, configurando sua 

segunda experiência no futebol internacional (ainda haveria uma terceira e 

última). O tempo nas terras lusitanas foi breve, pois embora tenha feito gols, o 

time português não pode arcar com as parcelas do empréstimo, devolvendo o 

jogador. Nesse momento, Mirandinha é apresentado como reforço do 

Corinthians que havia recém-conquistado o campeonato brasileiro e iria 

                                                           
168

 Reportagem ―Na ‗casa‘ de Mirandinha, Brasil pega Nova Zelândia pela liderança do grupo‖, 
disponível em http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/07/na-casa-de-
mirandinha-brasil-pega-nova-zelandia-pela-lideranca-do-grupo.html - acesso em 03 mar 2014. 
169

 Em tradução livre: ―Parece que Robinho é só mais um dos brasileiros que não vão bem na 
Inglaterra‖. Disponível em http://www.theguardian.com/football/blog/2010/jan/26/robinho-
manchester-city-brazil-mirandinha - acesso em 24 mar 2014. 

http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/07/na-casa-de-mirandinha-brasil-pega-nova-zelandia-pela-lideranca-do-grupo.html
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/07/na-casa-de-mirandinha-brasil-pega-nova-zelandia-pela-lideranca-do-grupo.html
http://www.theguardian.com/football/blog/2010/jan/26/robinho-manchester-city-brazil-mirandinha
http://www.theguardian.com/football/blog/2010/jan/26/robinho-manchester-city-brazil-mirandinha
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disputar a Copa Libertadores da América em 1991. Apesar de fazer três gols, 

Mirandinha foi colocado numa lista de jogadores a serem emprestados pelo 

técnico Nelsinho Batista e é nesse momento que ele volta ao futebol cearense. 

Abra-se um parêntese: quando em 1987, Mirandinha estava fazendo 

história ao ―abrir‖ o mercado inglês para os jogadores brasileiros, o Fortaleza 

ganhava o seu último título cearense. Para ―sair da fila‖, após três anos vendo 

Ceará e Ferroviário ―levantando o caneco‖, e respondendo aos investimentos 

de seu maior rival, em 1990 o Fortaleza consegue contratar por empréstimo 

Mirandinha como trunfo para voltar a ser campeão. Ele entra na conta daquelas 

que ficaram conhecidas como ―contratações bombásticas‖, conforme narra 

Airton e Vagner de Farias: 

 

O certame cearense de 1991 (iniciado curiosamente em 
1990), foi um dos mais empolgantes dos últimos tempos. 
Realizaram-se contratações ‗bombásticas‘, atraindo 
multidões para os estádios, como Cláudio Adão para o 
Ceará e Mirandinha e Josimar para o Leão. Este 
disputara a Copa do mundo em 1996 e Mirandinha foi um 
dos poucos cearenses a usarem a camisa canarinho, 
defendendo igualmente grandes clubes do Brasil e do 
exterior (foi o primeiro jogador brasileiro a atuar 
profissionalmente na Inglaterra, no Newcastle) – tornou-
se peça fundamental para o Leão erguer a taça do ano. 
No clássico rei de estreia desses craques, houve festa na 
capital e mais de 60 mil pessoas compareceram ao 
Castelão! (FARIAS, Airton e FARIAS, Vagner, 2005, 
p.80). 

 

Nesse período, o campeonato cearense despertava pouca atenção do 

público e contabilizava rendas pífias e não foi fácil para o Fortaleza realizar a 

contratação como narrou o próprio Mirandinha em entrevista: 

 
O Ceará tinha trazido o Cláudio Adão e naquela 
oportunidade o Fortaleza fez uma investida muito grande 
em cima da minha contratação. Lembro que na época eu 
não poderia jogar, sequer colocar a camisa do Fortaleza 
enquanto o Corinthians não recebesse os cinco milhões 
de cruzeiros, valor do meu empréstimo. Mas eu driblei 
tudo isso, por duas razões: primeiro porque eu não tinha 
tido oportunidade de jogar na minha terra pelo Fortaleza 
que sempre foi meu time de coração. Naquela 
oportunidade, eu até falei pro Levi Lafetá [diretor do time 
à época] pra organizar um amistoso que eu jogava, pra 
arrecadar o que fosse possível pra pagar o Corinthians. 
Eu não esqueço isso, eles fizeram o amistoso e foi contra 
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o Leão XIII no Presidente Vargas. Fizemos um jogo 
treino, o Fortaleza arrecadou uma boa quantia e me 
apresentaram no Castelão num domingo de Fortaleza e 
Ferroviário. O futebol cearense estava numa decadência 
muito grande, fazia muito tempo que não tinha público, 
era sempre 1.500, 2.000, 3.000 pessoas nos estádios e 
naquele jogo contra o Ferroviário, da minha 
apresentação, já foram quase 15 mil pessoas em campo. 
Daí pra frente foram só estádios cheios e a satisfação 
pessoal de ter conquistado pelo Fortaleza o meu primeiro 
título estadual a nível profissional170. 
 

A vinda de Mirandinha ao Fortaleza nessa época e o título que 

conquistou marcando um belíssimo gol na partida final num Castelão lotado 

contra o Ceará foram muito marcantes na história recente do clube e na minha 

memória futebolística pessoal, pois eu estava lá no estádio vibrando com este 

gol daquele jogador que eu conhecia como ―formiga atômica‖ (uma alusão a 

um personagem de desenho animado). Nesse jogo meu pai e eu invadimos o 

gramado do castelão para comemorar esse título e arrancar um tufo de grama 

como lembrança, assim não posso esconder que Mirandinha está em minha 

história futebolística pessoal, é parte importante de minha memória afetiva. 

Após ter se sagrado campeão cearense pelo Fortaleza, Mirandinha 

volta para o Corinthians e consegue o ―tão sonhado‖, segundo ele próprio 

declarou, passe livre e tem sua última experiência internacional, desta vez fora 

da Europa, no Japão. Lá Mirandinha inicia o processo de encerramento da 

carreira, pois de lá viria encerrá-la definitivamente no Ferroviário cearense. No 

Japão, em 1992, Mirandinha joga pelo Shimizu na primeira divisão e depois 

contribui para a escalada à primeira divisão do Fujita, que ao subir de divisão 

transformar-se em Bellmare Hiratsuka. 

Depois dessa passagem de três temporadas na terra do sol nascente, 

ele retorna ao Ceará para realizar o desejo de encerrar a carreira em seu 

primeiro time pelo qual não havia tido a oportunidade de jogar como 

profissional. É no Ferroviário Atlético Clube que, em 1996, Mirandinha irá 

encerrar uma carreira que contabilizou dezenove anos, com passagens pela 

seleção brasileira, experiência internacional na Inglaterra, em Portugal e no 

Japão, sendo ídolo de um grande clube nacional (o Palmeiras) e consagração 

                                                           
170

 Entrevista concedida ao site do Fortaleza Esporte Clube, disponível em 
http://www.fortalezaec.net/Noticia/Ver/Entrevista--Mirandinha-fala-sobre-o-historico-titulo-
estadual-de-1991-030411091 - acesso em 02 fev 2014. 

http://www.fortalezaec.net/Noticia/Ver/Entrevista--Mirandinha-fala-sobre-o-historico-titulo-estadual-de-1991-030411091
http://www.fortalezaec.net/Noticia/Ver/Entrevista--Mirandinha-fala-sobre-o-historico-titulo-estadual-de-1991-030411091
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local com o título cearense pelo Fortaleza em 1991. Uma carreira bem-

sucedida dentro do ―plano‖ traçado em seu inicio quando projetava jogar por 

um grande clube e chegar à seleção brasileira. Ele aponta, entretanto, que não 

conseguiu realizar um dos seus maiores sonhos que completariam uma 

carreira bem-sucedida e lhe colocaria no patamar de nomes como Romário, 

Bebeto e Careca, que foi jogar uma Copa do Mundo, algo que lhe escapou das 

mãos por duas vezes. 

Aos trinta e cinco anos, Mirandinha ainda se considerava apto para 

jogar, mas resolve encerrar a carreira devido a incompatibilidade entre a sua 

performance e a expectativa do público em relação a esta: ―muita gente ia pro 

campo, por exemplo, para ver o Mirandinha jogar achando que o Mirandinha 

tinha que fazer o mesmo que ele fazia com vinte e quatro, vinte e cinco 

anos171‖. Ele era hostilizado, parte da torcida considerava que ele estava no 

Ferroviário depois de uma carreira consagrada, somente para ganhar dinheiro 

sem o retorno futebolístico devido ao clube e o chamavam de ―mercenário‖, 

―ladrão‖, algo comum dentro do futebol conforme analisei no capítulo 1 da parte 

II desta tese. 

Era chegada a hora da parada, a hora mais difícil, mais dura, conforme 

apontou o próprio. Para mim, fica claro na descrição da dificuldade de parar e 

do quanto se trata de uma mudança brusca, o componente da liminaridade na 

carreira de jogador de futebol, pois a grande dificuldade está em sair desta, 

deste momento especial, diferenciado da vida do indivíduo, para o bem ou para 

o mal – no caso desse último, a rotina fatigante de treinos, de viagens, dentre 

outros. Mas no momento de rompimento, reinam as lembranças ―do bem‖, 

conforme afirmou Mirandinha: 

 
é o mais difícil pro jogador de futebol, é justamente o 
momento da parada, por uma razão, eu acredito, por uma 
razão muito simples e muita clara, pra mim: quando a 
gente tá jogando, a gente tem salário bom, numa minoria 
né, dos casos, salário bom, tem hotel cinco estrelas, 
paparicação, assédio de torcedor quando você está bem, 
quando tá tudo bem, é... viagens de avião, pra cima e pra 
baixo, tudo no zero oitocentos172 e quando você para de 
jogar, que você se depara com a outra realidade é aí que 
vem o grande prejuízo pro ex-jogador de futebol, as 

                                                           
171

 Entrevista concedida ao autor em maio de 2013. 
172

 Expressão popular comum no Ceará que se remete a gratuidade de algo. 
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pessoas às vezes não se preparam para essa mudança 
que é radical e eles acabam se debandando para o lado 
das drogas, do alcoolismo, e aí você acaba... além de 
perder tudo aquilo que você tinha como jogador de 
futebol, você perde também para com a sociedade, 
porque aí você passa a ser visto como persona não 
grata, pessoa que não pode conviver no ambiente 
familiar, numa sociedade (sic) (Idem). 
 

Quando Mirandinha fala em mudança radical e outra realidade, fica 

clara a questão da saída da liminaridade e as dificuldades que lhe são 

inerentes, pois as mudanças de status e do modo de vida são intensas e 

subjazem consequências na ―retomada‖ da vida, vida que existe para além do 

futebol, embora não pudesse parecer para o sujeito que como Mirandinha, por 

exemplo, a viveu durante dezenove anos ininterruptos. 

Não há volta, ―de repente‖ a vida das viagens, dos hotéis de qualidade, 

da atenção (da ―paparicação‖) não existe mais. A ligação entre o jogador e o 

seu ofício é muito forte e Mirandinha propõe, inclusive, como uma das formas 

de remediar essa dificuldade que sente o jogador ao se desaproximar tão 

bruscamente dessa rotina, que os clubes acolham os jogadores e deem a eles 

a condição de participar do seu dia-a-dia. Para ele, mais do que um amparo 

financeiro, trata-se de amparo moral, psicológico: ―Só ele tá envolvido dentro 

do clube, ele vai ter dias melhores, vai dormir melhor, não vai descambar pro 

lado da bebida, pro lado da marginalidade ou coisa parecida (sic)173‖. Mas a 

―memória curta‖ de torcedores e dirigentes é, segundo ele, um obstáculo 

importante que se antepõe a essa absorção dos ídolos do passado no próprio 

clube, some-se a isso a falta de estrutura dos clubes. 

A condição de liminaridade da carreira é ainda apontada por 

Mirandinha como um dos fatores que mais contribuem para a ausência de uma 

luta coletiva de classe no interior da profissão de jogador de futebol. A 

―desunião‖ que marca a classe ganha força pela situação em que se encontra o 

jogador em sua carreira  

 

o fato do jogador estar bem empregado, do jogador estar 
ganhando bom salário, tem toda uma mordomia, tem todo 
um amparo clubístico, né? Aí acaba achando que não 
isso vai levar a nada, ‗eu tô bem, eu tô empregado‘... 
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 Entrevista concedida ao autor em outubro de 2013. 
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Então a coisa fica muito voltada pro individualismo e o 
coletivo fica sempre deixado à margem (sic)174. 

 

Conforme já havia comentado, Mirandinha buscou sair do gramado e 

continuar dentro dele, para isso, empregou o capital acumulado ao longo da 

carreira e realizou as reconversões necessárias. Sua tentativa de ingressar no 

ramo de material esportivo foi uma primeira tentativa nesse sentido, como ele 

afirmou: ―o meu foco mesmo era uma confecção de material esportivo que eu 

achava que tava dentro também do meu segmento, pelas amizades, pelas 

situações (...) e estaria dentro do contexto (sic)‖, ou seja, quando Mirandinha 

visualiza ter uma confecção de material esportivo, ele pensava em aproveitar-

se de sua inserção no próprio campo futebolístico em que as ―amizades‖ e as 

―situações‖ lhe favoreceriam, no acionamento do capital simbólico e social 

adquirido ao longo da carreira175. 

Mas é na pós-carreira que essa dimensão da reconversão de capital se 

revelará com mais intensidade. Terminada a carreira de jogador, Mirandinha 

inicia a de treinador de futebol no próprio Ferroviário, foram seis meses que 

culminaram com um convite para treinar um time árabe. Mirandinha afirma 

categoricamente que o capital simbólico acumulado enquanto treinador não 

daria a ele tal condição, mas sim o capital acumulado ao longo da carreira de 

jogador aliado à indicação de um amigo que lhe abriu tamanha porta (―quase 

um coisa divina, porque é muito difícil entrar nesse mercado do mundo árabe‖): 

―tenho convicção que eu fui para lá não pela condição do meu currículo como 

treinador, porque eram seis meses e o Ferroviário, ninguém ia saber do que se 

tratava...‖, foi pelo currículo de jogador, perguntei-lhe:  

 

como jogador, porque futebol inglês né, primeiro jogador 
brasileiro a jogar na Inglaterra, o idioma né, falando 
inglês, o futebol japonês né, como jogador, então... 
seleção brasileira, então tudo isso pesou muito e o aval 
da pessoa que me indicou né, que era um amigo meu do 
Rio de Janeiro que já estava no mundo árabe pesou 
bastante né (sic). 

 

                                                           
174

 Idem. 
175

 Ressalte-se que segundo ele, a confecção ia bem e já fornecia material para quatro times 
do interior de São Paulo e do Ceará, mas um divórcio atrapalhou os negócios. Na separação a 
ex-esposa ficou com a confecção e não soube dar andamento ao negócio, segundo o próprio 
Mirandinha narrou, que veio a falir. 
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Essa passagem para o mundo árabe foi propiciada, portanto, pela 

reconversão de diversos capitais que Mirandinha acumulou ao longo da 

carreira: ter sido o primeiro jogador brasileiro na Inglaterra; ter jogado na 

seleção brasileira; ter jogado no futebol japonês; saber falar inglês – capitais 

culturais de diferentes ordens, somado ao capital social, o conjunto de recursos 

ligados à posse de uma rede durável de relações configurada na amizade que 

lhe rende a indicação. Esses capitais são convertidos em prestígio, em status, 

num capital simbólico capaz de lhe alçar de uma profissão para outra, de lhe 

abrir uma oportunidade inesperada no mundo árabe, futebol pelo qual 

passaram grandes nomes brasileiros como o do treinador campeão pelo Brasil 

(tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994) Carlos Alberto Barreira, que 

chegou a dirigir a seleção local na Copa do Mundo posterior e já havia 

classificado para a Copa de 1982 a seleção do Kwuait e a dos Emirados 

Árabes em 1990. 

Para Mirandinha, essa experiência na Arábia Saudita foi que lhe tornou 

―treinador de verdade‖ já que as dificuldades que por lá encontrou lhe 

prepararam para as agruras do futebol. Ele não deixa de ressaltar as 

características importantes a um treinador como a capacidade de ―ler o jogo‖ e 

de comando, mas sabe que sem o capital acumulado ao longo da carreira de 

jogador, suas possibilidades teriam sido bastante reduzidas de alçar voos 

maiores na carreira de treinador. No total, foram cinco temporadas no futebol 

árabe, que ao lado de uma experiência na Malásia configuram sua experiência 

internacional como treinador. 

No Brasil, Mirandinha seguiu a sina de muitos treinadores e ―rodou‖ 

entre vários times, regiões e estados do país como Santa Catarina, Paraná, 

Goiás, Amazonas, Piauí e Ceará. De volta ao seu estado de origem, 

Mirandinha consegue, em 2009, realizar uma façanha até então somente 

conseguida por Moésio Gomes, a de ser campeão cearense como jogador e 

treinador, novamente pelo Fortaleza Esporte Clube. 

Recentemente, Mirandinha desenvolveu um trabalho de gestão no 

Ferroviário, mas, segundo o próprio, o ―imediatismo‖ do futebol lhe impediu de 

dar seguimento a esse projeto. Às vésperas da Copa do Mundo do Brasil, 

Mirandinha desenvolve as diversas funções citadas na Arena Castelão 

ajudando a organizar a Copa no Ceará, pelo menos, até o dia em que a FIFA 
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assume o controle do estádio e ele transformar-se-á em mais um torcedor da 

lendária camisa canarinho que um dia ele vestiu e desfilou nos gramados da 

terra dos pais do futebol. 

Quanto à carreira de treinador, não se pode saber se ele a retomará, 

mas posso afirmar que se o fizer encontrará um cenário difícil com poucas 

vagas, ausência de estrutura adequada para o profissionalismo e rotatividade 

intensa, conforme analisei no subcapítulo anterior sobre a trajetória de Celso 

Gavião. A certeza é que enquanto o espaço cultural destinado à memória do 

futebol cearense for ―dele‖, José Ernandi estará ciceroneando visitas, não só 

pelas memórias do futebol cearense, mas pelas suas próprias também. 
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CAPÍTULO 4: AS ANDANÇAS DE STÊNIO PELO FUTEBOL CEARENSE 

 

“FICHA TÉCNICA” 

 
 
 
 

 
 

Nome completo: José Stênio Ribeiro da Assunção 

Nome de jogador 
(apelido): 

Stênio, Garoto do Barro Duro, Ciscador 

Data de nascimento: 05/07/1972 

Cidade natal: Fortaleza 

Ano de início da carreira: 1994 

Ano de término da 
carreira: 

2011 

Atual profissão: Auxiliar técnico depois do encerramento, Educador 
Físico, Educador social 

Clubes pelos quais 
atuou: 

Itapipoca (CE), Ceará (CE), Estrela da Amadora – 
Portugal (PT), Náutico (PE), Tiradentes (CE), Ceará, 
Itapipoca, Uniclinic (CE), Ferroviário (CE), 
Tiradentes, Trairiense (CE), Campinense (PB), 
Eusébio (CE), Icasa (CE), Horizonte (CE), Uniclinic. 

Grau de instrução: Superior em Educação Física 

Estado civil: Casado 

 

 
Apesar de não parecer, muitos dos jogadores profissionais no Brasil 

realizam verdadeira peregrinação por variados clubes para manterem-se 

empregados, ativos, muitas vezes numa mesma temporada. Quando afirmo 

―apesar de não parecer‖, estou a me referir a impressão que pode predominar 

entre aqueles que não acompanham tanto a fundo o futebol e vão lembrar-se 

dos jogadores dos ―grandes clubes‖ que muitas vezes possuem contratos de 

três a cinco anos num mesmo time e não precisam se preocupar com esta 

questão. Mas o calendário do futebol brasileiro é excludente e só mantém em 

atividade durante parte considerável do ano inteiro uma parte minoritária dos 

clubes do país176. 

Os jogadores que não fazem parte desse grupo privilegiado jogam, 

muitas vezes, em três ou quatro times num mesmo ano, disputando diferentes 

campeonatos, vivenciando diferentes estruturas e realidades, recebendo 

salário em dia em um, deixando de receber em outro ou recebendo 

atrasadamente num terceiro, briga para não cair de divisão em um, enquanto 

                                                           
176

 Para que se tenha uma ideia, a Confederação Brasileira de Futebol atesta a existência de 
783 clubes de futebol profissional no Brasil, mas as quatro séries do futebol brasileiro, primeira, 
segunda, terceira e quarta divisões, possuem somente 100 competidores por ano. As demais 
equipes, tem um número restrito de competições a disputar, muitas vezes somente o 
campeonato estadual que pode durar apenas três meses. 
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em outro conquista o título para ficar no meio da tabela e ser desclassificado 

precocemente na terceira experiência na mesma temporada e assim por 

diante. 

Essa realidade foi bastante vivenciada por José Stênio Ribeiro da 

Assunção (ou somente Stênio como ficou conhecido no mundo do futebol), um 

fortalezense do bairro Lagoa Redonda, uma das regiões praianas da cidade, 

que jogou em vários times do interior do estado, embora tenha tido a chance de 

jogar e ser campeão e um dos maiores times de Fortaleza, o Ceará, e tenha 

tido a experiência de jogar no exterior e num dos grandes da capital 

pernambucana, o Náutico. 

Embora Stênio se encaixe bem nesse roteiro de carreira do jogador de 

times pequenos do interior do estado, sua trajetória não deixa de comportar 

exceções ou condições sui generes, a principal delas foi a idade com a qual se 

profissionalizou, sendo outra o fato de ter iniciado um curso superior antes de 

terminar a carreira (tendo o terminado pouco depois de encerrá-la). 

Stênio nasceu em 1972 e teve uma infância humilde ao lado dos pais e 

dos nove irmãos. O pai era um pequeno comerciante que trabalhava com 

verduras extraídas da horta que cultivava no sítio com auxílio da esposa e dos 

filhos. Embora os pais só tivessem estudado até a quarta série, Stênio era 

pressionado a estudar, principalmente pela mãe, nesse sentido, era ―bom 

aluno‖, nunca tendo dificuldade em passar de ano. Além de estudar, ele tinha 

que ajudar o pai na venda de verduras que se configurava como o sustento da 

casa, assim, ele era pressionado tanto pelo pai, quanto pela mãe para trabalhar 

e estudar, embora sonhasse em ser jogador de futebol e já se destacasse nos 

jogos do time do bairro. 

As tentativas de conciliar os estudos e o trabalho com o futebol quase 

sempre foram mal sucedidas o que contribuiu para a postergação de sua 

entrada no futebol profissional. Houve algumas tentativas nas categorias de 

base de times como Fortaleza e Ceará, onde, embora se destacasse também, 

nunca conseguia ficar por muito tempo mesmo contra o desejo de seus 

técnicos de lhe fixar em seus times. Prevalecia a pressão dos pais ou talvez a 

pressão da própria necessidade de sobrevivência em detrimento das 

inseguranças de uma carreira de poucas garantias. 
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Há meio distância do futebol profissional, Stênio ia desenvolvendo, em 

paralelo a esse contexto, uma carreira no futebol amador de bairro, jogando 

campeonatos municipais na região metropolitana de Fortaleza nas cidades 

próximas ao seu bairro como Eusébio, Aquiraz e Pacajus, o que lhe permitia 

continuar a alimentar o sonho de se profissionalizar no futebol.  

Embora tenha ininterruptamente ajudado o pai até os vinte anos de 

idade, aos poucos Stênio foi rompendo esse vínculo familiar e conseguiu os 

primeiros empregos: numa cervejaria, numa empresa de produção e 

engarrafamento de água mineral e como agente de saúde no combate à 

dengue. Nos interstícios entre um emprego e outro ele chega a treinar nos 

aspirantes a profissional no Fortaleza Esporte Clube, mas mesmo fazendo 

gols, não o chamaram para assinar contrato. 

Foi durante esse período, aos vinte e dois anos de idade, que amigos e 

vizinhos de bairro que haviam jogado o intermunicipal pelo Itapipoca, cidade 

distante cento e trinta e dois quilômetros de Fortaleza, conseguiram para ele 

um teste neste time que acabara de ascender ao campeonato da primeira 

divisão do futebol cearense. Após uma semana de testes, Stênio assina seu 

primeiro contrato e realiza o sonho de se tornar jogador profissional em 1994. 

A essa altura, a objeção dos pais ao futebol desaparecera, conforme 

ele narra: 

 
Aí eles apoiaram mais, porque eu já tava de maior, 
entendeu? Eu já tinha uma profissão, eu já tinha... eu era 
conferente, já tinha terminado o segundo grau. Eu nunca 
fiz foi vestibular antes, né, porque tava trazendo uma 
profissão, né... eu trabalhava e não tinha como não... 
naquele tempo não tinha muita facilidade de estudar a 
noite e a gente trabalhava durante o dia, né?177 (sic). 

 

O futebol era, aos olhos de seus pais, uma opção profissional e se o 

filho conseguira um emprego em meio às dificuldades que já enfrentava no 

mercado de trabalho e a quase impossibilidade de prosseguir a formação 

estudantil, haveria de se apoiar a opção do filho pelo futebol. Além disso, 

conforme ele afirma: ―eles viram esse negócio de que eu tinha talento também‖. 

De certa forma, vê-se na profissionalização de Stênio o futebol não 

exatamente como uma tábua de salvação como aparece na trajetória de muitos 
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 Entrevista concedida ao autor em 25 de outubro de 2013. 
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jogadores advindos de origem humilde, mais como uma opção entre outras, 

mesmo ele afirmando que se tratava de um sonho pessoal. No caso dele, o 

futebol não entra como uma possibilidade de ―salvar a família‖ de uma situação 

de miséria ou, em outras palavras, propiciar a ele próprio e aos seus pais e 

irmãos ―uma outra vida‖, uma transformação da vida material. 

O futebol entra como uma possibilidade profissional dentre outras, num 

contexto de poucas opções, onde ele poderia usufruir de um talento, de um 

dom. Esse inicio tardio da carreira de jogador de futebol, embora possa ser 

explicada pelo contexto em que a pressão da família e a pressão pela 

sobrevivência se juntaram as dificuldades que os chamados jogadores da terra 

têm de se profissionalizar no estado do Ceará, revela certa desconfiança que 

Stênio guarda do futebol como mercado de trabalho instável, algo que se 

revela em sua atual busca por uma posição profissional. 

Atualmente, Stênio aparenta não ter uma profissão definida ou certa, 

embora tenha respondido de forma direta que era educador físico quando lhe 

perguntei sobre qual era sua atual profissão. Quando lhe encontrei para a 

primeira entrevista, ele afirmou que estava estudando para concursos e tinha 

um projeto de abrir um negócio próprio, de venda de material esportivo, nas 

proximidades de sua casa, ao mesmo tempo em que desenvolvia um trabalho 

de educador social num projeto com garotos de periferia voltado para a prática 

do futebol. 

Aparentando estar num momento de dúvidas em relação ao 

andamento do seu projeto de vida, chegou a me indagar se eu achava que ele 

deveria fazer uma pós-graduação ou fazer cursos de especialização na área de 

treinamento esportivo178. Isso revela uma relação ―ambígua‖ com o projeto de 

continuar no futebol, pois embora tenha feito investimentos na carreira de 

treinador de futebol e tenha tido uma pequena experiência nesta, ele vê numa 

nova carreira futebolística muita insegurança, conforme afirma ao responder se 

pretendia entrar no futebol: ―é uma opção minha, é uma das opções minha, 

entendeu? Porque o futebol é difícil, assim difícil porque não tem nenhuma 

garantia, não tem uma estabilidade do que vai ser‖. 

                                                           
178

 Creio que essa indagação surge primeiro da confiança adquirida ao longo de duas 
entrevistas, mas também do fato de eu ter me revelado professor e doutorando, inclusive tendo 
trabalhado na faculdade em que ele havia se formado em educação física. 
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Acredito que esse sentimento e constatação de Stênio sobre essa 

realidade do futebol e da sua condição é resultante mais direto de duas 

questões: 1. Pouco capital simbólico acumulado ao longo da carreira; 2. 

Experiências negativas ao longo da carreira, particularmente em seu final, 

aliado a uma leitura mais crítica e consciente sobre o campo futebolístico, em 

especial no Ceará. Faço agora uma análise do primeiro aspecto, que considero 

bastante relevante. 

 

4.1. Uma carreira, muitos itinerários e pouco capital simbólico 

 

Conforme já afirmei, a carreira de Stênio no futebol profissional tem 

início em Itapipoca no interior do Ceará, por lá ele permanece durante os anos 

de 1994 e 1995, sendo quase sempre titular, conforme afirma. Seu bom 

futebol, caracterizado pela velocidade, bom passe e capacidade apurada de 

fazer gols, despertaram o interesse do Ceará. Para Stênio, foi ―uma boa 

surpresa‖, pois ele não esperava que uma transferência como essa ocorresse 

em seu segundo ano como profissional. A transação ocorreu sem sua 

participação direta, de forma que ele foi somente comunicado pelo presidente 

do Itapipoca que o clube da capital havia lhe contratado. 

De volta à capital, Stênio tem uma passagem vencedora pelo alvinegro 

de Porangabussu entre os anos de 1996 e 1998, tornando-se tricampeão pelo 

clube jogando muitas partidas como titular e fazendo dupla de ataque, em 

alguns desses momentos, com um dos maiores ídolos da história do Ceará, 

Sérgio Alves. Mais uma vez o futebol de Stênio chama a atenção e desta vez 

os olheiros e pretendentes são do além-mar: tratou-se do time português 

Estrela da Amadora, clube da periferia de Lisboa que foi extinto em 2011, mas 

na época disputava a primeira divisão do futebol de Portugal. 

Esse é o período mais importante da carreira de Stênio do ponto de 

vista financeiro, quando ganhou seu maior salário e pode fazer boa parte dos 

investimentos que realizou ao longo da carreira, particularmente a reforma da 

casa dos pais, a compra de sua casa, de terrenos e a constituição de 

poupança, além de ajudar os irmãos. Nesse período, ele ainda namorava com 

sua esposa e ela não lhe acompanhou na ida à Portugal, assim, sozinho Stênio 

lança-se em sua primeira aventura internacional na Europa. 
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Na imagem que se segue, vê-se a foto de Stênio em destaque num dos 

principais jornais esportivos de Portugal que trata do confronto entre o time 

dele e o Porto, um dos mais importantes times de Portugal e da Europa, por 

ocasião de um jogo pelo campeonato português. Ao lado da imagem, lê-se a 

descrição sobre as habilidades de Stênio: 

 

O pequeno avançado brasileiro agarrou finalmente a 
titularidade e começou a justificar os motivos pelos quais 
foi um dos jogadores escolhidos por Jorge Jesus nas 
prospecções realizadas por terras de Vera Cruz. De baixa 
estatura, mas dotado de velocidade ―supersónica‖ e de 
técnica a condizer, Stênio será uma das apostas dos 
amadorenses para auxiliar o também brasileiro Capitão 
na frente de ataque e tentar abrir brechas na defensiva 
portista com o seus dribles desconcertantes (jornal O 
Jogo, 30 de maio de 1999 – arquivo do jogador). 

 

Imagem 15 – Stênio em destaque no jornal esportivo português nas vésperas do jogo 

entre seu time e o Porto, um dos principais times de Portugal e da Europa 

 

 

Em Portugal, Stênio alternou momentos de titularidade e reserva, 

chegando também ao ponto de não ir sequer no banco de reservas, ele explica 

que um dos principais problemas era o número restrito de estrangeiros que o 

time podia escalar na equipe titular. Na medida em que chegavam novos 
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estrangeiros, a concorrência aumentava e os espaços diminuíam, 

considerando ainda que havia brasileiros com espaço consolidado no time 

como o citado atacante brasileiro Capitão. Desta forma, Stênio foi perdendo 

espaço sendo emprestado ao clube pernambucano do Naútico.  

Por lá ele teve uma passagem apagada, fazendo poucos jogos e 

sofrendo com contusões, quando surge a oportunidade de voltar ao Ceará ao 

final do seu vínculo com o clube português que havia lhe emprestado ao 

Timbu. Ele retorna, ainda contundido ao Tiradentes, um clube bastante 

modesto do Estado mantido e administrado pela polícia militar do Ceará. Era o 

ano de 2001, quando, mais uma vez, Stênio recebe proposta para ―voltar para 

casa‖, o clube onde sua curta carreira foi mais bem-sucedida com títulos, o 

Ceará. Mais uma vez Stênio tornar-se campeão cearense vestindo a camisa do 

time alvinegro permanecendo por lá até 2003, quando retorna ao Itapipoca 

para disputar o campeonato brasileiro da série C – terceira divisão nacional. 

A partir desse momento, a carreira de Stênio assumirá uma 

característica que será sua marca daí em diante: a mudança constante de 

clube num mesmo ano. Stênio passará a desfrutar dos interstícios entre um 

campeonato e outro para não sofrer com as desclassificações dos pequenos 

times pelos quais passará a jogar. Para que se compreenda: há um espaço de 

tempo entre o campeonato cearense e o início das séries inferiores do 

campeonato brasileiro como a série C e D, campeonatos mais curtos do que os 

outros dois mais prestigiados, as séries A e B. Assim, no interstício entre o 

campeonato local e o campeonato nacional, Stênio jogava a segunda divisão 

do campeonato cearense, preenchendo assim o calendário do ano não ficando 

longos períodos sem jogar179. 

Stênio passa a jogar o campeonato cearense da primeira divisão por 

um time, disputa a segunda divisão local por outro e joga a quarta divisão do 

campeonato brasileiro, às vezes, por um terceiro time. Em 2003, conforme já 
                                                           
179

 Para que se compreenda: esse ano o campeonato cearense da primeira divisão iniciou-se 
em janeiro, dia 05, e acabou em abril, dia 24 (destaque-se que normalmente a maioria dos 
times fica de fora das fases finais do campeonato ficando sem atividades, por tanto, antes 
disso. O campeonato deste ano contou com apenas onze clubes, com somente seis 
disputando a segunda fase). O campeonato brasileiro das séries A e B tiveram início, em 2014, 
dia 18 e 19 de abril respectivamente, enquanto a série C começou uma semana depois, no dia 
26 de abril. Já a série D só começou dia 19 de julho. Somente três times cearenses disputam 
atualmente as três primeiras divisões algo que se repete historicamente, o que nos leva a 
concluir que a realidade dos clubes cearenses está muito mais próxima da série D. O 
campeonato cearense da segunda divisão dura atualmente somente de abril a maio. 
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dito, jogará o cearense pelo Ceará, a segunda divisão local pelo Uniclinic (time 

do bairro em que sempre morou em Fortaleza) e terminará a temporada 

disputando o brasileiro da terceira divisão pelo Itapipoca.  

Entre 2004 e 2006, ele jogará ininterruptamente pelo Ferroviário, na 

primeira divisão do cearense e na série D do brasileiro, disputando a segunda 

divisão do cearense pelo Tiradentes em 2004 e 2005 e pelo Trairiense (cidade 

vizinha de Itapipoca) em 2006. 

Em 2007 sairá mais uma vez do estado, agora pela última vez na 

carreira para jogar pelo Campinense da Paraíba, disputando, por lá o 

campeonato estadual, vindo disputar, no mesmo ano, a segunda divisão do 

cearense pelo Eusébio (região metropolitana de Fortaleza) e a série C do 

brasileiro pelo Icasa (de Juazeiro do Norte). 

A partir de 2008, essa dinâmica diminuíra bastante. É quando Stênio 

passa a jogar cearense da primeira divisão e brasileiro da quarta divisão pelo 

Horizonte, time pelo qual encerrará a carreira. Lá ele jogará até 2011, 

intercalando, nesse período, somente com o Uniclinic, em 2009, a disputa do 

cearense da segunda divisão. 

Stênio vê com naturalidade a dinâmica de mudanças de clubes que 

muitos jogadores são obrigados a enfrentar para se manterem ativo durante 

boa parte do ano. Ao ser perguntado sobre como era conviver com essa 

mudança tão constante, ele afirma: 

 

Eu acho que hoje, o futebol, de uns anos pra cá, já faz 
parte da cultura do atleta cearense, não só cearense, 
mas do Brasil, em clubes pequenos, que só disputam 
campeonatos curtos e tem que sempre tá mudando de 
clube. Então isso já faz parte da cultura, e a gente já fica 
adaptado. Já inicia o campeonato já pensando em sair 
depois, já pensando pra onde é que eu vou depois daqui, 
já que acaba em abril ou maio. Atualmente, é assim (sic). 
 

A efemeridade e a inconstância passam a ser incorporadas e os atletas 

desenvolvem disposições para lidar com elas considerando que são parte de 

uma ―cultura‖ daqueles que jogam em times pequenos não só no Ceará, mas 

de todo o Brasil, assim, a adaptação é uma necessidade, é algo inerente a 

estes profissionais como condição sine qua non de sobrevivência na profissão 

daqueles que vivem esse contexto. 
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Percebe-se que Stênio circulou no interior do circuito do futebol 

nordestino, com a exceção do time português, em que disputou nunca chegou 

a jogar, por exemplo, a primeira divisão do campeonato brasileiro. Stênio não 

acumulou capital futebolístico suficiente para despertar a atenção dos grandes 

clubes do futebol brasileiro, entenda-se clubes do eixo Rio-São Paulo ou, de 

forma mais ampla, sul e sudeste, embora tenha jogado no Ceará e no Naútico, 

grandes clubes nordestinos. 

O capital acumulado por Stênio lhe permitiu convertê-lo num capital 

simbólico suficiente para lhe alçar ao patamar de jogador bastante solicitado no 

interior do Estado, nunca lhe faltando oportunidade de jogar no campeonato 

cearense da primeira e segunda divisões, ao longo da carreira. Mas para aquilo 

que poderia ser considerado voo mais alto, não. Este aspecto se revela quando 

ele assina pela segunda vez com o Ceará tanto em sua chegada, quanto em 

sua saída. Perguntado como teria sido para ele a sua volta ao alvinegro, ele 

responde: ―Foi ótimo, na época eu nem exigi muito em termos salarial. O que 

eles me proporam lá eu aceitei, não botei dificuldade porque praticamente eu 

tava começando de novo, né (sic)‖. O ―começar de novo‖ era uma referência ao 

fato de que havia vindo contundido do Naútico para o Tiradentes depois de sua 

passagem por Portugal, tendo se recuperado e voltado à boa forma no time da 

polícia. O fato de estar num time pequeno, segundo ele próprio admite, era o 

fator que lhe fazia não exigir quase nada do Ceará para voltar a jogar num 

clube grande, o que lhe fez ganhar salário inferior ao que ganhava no pequeno 

time do Tiradentes. Tratou-se de um momento de muita baixa em seu capital 

simbólico. 

Sua estada no time, porém, é abreviada por um processo que ratifica 

isso: a mudança no comando administrativo do clube traz ao interior do mesmo 

a lógica dos jogadores de empresários180, fazendo com que Stênio perca 

espaço e não tenha seu contrato renovado (ele ainda sofreria com isso nos 

últimos dias de sua carreira de jogador). 

                                                           
180

 São jogadores indicados por empresários que tem influencia sobre determinados times. 
Normalmente, esses empresários ―usam‖ os times para colocar seus jogadores em evidência e 
obter uma boa venda e lucro resultante desta. A contrapartida dos clubes é ter esses jogadores 
por baixo preço. Além da perspectiva de perder facilmente um bom jogador, a maior crítica a 
esse processo, do ponto de vista dos clubes, é a influencia sobre a meritocracia, pois supõem-
se que os jogadores dos empresários têm preferência nas escalações mesmo que não sejam 
melhores do que aqueles que ficam de fora. 
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Embora o capital simbólico de Stênio fosse inexpressivo nas 

negociações com times considerados grandes e de massa como o Ceará, o 

mesmo não ocorria no campo dos pequenos times do interior do Estado ou da 

capital como Ferroviário e Tiradentes. Stênio diz que havia em seu contrato, 

muitas vezes em detrimento dos de seus colegas (―era no meu contrato que 

tinha isso, quem negociava era eu‖), cláusulas especiais como a de incentivo 

de prêmios por gols marcados fazendo com que os seus ganhos superassem 

aqueles ganhos no time maior, com aporte financeiro mais expressivo, pelo 

menos até o encerramento da carreira, que dar-se num momento de baixa 

considerável desse capital, algo que ocorre com uma boa parte dos jogadores 

de futebol profissional181. 

O encerramento da carreira se dá no contexto de alguns ―dramas‖. 

Para falar deles é preciso antes, entretanto, destacar que Stênio havia iniciado 

a graduação em educação física em 2004 numa faculdade particular com apoio 

substancial da Associação Garantia do Atleta Profissional do Ceará – AGAP-

CE, pois obtinha dessa o pagamento de 70% do valor da mensalidade. Esse 

importante investimento para a pós-carreira ocorre num momento em que o 

aspecto itinerante da carreira era muito intenso, o que, em parte, explica a 

demora para a conclusão do curso (2011). 

O fato de estar por concluir um curso superior é um dos fatores que 

compõem a decisão de encerrar a carreira. Influencia ao dar a ele mais 

confiança nas possibilidades da pós-carreira, mas não deve ter sido um fator 

decisivo. Conforme afirmei, esse momento é cercado de dramas, algo que só 

não ocorre em raras exceções no mundo futebolístico e, muito provavelmente, 

fora dele também. 

Primeiro Stênio vinha sentindo muitas dores, inclusive uma no peito 

que lhe assustou. Fez todos os exames e nada foi detectado. Mesmo assim as 

dores inerentes ao futebol já se faziam presentes com muita frequência. 

Segundo: mesmo Horizonte sendo distante somente cinquenta e um 

quilômetros de Fortaleza, os ganhos salarias já começavam a não compensar, 

                                                           
181

 Conforme destacarei na parte IV desta tese, existe sempre uma grande tensão em torno do 
―momento de parar‖. Uma das principais questões é a de parar num momento bom da carreira 
ou arriscar prolongar mais esse momento podendo vir a parar num momento ruim. O que está 
em jogo aqui, especialmente, é o capital simbólico que será carregado para a pós-carreira, 
menor ou maior dependendo não só de toda uma trajetória, mas também desses últimos 
momentos em campo, algo como ―a forma como se lembrarão de mim a partir de agora‖. 
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tanto quanto deveriam, os gastos e o desgaste com as viagens diárias. Esses 

dois fatores somados à questão da faculdade constituem-se em elementos 

relevantes, mas acredito que eles são uma parte de uma soma que tem como 

principal fator o fato de ser mais uma vez preterido em detrimento de jogadores 

de empresários, uma ―concorrência desleal‖. 

Depois de narrar os fatores os três primeiros fatores, de contar como 

tentou se preparar para o encerramento da carreira confidenciando a sua 

esposa que estava preocupado e incomodado com as dores, ele afirma:  

 

Eu parei porque é, já em 2011 era muitos atletas assim 
de empresário, atletas novos e eu tava muito assim 
deixando de lado já na época era, não ia nem na relação 
e treinava muito e já estava sentindo dores já, treinava de 
manhã e de tarde e as vezes não era nem relacionando e 
já era cheio de dores já e aí já ia completar 39 anos e eu 
tinha que terminar a faculdade também e não estava 
compensando muito na época de estar indo e voltando 
(sic) 
 

Em outro momento, outra entrevista, ele afirma a questão também da 

idade, eram jogadores mais novos, e ele ―já com 39 anos‖, embora não 

tivessem a mesma qualidade dele, pela idade, podiam gerar mais lucros para o 

presidente do clube - ―aí chegando jogadores que, às vezes, tinha nem o 

mesmo nível que eu, mas só que eram jogadores novos, né. Podia ter mais 

futuro pra ele ou pro clube, achava assim‖ (sic). Segundo ele, mesmo sentindo 

dores no peito e preocupado, treinava de manhã e de tarde com bastante 

intensidade, mas o preparador físico da época lhe provocava perguntando se 

ele aguentava mesmo jogar dois tempos de um jogo e ele se perguntava: ―Aí 

eu fiquei assim: como é que pode? Eu treino de manhã e de tarde e ele fica me 

perguntando se eu... Aí eu fiquei uma coisa assim...‖ (sic). 

Afirmo que o fator decisivo foi o ostracismo vivido a partir do esquema 

de jogadores de empresários porque se os demais fatores fossem suficientes 

para fazê-lo parar, ele não treinaria com a intensidade com a qual treinava, 

num nível de dedicação que não combina com alguém que está realmente 

pensando em parar com a atividade que desenvolve. Não se pode negar, 

porém a importância de um fator: o fato de naquela altura ele ter constituído um 

capital financeiro que lhe desse condições de abrir mão daquela fonte de renda 

somado as perspectivas futuras propiciadas pelo curso superior por terminar. 
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Conforme ele destacou, pesou também o fato de que ele tinha uma causa 

trabalhista ganha junto ao Ceará e que teria um recurso por receber, o que se 

somou não só as economias que havia feito, mas também ao fato de que ele 

se preparou ao longo da carreira para um patamar financeiro mais baixo do que 

o da própria, demonstrando racionalidade na administração financeira da 

carreira: 

 

Porque antes você tinha condição, hoje você não tem a 
mesma condição, tem que pensar porque, quando a 
gente joga, a gente ganha um salário e, quanto mais a 
gente ganha o custo de vida é maior. Então a gente tem 
que ter uma base pra quando parar... Jogadores quando 
param de jogar, tem jogador que não ganha 10% do que 
ele ganhava como atleta. Então a gente tem que pensar 
numa renda, num custo de vida baseado quando a gente 
vai parar de jogar. Então, meu custo de vida sempre foi 
assim e é por isso que hoje eu não tenho dificuldade de 
manter a minha família. 
 

É paradoxal, entretanto, a maneira como ele auto percebe essa 

questão do capital futebolístico que possuía no momento de encerrar a carreira 

na medida em que considera que ―parou no auge‖ e que por isso ―é 

reconhecido pela imprensa‖. Encerrada a carreira de jogador, Stênio pede para 

o presidente e ao treinador do time para ocupar a vaga de auxiliar técnico deste 

no que é atendido. Durante algumas semanas ele terá a oportunidade de 

iniciar-se no campo dos treinadores e fará investimentos para tanto, como o 

curso que faz em São Paulo para treinadores em que investiu algo em torno de 

dois mil reais, o que demonstra que ele estava disposto em seguir na profissão, 

mas em pouco tempo a contenção de despesas no time lhe atingi e o clube o 

dispensa da função. Nesse momento, ele já desenvolvia também trabalho 

como educador social na área esportiva. 

Embora Stênio não tenha mencionado nas entrevistas, levanto a 

hipótese de que ele tenha usufruído, nesse empreitada, de um capital social 

obtido por ser sobrinho do ex-jogador Mirandinha que é membro da diretoria do 

sindicato de atletas profissionais e bem relacionado no mundo do futebol 

cearense. Esse capital deve ter sido importante para que Stênio obtivesse o 

cargo de auxiliar do treinador de outro projeto que visa manter em atividade 

atletas filiados ao sindicato que estão sem contrato. 
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Diferentes das outras três trajetórias analisadas, a de Stênio ainda tem 

uma pós-carreira muito recente – três anos, o que dificultam as análises em 

torno dos caminhos percorridos por ele e as estratégias acionadas. Mas 

acredito que essa trajetória seja uma interessante ilustração do como o pouco 

capital simbólico acumulado durante a trajetória como jogador dificulta a 

constituição de uma nova carreira, mesmo para quem, como Stênio concluiu 

um curso de nível superior e se preparou, ao longo da carreira, para esse difícil 

e dramático momento do encerramento da carreira. As andanças de Stênio 

pelo interior do Estado assim como pelos times da capital, o colocam como um 

bom exemplo da média geral dos jogadores que jogam nos times cearenses da 

primeira e segunda divisão, possibilitando a essa análise a condição de um 

quadro mais plural e próximo dessa difícil e pouco glamorosa realidade. 
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PARTE IV - DEPOIS DO ESPETÁCULO: A CONDIÇÃO DE EX-JOGADOR 

DE FUTEBOL 

 

CAPÍTULO 1: SOBRE AS DIFICULDADES DE “PARAR”: UMA CARREIRA E 

UMA CONDIÇÃO LIMINAR 

 

Toda carreira profissional tem o seu ocaso, e este momento é muito 

esperado na mesma medida em que é muito complicado, complexo e difícil. Se 

o ocaso de algumas profissões confunde-se com o ocaso parcial da 

capacidade laborativa do próprio indivíduo em idade avançada, coincidindo 

com o momento em que a velhice começa a dificultar não só a condição 

profissional como também a própria condição social, isso não ocorre no mundo 

esportivo, pois nele existe uma quase impossibilidade de ser atleta profissional 

na terceira idade ou depois dos quarenta anos de idade. Se em alguns 

esportes rompe-se esta barreira dos quarenta anos como, por exemplo, na vela 

em que o múltiplo campeão Robert Scheidt182 anuncia possível aposentadoria 

para depois dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 quando terá 

quarenta e três anos de idade, no futebol ultrapassar o degrau dos quarenta 

anos é dificílimo ainda mais se se considerar o quanto mundialmente o jogo 

tem exigido cada vez mais do preparo físico dos atletas e há cada vez mais 

necessidade de se correr distâncias maiores em quilómetros e com mais 

intensidade ao longo de uma partida183. 

O jogador de futebol se aposenta quando em muitas profissões o 

indivíduo inicia sua caminhada para o auge em termos de maturidade, de 

acúmulo de experiências, quando passa a ganhar salários maiores se 

compararmos, por exemplo, à carreira acadêmica, à carreira médica. Além 

disso, a aposentadoria dos gramados ocorre quando ainda falta muito tempo 

                                                           
182

 ―Robert Scheidt é o maior medalhista olímpico do Brasil em atividade. Ele tem no currículo 
dois ouros (Atlanta-1996 e Atenas-2004, ambos na classe Laser), duas pratas (Sydney-2000, 
na Laser, e Pequim-2008, na classe Star) e um bronze (Londres-2012), além de 14 títulos 
mundiais, entre as duas classes‖. Disponível em http://www.lancenet.com.br/minuto/Robert-
Scheidt-aposentadoria-Jogos-Olimpicos_0_1190880939.html#ixzz3DQTIclR9 – acesso em 15 
ago 2014. 
183

 Atualmente, os jogadores correm em média de sete a onze quilómetros em uma partida. Até 
o anos 1980, essa média girava em torno de quatro a sete quilómetros. Ver ―Haja fôlego! 
Descubra quanto os jogadores correm durante uma partida‖, disponível em 
http://placar.abril.com.br/materia/haja-folego-descubra-quanto-os-jogadores-correm-durante-
uma-partida - acesso em 22 out 2014. 

http://www.lancenet.com.br/minuto/Robert-Scheidt-aposentadoria-Jogos-Olimpicos_0_1190880939.html#ixzz3DQTIclR9
http://www.lancenet.com.br/minuto/Robert-Scheidt-aposentadoria-Jogos-Olimpicos_0_1190880939.html#ixzz3DQTIclR9
http://placar.abril.com.br/materia/haja-folego-descubra-quanto-os-jogadores-correm-durante-uma-partida
http://placar.abril.com.br/materia/haja-folego-descubra-quanto-os-jogadores-correm-durante-uma-partida
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para a aposentadoria institucional junto à previdência social que no Brasil 

ocorre somente aos sessenta e cinco anos de idade para os homens, ou seja, 

o indivíduo que ―pendura as chuteiras‖ se vê praticamente obrigado a constituir 

uma ―segunda‖ carreira que lhe propicie condições materiais, pelo menos até 

poder gozar dos direitos de aposentadoria, mas não só isso: que lhe preencha 

o vazio que o impacto da ruptura com o mundo esportivo gera. 

A aposentadoria enquanto momento de saída do processo produtivo, 

enquanto desengajamento do mundo do trabalho é um momento de crise e 

ruptura muitas vezes significado a partir de associações com a inutilidade ou o 

prenúncio da morte (FÔLHA e NOVO, 2011). A própria palavra tem relação 

com a atitude de retirar-se aos aposentos, recolher-se ao espaço privado de 

não-trabalho, espaço de inatividade. Considerando-se que o trabalho é um dos 

mais importantes núcleos definidores da existência humana, particularmente na 

sociedade capitalista em que o reconhecimento social tem estreita ligação com 

o status laboral, assim como o poder econômico e as possibilidades de 

consumo que deles provém, podemos perceber o quanto o desengajamento é 

um processo que tende a ser doloroso, dramático e difícil, pois tem impactos 

não só sobre a condição material do ex-profissional, mas também sobre sua 

condição identitária que tende a entrar em crise. Essa crise identitária tem 

vários fatores motivacionais, dentre eles estão as mudanças de rotina e de 

papel social.  

Não se pode, entretanto, deixar de registrar que a aposentadoria não 

traz consigo somente o sentimento de crise associado à imagem estigmatizada 

de vínculo com a inatividade, mas também pode se constituir como 

espaço/tempo da liberdade para a realização de atividades antes praticamente 

impossíveis de serem realizadas devido (no caso do esporte) à rotina de 

treinos, às constantes viagens, à necessidade de residir em outras cidades, 

estados ou países etc., propiciadas agora pela nova condição, como, por 

exemplo, a possibilidade de vivenciar de forma mais intensa o crescimento dos 

filhos e/ou de estudar. 

Esse contraponto, entretanto, não parece ser o aspecto prevalecente 

conforme passarei a demonstrar a partir de agora analisando os depoimentos 

dos jogadores que entrevistei assim como de outros jogadores entrevistados 

por sites especializados em esporte. Acredito que o fator agravante na 
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profissão de atleta profissional, particularmente na de jogador de futebol, é a 

condição especial que o jogador se encontra durante o período de exercício da 

carreira, a ―condição de liminaridade‖. 

 

1.1. A condição liminar do jogador de futebol: agravante ao momento de 

pendurar as chuteiras 

 

O jogador de futebol morre duas vezes: a primeira quando 
para de jogar e a outra como todos os mortais.  
Paulo Roberto Falcão184 

 

Pendurar as chuteiras, encerrar a carreira, aposentar-se do futebol tem 

forte associação com a morte, conforme essa conhecida afirmação de Falcão, 

comentarista e ex-jogador de futebol, indica. É o fim de uma carreira, é o fim de 

um determinado modo de vida, assim como pode ser também o fim de uma 

personagem185 ou pelo menos das condições que ensejaram sua criação. 

Quero sugerir que as dificuldades de encerrar a carreira de jogador 

podem ser mais bem compreendidas se usarmos mão da noção de 

liminaridade. Aproprio-me do termo em terceira mão, partindo do uso que Victor 

Turner (1974; 2012) faz de Van Gennep (1978) no estudo desse último sobre 

os ritos de passagem. 

É a partir de Van Gennep que podemos pensar os ritos tendo por base 

a ideia de que ―certas fases dramáticas da vida social apenas tendem para 

salientar certas sequências‖, que, segundo o autor, são de separação, margem 

(liminaridade) e agregação, todas umbilicalmente ligadas e relativas umas às 

outras, compondo o movimento dialético da passagem e do deslocamento, 

característico do ritual. 

Se o rito é um momento de demarcação do cotidiano, ele tem que 

superar este, estando num espaço-tempo ―extra-ordinário‖; ou seja, o rito 

destaca-se da rotina social, embora a componha e a explique. Para destacar-

                                                           
184

 Ex-jogador, ídolo do Internacional de Porto Alegre, com passagem pela Roma da Itália onde 
ficou conhecido como o ―rei de Roma‖. Jogou as copas de 1978 e 1982 pela seleção brasileira. 
Recentemente foi treinador e é atualmente comentarista esportivo do canal pago Fox Sport. 
185

 Essa questão do fim da personagem é complexa na medida em que o final da carreira do 
indivíduo muitas vezes acaba por imortalizar a personagem, a marca-la no imaginário. O que 
de fato se finda ou pelo menos se deteriora bastante é a condição de continuar se vivendo o 
personagem já que ele se produziu nos gramados ou nas imediações desses – nas entrevistas 
pré e pós jogos, por exemplo. 
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se, há necessidade de que se delimite uma passagem de um estado ao outro. 

No campo religioso, tal passagem ocorre do profano ao sagrado e depois pode 

suceder do sagrado para o mais sagrado, segundo a relativização do sagrado e 

do profano sugerida pelo autor, representando aí as fases de separação e 

liminaridade.  

A passagem ou deslocamento se efetiva por uma síntese ou terceira 

fase, quando há o distanciamento com o sagrado em direção ao profano e 

depois do profano para o mais profano de forma que se retorne ao ordinário 

cotidiano. Esse é o movimento dialético proposto pelo autor em que as fases se 

resolvem entre si dialeticamente com a anterior sendo cancelada pela 

posterior. 

Tratando de fatos e acontecimentos não religiosos, o sagrado como 

ligado à divindade deve ser substituído, embora deva ser mantido o caráter de 

interdito ou tabu. Precisando os termos, vê-se que Van Gennep define ritos de 

passagem pensando na mudança social, seja ela referente a um lugar, estado 

(conjunto de condições culturais estáveis ou recorrentes) ou posição social de 

um indivíduo. Dessa forma, no primeiro ato se processará o afastamento do 

contexto social ao qual tal indivíduo ou objeto pertencia; é o momento, 

portanto, de afastamento do profano e aproximação com o sagrado. O segundo 

se configurará como o momento máximo de aproximação com o sagrado, o 

que acarretará uma suspensão das características do transitante que, segundo 

Victor Turner, ―passa através de um domínio cultural que tem poucos, ou quase 

nenhum, dos atributos do passado ou do estado futuro‖. (1974, pp. 117). É o 

momento da liminaridade em que ocorre a ―morte‖ e a posterior ―ressurreição‖ 

do transitante, ambas simbólicas. Segundo o autor a liminaridade é 

 

a passagem entre ―status‖ e estado de cultura que foram 
cognitivamente definidos e logicamente articulados. 
Passagens liminares e ―liminares‖ (pessoas em 
passagem) não estão aqui nem lá, são um grau 
intermediário. Tais fases e pessoas podem ser muito 
criativas em sua libertação dos controles estruturais, ou 
podem ser consideradas perigosas do ponto de vista da 
manutenção da lei e da ordem. (TURNER, pp. 5). 

 

O terceiro momento é marcado pela consumação da passagem, que 

significa o retorno ao profano (incorporação ou reincorporação). A liminaridade 
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é o espaço-tempo da transição, da passagem, composta por um momento 

antecedente – entrada, e de um momento posterior – saída, tendo a própria 

transição como referência, afinal trata-se de dela sair e nela entrar, na 

liminaridade. Tais momentos são demarcados ritualisticamente, pois não se 

pode simplesmente entrar e sair da situação de liminaridade, impunemente, 

sem responder a uma série de critérios. O gráfico que se segue ilustra as três 

fases e sua relação com a estrutura social. 

 

Gráfico 03 - A estrutura e anti-estrutura social e suas relações com a 

liminaridade186. 

 
 

 

Passo agora a demonstrar a apropriação dessa teoria para a carreira 

de jogador de futebol, antes, porém, enumero as características da liminaridade 

que devem ser destacadas para compreender o fenômeno em questão: 1. A 

liminaridade é um momento de passagem de uma condição a outra; 2. 

Portanto, caracteriza-se basicamente pela mudança; 3. Durante o seu 

processo, os indivíduos nelas envolvidos vivem um espaço-tempo diferenciado, 

pois são/estão ―separados‖; 4. Neste sentido, estão no ―entre-mundos‖ ou ―fora 

do mundo‖ e não estão submetidos as mesmas regras e normas daqueles que 
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 ANDRADE, Luis Fernando N. de. A liminaridade na profissão de ator: uma experiência do 
LUME-UNICAMP. Campinas: 2010. 
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não estão submetidos à liminaridade, conforme DaMatta, ocorre uma ―evasão 

da estrutura jurídico-política cotidiana‖ (2000, p. 9); 5. No transcurso da 

passagem, há o uso de línguas secretas, estranhas e/ou especiais; 6. O sujeito 

transitante sofre a perda de nome, insígnias e roupas; 7. A liminaridade é 

associada a morte para o mundo; 8. É precedida de uma separação e 

procedida de uma incorporação ou reagregação; 9. A passagem de uma fase 

para outra não se dá impunimente. 

A trajetória de vida de um jogador de futebol está extremamente ligada 

à carreira futebolística que ele desenvolveu, salvo, talvez, quando a carreira 

tenha durado pouco tempo. Se considerarmos a carreira em si como a 

liminaridade, temos que a entrada na carreira é a fase de separação e o 

encerramento a (re)incorporação. As passagens entre uma e outra dessas 

fases é rica em simbologias ritualísticas e a descrita dinâmica profano-profano, 

profano-sagrado, sagrado-sagrado, sagrado-profano, profano-profano, também 

ocorre sendo o profano a vida fora do futebol e o sagrado o próprio campo 

futebolístico, estando o profano-profano tanto no momento anterior a entrada 

no futebol quando o indivíduo ainda não era jogador, quanto na saída do 

futebol quando ele deixa de ser jogador e se transforma em ex-jogador. São 

duas passagens, tendo como referência a liminaridade – a carreira 

propriamente dita. As demarcações de passagem estão dadas, na 

separação/entrada pela assinatura do contrato e a convivência intensa com os 

membros do novo grupo propiciada pelas viagens e regimes de concentração. 

Além disso, o indivíduo passa por um novo batismo quando ganha o novo 

nome, aquele com o qual passará a ser identificado pelo resto da vida e que 

constitui o novo personagem que também começa a nascer e será 

definitivamente construído na carreira, na liminaridade. Na incorporação/saída, 

a demarcação está na despedida dos gramados ou pelo próprio anuncio da 

parada feita ao clube e ao público em geral, muitas vezes através da imprensa. 

Ambas as passagens são fases dramáticas revestidas de significados e 

expectativas, mas a ―reagregação‖, a saída da liminaridade é a parte mais 

difícil, pois significa a impossibilidade de viver o tempo e espaço diferenciados 

novamente, pelo menos na condição de dantes. Sobre esse aspecto, cito os 

depoimentos dos quatro ex-jogadores que entrevistei os quais analisei suas 

trajetórias profissionais – Serginho Amizade, Mirandinha, Celso Gavião e 
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Stênio. Serginho descreve: ―Na verdade você está vivendo uma outra 

realidade, mas você não tem a dimensão do tempo...‖, e acrescenta: 

 

A vida do esportista de forma geral é diferente, ele viaja, 
por exemplo, não tem um cotidiano, sai de um lugar, 
joga em outro, conhece muita gente. Ele sai nas capas de 
jornal, o cara é uma notícia aonde ele vive, ele tem um 
cotidiano diferente. 
 

 

Aqui podemos discernir a quebra com o cotidiano que estabelece um 

tempo diferente, pois a carreira se constitui em ―outra realidade‖, 

consequentemente, onde se estabelece outra ―dimensão do tempo‖, um tempo, 

doravante, fora do cotidiano ou no contexto de um ―cotidiano diferente‖. 

Sobre essas especificidades do tempo, Celso Gavião aponta outro 

aspecto: ―você vê o tempo passar e você não nota, você quando tá, de repente, 

você vai ver que já tá chegando no final da carreira, então quando você leva 

um susto, é rápido, é quando você menos espera‖ (sic). O tempo passa de 

outra forma durante a carreira, ele é mais rápido e difícil de ser medido, de ser 

notado187. Isso denota o quanto a carreira de jogador pode se constituir como 

―excesso de tempo‖, numa referência à expressão ―excesso de espaço‖ em 

Marc Augé188 (1994). 

A dimensão do tempo se modifica sobre outro aspecto também, no 

caso, há na carreira do jogador de futebol uma série de momentos que 

eternizam o passado deixando-o latente na memória não só do torcedor, como 

também do próprio jogador: uma jogada espetacular, um gol que decidiu um 

                                                           
187

 Celso Gavião ainda afirma sobre esse aspecto de forma mais específica: ―o ex-atleta, ele, 
de repente, ele não vê o final da carreira, ele mesmo com 30, ele acha que vai jogar mais 3-4 
anos, ele acha que ainda vai ter... ele, com 26, ele acha que vai ter mais 10 anos de carreira, 
quando ele chega com 30-32, ele acha que ainda tem mais 5 e, as vezes, acontece que não dá 
mais, encontra dificuldade, encontra coisas, pelo condicionamento físico, pelo próprio clube, aí 
ele tem que encerrar‖ (sic). 
188

 Em ―Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade‖, o antropólogo 
francês, ao analisar a modernidade a partir da categoria supermodernidade, evoca as figuras 
do excesso para explicar um dos principais fenômenos destes tempos: a velocidade do tempo. 
Neste aspecto, o autor questiona: o tempo está passando mais rápido? Não, mas existe um 
excesso de fatos, ou melhor, um excesso de divulgação de fatos – ―superabundância factual‖, o 
que nos impede de compreender o presente e lançar um olhar sempre pretérito sobre o nosso 
tempo. A carreira de jogador, provavelmente, se configura por essa superabundância factual, 
de forma que isso acarreta para o próprio jogador a dificuldade ou incapacidade de percepção 
mais precisa do tempo, o que pode gerar uma mal administração da carreira, inclusive 
financeira, trazendo consequências nefastas para o fim de carreira, aumentando as 
dificuldades e os desconfortos desse momento. 
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campeonato, uma defesa que salvou o time, enfim momentos eternos que 

serão rememorados várias vezes alimentando a memória dos tempos de glória, 

conforme destacaram Celso Gavião e Serginho Amizade: 

 

Ontem mesmo eu encontrei um senhor ali, ele tem até 
um comercio, quando ele me viu ele: ―o senhor é o 
Celso?‖ Sou. ―Eu tava lá naquele jogo, sou Ferroviário‖, 
me deu um abraço, ―o senhor tá magro, tá bem, não 
engorda‖. Aí ficamos batendo um papo e há muitos, 
muitos mesmo, que quando eu vejo tenho esse papo 
(sic). Celso Gavião. 
 
Vez por outra, eu encontro pessoas por aí, né, que 
―rapaz, naquele dia tal, aquela bola que você passou, 
como é que fez aquela curva, como é que num sei o 
quê‖, então, em algum momento, em algum instante, no 
plano tal, foi feito uma jogada que foi registrada na mente 
de alguém e que ganhou uma eternidade. Serginho 
Amizade. 

 

O tempo é diferenciado, é outro tempo na medida também diferenciada 

de sua duração, na medida, portanto, de sua eternidade que tem como 

matéria-prima, provavelmente mais do que os registros físicos em jornais, fotos 

e revistas, a memória coletiva, a impressão indelével no imaginário coletivo, na 

memória pessoal de muitos torcedores. A multidão que presenciou e que viveu 

coletivamente um acontecimento inesquecível que é, entretanto, reverenciado 

individualmente – ―EU tava lá naquele jogo‖ – como uma espécie de troféu, de 

prêmio, pois se ressalta o prazer do que ―eu presenciei‖, que se constitui num 

―eu participei, de alguma forma, daquele momento‖, numa construção coletiva, 

mas cheia de singularidades, individualidades. 

Nem sempre, entretanto, essas memórias são favoráveis ao jogador, 

pois podem se constituir em matéria-prima para um nível mais elevado de 

cobrança como relatou Mirandinha em relação ao desconforto que sentiu e que 

lhe levou a encerrar a carreira: ―Muita gente ia pro campo, por exemplo, para 

ver o Mirandinha jogar achando que o Mirandinha tinha que fazer o mesmo que 

ele fazia com vinte e quatro, vinte e cinco anos‖. 

Neste sentido, um fator agravante em relação às dificuldades de 

encerrar a carreira no futebol é a fama e o ―acesso aos holofotes‖ que fazem 

parte do contexto laboral, do cotidiano, de atletas profissionais de alto 
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rendimento, ou seja, competidores de campeonatos nacionais e mundiais em 

suas modalidades, como também de atletas de pequenos clubes locais que 

gozam de outro tipo de fama (diferente daquela ―dos holofotes‖ que dá acesso 

ao mundo das celebridades da TV) que propicia o reconhecimento no universo 

local, o ídolo da cidade, o ídolo daquela pequena torcida. 

A fama e a atenção do público dela decorrente são elementos que 

dificultam mais ainda a ―saída de cena‖, na medida em que a aposentadoria 

representa a quase que completa impossibilidade de continuar vivendo neste 

espaço de foco da atenção, significando a passagem para a condição de 

―infame189‖ (GUIMARÃES, 2012). Sobre esse aspecto, Serginho Amizade 

afirmou: ―Quando você para de jogar, dá um branco danado, você não tem 

mais o público, você não tem mais a plateia‖. Há, portanto, uma subtração das 

fontes de reconhecimento social e, também, de subsistência. 

O nível de exigência para os resultados no mundo do esporte moderno 

e de competição é muito alto o que demanda do jogador, do atleta profissional 

certa exclusividade, dedicação especial em relação ao tempo o que não só o 

isola do ―mundo fora do esporte‖ como o coloca dentro de um ciclo de 

sociabilidade restrito, normalmente ligado ao próprio esporte. Daí a associação 

que as características do sujeito liminar: indivíduos envolvidos na liminaridade 

vivem um espaço-tempo diferenciado, pois são/estão ―separados‖; Neste 

sentido, estão no ―entre-mundos‖ ou ―fora do mundo‖ e não estão submetidos 

as mesmas regras e normas daqueles que não estão submetidos à 

liminaridade, conforme DaMatta, ocorre uma ―evasão da estrutura jurídico-

política cotidiana‖ (2000, p. 9); A liminaridade é associada a morte para o 

mundo. No tópico 1.3 da segunda parte desta tese, analisei a relação especial 

disciplinar constituída no contrato entre jogador e clube de futebol - o contrato 

celebrado entre jogador profissional e entidade desportiva é considerado 

―especial‖ não sendo regido pela legislação trabalhista ordinária vigente no 

país, especialmente no tocante à duração da jornada de trabalho, do contrato, 

ao grau de subordinação, à configuração da justa causa e ao tempo a 

disposição do empregador, assim, juridicamente, o jogador está sob uma 

                                                           
189

 Em sua dissertação de mestrado em educação física intitulada ―De profissional a master: 
memórias de jogadores do Clube Esportivo de Futebol‖, Aline Rodrigues Guimarães se 
apropria de uma expressão de Michel Foucault para refletir sobre a condição do jogador de 
futebol aposentado caracterizada pela ausência de fama. 
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―subordinação especial‖, está, portanto, num ―entre-mundos‖, evadido da 

―estrutura jurídico-política cotidiana‖. 

Nesse sentido, não é só o tempo que se modifica (ou sua noção), mas 

também a visão sobre o mundo, sobre a vida. O esporte de alto rendimento cria 

e/ou exige um foco, conforme já afirmei, o que somado ao regime especial de 

vida e de disciplinamento ao qual é submetido o atleta, inseri esse indivíduo 

num espaço social diferenciado, conforme afirmou Serginho Amizade: 

 

Você tem uma visão deformada porque você chega numa 
situação em que você é notícia, entendeu? Então você 
não vê claramente como é. Eu me lembro de quando 
cheguei, fiquei hospedado no Hotel Iracema Plaza, 
depois fui dar uma entrevista no Programa do Alan Neto, 
aí tinha muita gente, tinha muita expectativa dos 
torcedores do Fortaleza porque o Joaozinho tinha saído 
com o Erandir do Fortaleza pro Ceará, porque o Ceara ia 
jogar o campeonato nacional e o Fortaleza tinha perdido 
também o campeonato de 71 no famoso gol do Victor, 
aquela história. Então eu cheguei assim e o pessoal do 
Fortaleza se empolgou com a minha chegada. 

 

A posição especial ocupada pelo jogador lhe insere num espaço 

diferenciado, como afirmou o próprio Serginho, já citado no capítulo da parte 

três desta tese, que sua condição, assim como a de outros, era especial – ―a 

gente era um rei em Fortaleza‖ – que não permite ―ver claramente as coisas 

como são‖. Temos, portanto, um tempo, um espaço e uma visão especiais, 

diferenciados. 

Tudo isso se constitui como agravante, no mundo esportivo, para a 

crise da aposentadoria, a necessidade eminente de reorganização radical da 

própria existência, na medida em que há perda dos vínculos sociais adquiridos 

durante anos de experimentação desse mundo, ―fora do mundo‖. DaMatta 

sugere que o ―traço distintivo da liminaridade é a segregação de uma pessoa 

(ou de uma categoria de pessoas, tratadas como corporação social ou mística) 

dos seus laços sociais imperativos‖ (2000, p. 14), essa condição distintiva é 

visível nas construções midiáticas sobre a aposentadoria de atletas conforme 

mostra essa reportagem sobre as dificuldades do goleiro Rogério Ceni com o 

momento que se aproxima que, embora, esteja sendo planejado, ele 

demonstra e afirma não está preparado:  
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A maçante rotina de treinos, concentrações e jogos, os 
cuidados com o corpo e a falta de tempo para se dedicar 
à família estão prestes a terminar para Rogério Ceni. Aos 
41 anos, o goleiro do São Paulo encerra sua vitoriosa 
carreira no fim do ano, mas admite que não está 
totalmente preparado para deixar os gramados190. 

 

 

Mesmo segregado da rotina cotidiana de sua família - filhos, esposa, 

país – amigos, mesmo submetido a um regime especial em que os finais de 

semana são dias de trabalho e as viagens para outras cidades, estados e, às 

vezes, países são constantes, o jogador, o atleta é, via de regra, movido pelo 

foco e pela paixão, bem como pela necessidade de subsistência, por isso 

também a dificuldade de parar e ideia predominante entre os atletas de que 

nunca se está preparado para parar, como afirmam Rogério Ceni e Stênio: 

 

Nunca ninguém está preparado para parar. O dia chega e 
você precisa viver depois dele, mesmo porque é muito 
difícil viver o futuro, como também não dá para viver do 
passado. Você precisa viver o dia-a-dia, o presente. 
Ninguém se encontra preparado para encerrar suas 
atividades, mas o momento chega e a partir daí você tem 
que encarar e conviver com isso da melhor maneira 
possível. Rogério Ceni191. 
 

Assim, eu não imaginava muito não sabe? Até porque, a 
gente nunca tá assim preparado para parar de jogar não 
(sic). Stênio. 

 

A saída da condição de liminaridade, a aposentadoria, a 

(re)incorporação é difícil e dolorosa e pode gerar grandes impactos sócio-

psicológicos sobre o indivíduo que a sofre como afirmou Serginho Amizade: 

 

Quando o cara para de jogar ele pira, ele pira (...) fica 
praticamente proibido de fazer a coisa que você mais 
gosta, que é jogar. 
 
Você percebe que as coisas não são mais como eram 
antes, então quem não se prepara... Pô, é uma porrada 
rapaz, pro cara que não se prepara, pro cara que deixou 
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 ―Rogério Ceni admite não estar pronto para se aposentar‖. Disponível em 
https://esportes.yahoo.com/noticias/rog%C3%A9rio-ceni-admite-estar-pronto-se-aposentar-
110700447--spt.html – acesso em 20 out 2014. 
191

 Idem. 

https://esportes.yahoo.com/noticias/rog%C3%A9rio-ceni-admite-estar-pronto-se-aposentar-110700447--spt.html
https://esportes.yahoo.com/noticias/rog%C3%A9rio-ceni-admite-estar-pronto-se-aposentar-110700447--spt.html
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de sonhar, aí só resta mesmo a bebida e a droga, porque 
aí é onde você vai se alimentar (sic). 
 
Quando você para de jogar, você toma um choque, e eu 
ainda continuei no esporte, continuei fazendo outras 
coisas, fui jogar futebol de salão, fui ser técnico de 
futebol, manter uma escolinha, comecei a escrever sobre 
futebol. Mas, você percebe que é um universo de história 
muito amplo e tem a tua história, a tua vida, mãe, pai, 
avô, irmão, tia, tio, casa, lugar, muda né, chega 
determinado instante da vida que você tem confusão. 

 

A constatação de que as coisas ―não são mais como eram antes‖ gera 

―confusão‖ e o indivíduo pode perder a cabeça e vir a ―pirar‖, enlouquecer, 

perder a sanidade. A parada é uma grande desconstrução e exige um, também 

grande, rearranjo, uma reorganização da vida, e isso ocorre num contexto em 

que ―de repente‖, estar-se ―proibido‖ de se fazer aquilo de que se mais gosta, o 

jogador, o atleta, está segregado definitivamente, de sua paixão, de seu 

―vício192‖: ―E agora193‖? 

Acredito que muito dessa ―confusão‖ deve-se a essa condição de 

liminaridade ao qual está submetido o atleta profissional. A saída da condição 

de liminaridade causa, via de regra, desconforto devido a mudança de status, 

devido a mudança na rotina, na condição geral de vida. Esse desconforto e 

confusão ficaram bastante aparentes no caso de Celso Gavião, como analisei 

no segundo capítulo da parte terceira desta tese. Celso ficou e ainda está 

literalmente dividido entre a paixão e, digamos, a razão, entre o futebol e o 

negócio – a segunda carreira. 

                                                           
192

 Em reportagem especial do Jornal Zero Hora de Porto Alegre sobre a ―hora de parar‖, o 
atacante Túlio afirma: ―quando quero parar, surge um clube com uma proposta. Isso mexe 
demais comigo, é difícil explicar. É como se fosse uma droga, um vício — conclui Túlio 
Maravilha, que pretende ser comentarista de TV. — Vai ser uma forma de ninguém me 
esquecer‖. Disponível em http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2013/09/tulio-o-
interminavel-viciado-em-futebol-ele-seguira-jogando-depois-do-gol-mil-4276558.html - acesso 
em 23 set 2013, grifo meu. 
193

 A referência a vício, bem como ao tom dramático desta pergunta, está também no 
depoimento de Fabíola Molina, ex-nadadora, aposentada aos 38 anos. Ela foi a nadadora mais 
experiente dentre as representantes de todos os países que competiram nos últimos jogos 
olímpicos de Londres 2012. Ela afirma: ―Não é só a competição que vicia, mas também ter um 
objetivo e querer realizar aquele diferente. Você levanta de manhã, vê que está frio, chovendo, 
sente dores, mas continua porque tem o objetivo de ser o melhor. Perseguir isso é bem bacana 
e quando não há mais aquilo para perseguir, se pergunta ―E agora?‖. ―Recém-aposentada aos 
38, Fabíola Molina pensou em parar pela primeira vez em 2003‖. Disponível em 
http://esportes.r7.com/esportes-olimpicos/noticias/recem-aposentada-aos-38-fabiola-molina-
pensou-em-parar-pela-primeira-vez-em-2003-20131228.html - acesso em 15 ago 2014. 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2013/09/tulio-o-interminavel-viciado-em-futebol-ele-seguira-jogando-depois-do-gol-mil-4276558.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2013/09/tulio-o-interminavel-viciado-em-futebol-ele-seguira-jogando-depois-do-gol-mil-4276558.html
http://esportes.r7.com/esportes-olimpicos/noticias/recem-aposentada-aos-38-fabiola-molina-pensou-em-parar-pela-primeira-vez-em-2003-20131228.html
http://esportes.r7.com/esportes-olimpicos/noticias/recem-aposentada-aos-38-fabiola-molina-pensou-em-parar-pela-primeira-vez-em-2003-20131228.html
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Isso não quer dizer, entretanto, que essa regra valha para todos. 

Demonstrei em ―A construção do ídolo no imaginário futebolístico e a 

constituição do sonho de ser jogador: mitos, heróis e celebridades‖, o segundo 

capítulo da segunda parte desta tese, que o ex-jogador Tostão sentiu-se 

aliviado por deixar a condição liminar. De forma que para ele esse momento 

pós-gramados representava a ―conquista da liberdade, da privacidade e da 

identificação com o homem‖, a hora de começar a ―vida real‖. Tostão sentia 

viver um confronto entre o ídolo e o cidadão, vencido pelo segundo, quando o 

primeiro saiu de cena. 

Outro jogador que demonstrou alivio pelo fim da carreira foi Daniel 

Carvalho. Aos trinta e um anos, o jogador aposentou-se dos gramados 

precocemente porque não suportava mais as cobranças em torno do seu 

problema com a balança e a falta de rendimento. Ele despontou aos dezoito 

anos como uma jovem promessa no Internacional de Porto Alegre 

consagrando-se campeão mundial pela seleção brasileira sub-20. Canhoto e 

bastante habilidoso, logo foi vendido ao CSKA de Moscou da Rússia e por lá se 

sagrou não só campeão nacional, como também campeão do segundo título 

interclubes mais importante da Europa, a Liga Europa, quando foi escolhido o 

melhor jogador da final em 2005. Tais referências lhe levaram à seleção 

brasileira principal, sendo titular do início do trabalho do técnico Dunga que 

seria o treinador da seleção na Copa da África do Sul em 2010. 

A ascensão, porém, parou por aí e a queda de rendimento em seu 

clube o fez perder espaço na seleção e em seu clube, o que lhe trouxe de volta 

ao Brasil, onde não obteve mais o mesmo sucesso. Por aqui, Daniel Carvalho 

teve que lidar com as cobranças constantes que giravam em torno do problema 

com o peso e a pouca mobilidade em campo. Ele conta: ―estava desgastado e 

tinha perdido o prazer de jogar. Estava decepcionado por não jogar mais em 

alto nível. Então achei melhor parar do que ficar me desgastando e 

estressado194‖. A reportagem inicia afirmando:  

 

Tranquilidade, paz e uma vida pessoal e profissional bem 
menos atacadas do que nos tempos de jogador 
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 ―Daniel Carvalho desabafa sobre fama de gordo e diz que sofria com críticas‖, disponível em 
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2014/05/22/daniel-carvalho-leva-vida-de-
gordo-sem-pressao-e-dispara-contra-argel.htm - acesso em 23 mai 2014. 

http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2014/05/22/daniel-carvalho-leva-vida-de-gordo-sem-pressao-e-dispara-contra-argel.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2014/05/22/daniel-carvalho-leva-vida-de-gordo-sem-pressao-e-dispara-contra-argel.htm
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profissional. Assim está a rotina atualmente de Daniel 
Carvalho, meia que já foi grande esperança do futebol 
brasileiro e que decidiu interromper a carreira 
precocemente. Hoje, aos 31 anos, montou um time de 
futsal que disputa a segunda divisão gaúcha, o Pelotas, 
da cidade que leva o mesmo nome da equipe. 
 

 
É possível afirmar que Daniel Carvalho e Tostão sejam exceções, pois 

o poder de atração que o futebol, ou o esporte de alto rendimento de forma 

geral, exerce sobre o seu praticante é tamanho, bem como as paixões e o vício 

que desperta, que o jogador se vê ligado a ele de uma maneira muito intensa. 

Além disso, é preciso se considerar a questão da subsistência, algo essencial 

para pensar a média geral dos jogadores de futebol no Brasil e até no mundo, 

com o agravante que no caso brasileiro há uma enorme dificuldade em se 

conciliar formação escolar e profissionalização no futebol o que dificulta a 

―segunda‖ carreira. Mas embora sejam exceções devem participar do universo 

de análise porque são contrapontos importantes. 

Abandonar o futebol é algo que prevalece menos, em nossa realidade, 

do que ser abandonado pelo mundo do futebol. Tanto ex-jogadores como 

comentaristas esportivos apontam a necessidade de se ter ―autocrítica‖ e saber 

o momento de parar antes de ser parado. Destaco o depoimento de Serginho 

Amizade, de um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama e atual 

presidente do clube, Roberto Dinamite e do ex-jogador e comentarista Neto: 

 
não me pararam de jogar, eu parei de jogar num 
determinado instante. Serginho Amizade, entrevista 
cedida ao autor em maio de 2013. 
 
... é difícil você falar assim: ‗ah, vou parar!‘(...) é uma 
barra, é uma coisa, mas você tem que, tem que ter 
consciência que vai chegar esse momento, e acho que, é 
assim, é a coisa mais desagradável (...) seja pro atleta, 
seja pra qualquer pessoa, e o cara chega nas tuas 
costas, não dá mais, nós não queremos mais você sabe, 
eu acho que o cara tem que ter consciência disso, no 
momento que ele chegou numa fase da vida dele... 
Roberto Dinamite. (RIBEIRO: 2004, grifo meu). 
 
Pendurei as chuteiras cedo. Empurrei até uns 32 ou 33. 
Cansei dessa história de concentrações. Sentia dores 
terríveis nos meus tornozelos. Mas a grana de hoje em 
dia faz o cara seguir um pouco mais. Cada um é cada um 
e isso é compreensível. Mas os jogadores só tem que 
saber levar até o limite de não passar vergonha. De não 
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começar a destruir o que fizeram de bom em suas 
carreiras. Planejar um futuro fora da bola também é um 
bom começo195. Neto196. 
 

Roberto Dinamite ressalta bastante o quanto é difícil e desagradável 

parar, encerrar a carreira, mas, ao mesmo tempo, aponta o quanto é 

importante ter consciência de que chegou a hora, pois se o jogador não tem 

essa percepção, outros terão por ele e o momento que já é delicado pode 

ganhar contornos de maior dramaticidade, pode ganhar maior peso quando o 

jogador é dispensado do clube, quando ele é comunicado que o clube não quer 

mais contar com o seu futebol. Neto vai além e evoca o aspecto do quanto 

vergonhoso pode ser para um atleta tentar continuar a fazer algo para o qual 

não há mais a condição de fazê-lo, comprometendo não só sua condição 

presente, mas podendo vir a comprometer o capital simbólico que acumulou ao 

longo da carreira, apagando o que de bom e/ou extraordinário fez no passado. 

A ênfase que Serginho Amizade dá a esse aspecto, portanto, é uma 

demonstração clara de o quanto essa é uma questão importante para os 

(ex)jogadores: ―não fui parado por ninguém. Não passei vergonha. Eu percebi 

quando deveria parar e escolhi parar‖. A razão primordial que fez Mirandinha 

parar, já citada nesse capítulo, também é um demonstrativo, pois Mirandinha 

cansou da incompatibilidade entre a expectativa que tinham de um Mirandinha 

de dez anos antes com o Mirandinha de dez anos depois e resolveu parar, 

talvez, em seu caso, no limiar entre parar e ser parado. 

Mas essa não é a única forma de ser ―abandonado pelo futebol‖. Há o 

caso de ostracismo e abandono que jogadores mais veteranos passam como 

os campeões mundiais pela seleção brasileira. Na reportagem intitulada ―heróis 
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 ―Não chegou a hora de parar?‖. Disponível em 
http://blogdoneto.blogosfera.uol.com.br/2013/07/13/nao-chegou-a-hora-de-parar/ - acesso em 
13 jul 2013. Grifo meu. 
196

 No mesmo texto, Neto critica um jogador veterano que ―insiste‖ em continuar a carreira 
mesmo em idade avançada: ―Estava assistindo TV quando vi o Juninho Pernambucano se 
apresentando no Vasco como novo reforço para a temporada. Aí fiquei pensando, o que leva 
um cara de quase 40 anos, consagrado pelo mundo, se expor dessa maneira? Posso até estar 
errado (tomara que esteja), mas é evidente que existem limitações físicas e ele não deve 
conseguir manter o mesmo desempenho brilhante de antes. Desempenho inclusive que o levou 
a disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Pior ainda é um clube com a grandeza 
do Vasco se apegar aos ídolos recentes para tentar ‗calar a bola‘ da torcida. Ou pagar alto por 
gratidão. Para vai! Cadê o profissionalismo e o planejamento?‖. 

http://blogdoneto.blogosfera.uol.com.br/2013/07/13/nao-chegou-a-hora-de-parar/
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abandonados197‖, o jornalista Gustavo Marcondes analisa a falta de atenção 

para com os jogadores campeões mundiais nas copas de 1958, 1962 e 1970 

por parte da Confederação Brasileira de Futebol – CBF e o Governo Federal. 

Muitos jogadores estão abandonados à própria sorte sem recursos financeiros 

para custear os chamados ―gastos da velhice‖ quando aumenta, por exemplo, 

os custos com medicamentos e despesas médicas em geral. Tal situação 

motivou o filho de um desses campeões a fundar a Associação dos Campeões 

Mundiais. Na reportagem, Marcelo Izar Neves, filho do ex-goleiro da seleção 

bicampeão mundial em 1958 e 1962, Gilmar dos Santos Neves e fundador da 

citada Associação, afirma:  

 

quando vi meu pai em uma cadeira de rodas e vários 
outros campeões com doenças graves e sem assistência, 
pensei: ‗como isso é possível?‘ Afinal, eram verdadeiros 
heróis nacionais, que levaram o país ao topo quando não 
éramos a potência esportiva que hoje somos. 
 
Prometeram uma carteirinha aos ex-campeões para que 
pudessem entrar nos estádios sem pagar, mas o Rivelino 
foi barrado. O documento tinha validade de um ano. 
 

 

Esse ostracismo e as dificuldades financeiras que podem acompanhar 

o fim da carreira são, sem dúvidas, grandes obstáculos à decisão de encerrar a 

carreira e configuram-se como dramas sociais consideráveis. Na reportagem ―a 

1º morte de todo jogador‖, o Jornal O Povo198 se propunha a discutir a ―difícil 

relação de ex-atletas com o anonimato‖. Numa conversa com o ex-jogador 

cearense Pacoti, o que me chamou a atenção foi o contraste entre a 

reportagem do jornal naturalizando o ―esquecimento‖ ao afirmar: ―uma 

conversa sobre o passado glorioso do atacante, que contrasta com o 

esquecimento atual, natural após a aposentadoria‖, com a fala do próprio ex-

jogador ao negar que esteja no ostracismo: ―Pacoti nega que tenha caído no 

anonimato. ‗Ainda tenho reconhecimento. As pessoas falam comigo, recebo 

homenagens e sou muito bem visto‘‖. Constatação de uma realidade não tão 
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 ―Heróis abandonados‖. Disponível em 
https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/5/26/herois-
abandonados - acesso em 27 mai 2012. 
198

 ―A 1º morte de todo jogador‖. Disponível em 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/esportes/2011/04/07/noticiaesportesjornal,2122623/a-1-
morte-de-todo-jogador.shtml - acesso em 07 abr 2011. 

https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/5/26/herois-abandonados
https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/5/26/herois-abandonados
http://www.opovo.com.br/app/opovo/esportes/2011/04/07/noticiaesportesjornal,2122623/a-1-morte-de-todo-jogador.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/esportes/2011/04/07/noticiaesportesjornal,2122623/a-1-morte-de-todo-jogador.shtml
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cruel ou negação de uma dura realidade? Podem ser as duas coisas, mas o 

fato é que esse momento ainda se encontra sobre muitas sombras, de forma 

que há muito a ser debatido, discutido e analisado sobre a condição de ex-

jogador em nosso país. Entendendo que ela é marcada pela saída de uma 

condição liminar e que as dinâmicas de conversão e reconversão de capital 

são essenciais àqueles que a vivem. Passo agora à análise destas dinâmicas 

para por último, nessa parte da tese, trazer a fala de representantes de 

instituições que representam e/ou assistem os jogadores e ex-jogadores, no 

caso o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol e a Associação de 

Garantia ao Atleta Profissional, tentando identificar se há uma rede de 

assistência a estes no Ceará. 
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CAPÍTULO 2: AS REDES DE ASSISTÊNCIA PARA O EX-JOGADOR DE 

FUTEBOL NO CEARÁ 

 
Analisar a condição de ex-jogador de futebol com foco no momento 

chave de pendurar as chuteiras e os desafios de uma nova carreira exige 

refletir sobre duas questões: existe um mercado para ex-jogadores? Existe 

assistência social a estes? As duas questões aqui tem como foco a realidade 

local, o Ceará, mas é impossível pensá-las sem se considerar o contexto 

nacional e internacional. Foi com este objetivo que entrevistei os presidentes 

das duas instituições de assistência ao ex-jogador de futebol no estado: o 

Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará – SAFECE, cujo 

presidente é o ex-jogador Marcos Gaúcho, e a Associação de Garantia ao 

Atleta Profissional do Ceará, AGAP-CE, cujo presidente é o ex-jogador Celso 

Gavião, cuja trajetória profissional também analisei. Na AGAP-CE, entrevistei 

ainda um de seus diretores, o também ex-jogador Wolney Dias. 

O Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, doravante 

SAFECE, foi fundado em 28 de julho de 2004 e é presidido por Marcos 

Gaúcho. 

Atualmente, as principais ações do sindicato junto aos seus sócios são: 

departamento jurídico para casos de litígio entre clubes e jogadores, como, por 

exemplo, atraso de salário. Parceria com clube da Petrobrás para o lazer do 

jogador e seus familiares. Parceria com o SEBRAE para cursos 

profissionalizantes. Parceria com o Shopping Aldeota, local da sede do 

sindicato, para descontos em compras. Projeto ―futebol hoje‖ voltado para 

atletas ―livres‖, sem clube que visa que estes mantenham a forma física 

treinando e jogando enquanto não retornam ao mercado de trabalho. Projeto 

com os atletas que pararam de jogar, com confraternizações as quartas-feiras 

com jogo de futebol, interação, integração desses atletas e jogos amistosos. 

A relação dos jogadores com o sindicato é bastante baseada na 

resolução de problemas, ou seja, segundo o presidente, os jogadores só 

procuram o sindicato quando estão com algum problema, normalmente, ligado 

a necessidade de exigir dos clubes o pagamento de seus salários, do contrário, 

os jogadores não têm contato com o sindicato, pelo menos não da parte deles, 
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pois o sindicato vai aos clubes buscar esse relacionamento com seus 

associados, conforme afirma Marcos Gaúcho: 

 

a gente vai nos clubes, conversa, explica, tenta trazer 
uma orientação bem especial, bem definida, todos eles 
escutam atentamente, nos recebem muito bem, mas na 
verdade nenhum deles acaba procurando o sindicato 
para conhecer mais o sindicato, saber mais do sindicato e 
alguns dele procuram o sindicato somente nos momentos 
de dificuldade quando o clube tá querendo rescindir um 
contrato que segundo o momento é prejudicial para eles 
próprios, aí nós somos procurados, mas infelizmente 
essa é uma cultura brasileira, mais específica dentro da 
nossa classe, porque é uma classe que não tem a união 
esperada, não tem a politização esperada e na maioria 
das vezes procura o sindicato somente quando precisa199 
(sic). 
 

Perguntado sobre o porquê desse comportamento dos jogadores, 

Marcos Gaúcho afirma que o jogador ―é muito ele‖ e cita que em suas palestras 

junto aos jogadores nos clubes diz a eles, a título de alertá-los para a 

necessidade de união da classe, que ―o futebol é o esporte coletivo mais 

individual do mundo‖. Para ele, a grande maioria acha que não precisa de 

ninguém, muito menos de um sindicato. 

Essa é uma questão complexa que merece ser melhor e mais 

profundamente estudada, há vários aspectos a serem analisados sobre as 

causas dessa dita desunião de classe ou apolitismo dos jogadores. É preciso 

levar-se em conta aquilo que o jogador Geraldo levanta e que eu analisei em 

―As regulações trabalhistas: diferentes formas de controle sobre o jogador de 

futebol‖ subcapítulo 1.3 da parte segunda dessa tese: a balança de poder é 

muito desigual entre jogadores e dirigentes, e os jogadores são a parte mais 

fraca dessa relação que é muitas vezes de opressão. Marcos Gaúcho atribuiu 

essa ―apatia política‖ a cultura geral do brasileiro e ao nível de formação e 

origem social dos jogadores em geral. É um aspecto que não pode ser de todo 

descartado, mas que deve ser pesado com o levantado por Geraldo aos quais 

eu somaria outro: a condição liminar na qual vive o jogador durante a carreira 

que lhe retira muito a capacidade de compreensão do tempo e do espaço no 

decorrer desta. Por último, é preciso se considerar outro ponto importante: nem 
                                                           
199

 Entrevista cedida ao autor em setembro de 2013. Todas as citações doravante são 
referentes a esta entrevista. 
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sempre o sindicato é considerado pelos jogadores como uma instância que de 

fato lhe representem e que luta por eles, vide o movimento conhecido como 

Bom Senso Futebol Clube também citado no mesmo texto da tese. 

Gaúcho insiste no peso da origem social e da formação educacional 

(ou falta dela) dos jogadores, mas abre espaço para esse aspecto do que estou 

chamando como ―condição liminar‖ como empecilho: 

 

o atleta de futebol, ele é muito alheio a isso, ele vive um 
momento diferente, ele joga futebol, ele vive no 
apartamento dos outros, alugado pelo clube, ele mora em 
hotel cinco estrelas, se alimenta muito bem, viaja de 
ônibus, viaja de avião... muitos desses atletas não têm o 
preparo social para isso, vêm de camadas baixas, 
começa a ganhar um pouco mais (sic). 

 

Evidentemente que esta é uma realidade mais próxima daqueles que 

jogam nos grandes clubes, pois os que jogam em clubes de pequeno porte, e 

estes formam a maioria, não moram em ―hotel cinco estrelas‖, mas são 

―alheios‖ ao processo pelo conjunto dos outros aspectos aqui levantados. 

Esse aspecto da relação de distanciamento com os associados não 

difere o sindicato da outra instituição de assistência ao jogador e ex-jogador de 

futebol do estado, a AGAP-CE. 

As AGAP‘s são originárias de um movimento que se iniciou em 1974 

sob a liderança do então capitão da seleção brasileira de futebol, Wilson 

Piazza, em que foi formada uma comissão para reivindicar junto ao Governo 

Federal a criação de um sistema de assistência aos atletas profissionais 

―visando sua profissionalização alternativa e readaptação ao exercício de uma 

nova atividade200‖. Da aprovação da Lei 6.269, resulta a criação de entidades 

sem fins lucrativos voltadas para a prestação de serviços de assistência aos 

atletas profissionais denominadas Associações de Garantia ao Atleta 

Profissional – AGAP a partir da instituição do Fundo de Assistência ao Atleta 

Profissional. Em 1993, a Lei Zico (8.672) cria o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento do Desporto que defini que os recursos destinados a 

assistência dos atletas seriam provenientes: de um por cento do valor do 
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 Site da Federação das Associações de Atletas Profissionais. Disponível em 
http://www.faapatletas.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 – 
acesso em 30 out 2014. 

http://www.faapatletas.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3
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contrato dos atletas profissionais, de um por cento do valor da indenização 

fixada pela entidade cedente, no caso de cessão de atleta a entidade 

estrangeira e 100% (cem por cento) das penalidades disciplinares pecuniárias 

aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades de prática desportiva, pelas 

de administração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça201. Em 1995, é 

criada a Federação das Associações de Atletas Profissionais - FAAP, com a 

finalidade de intermediar a assistência prestada pelas AGAP a seus 

associados, assim a responsabilidade pela assistência social e educacional aos 

atletas profissionais, ex-atletas e aos em formação, passou para a FAAP, a 

quem também, foram destinados, os recursos. Assim, a Associação presidida 

por Celso Gavião202 não tem autonomia financeira e responde, em suas ações 

e projetos, a FAAP que é sediada no Rio de Janeiro. 

A associação, que tem entre 700 e 800 associados, também é 

negligenciada pelos jogadores e ex-jogadores segundo o seu presidente e 

também um de seus diretores, o ex-jogador Wolney Dias. Para Celso Gavião, o 

problema gira em torno da desinformação e da ―falta de costume‖ do jogador 

em buscar os seus direitos: 

 

o ex-atleta, ele, geralmente, o atleta quando tá em 
atividade ele tem tudo, e depois, quando você passa a 
ser ex-atleta, você não tem nenhum apoio, você tem que 
buscar, e essa dificuldade eles não tão acostumado com 
isso. 
 
Hoje nós também estamos tentando divulgar melhor o 
que é a AGAP, nós tamo tentando mostrar pro clube, 
mostrar pro ex-atletas, o que é a AGAP, que há muitos 
que não tem essa informação (sic). 

 

Celso Gavião acaba por corroborar o argumento de Marcos Gaúcho de 

que os jogadores não buscam as instituições representativas e/ou de 

assistência devido a espécie de ―cultura geral‖ que permeia a profissão, o que 

Gavião aponta como uma falta de costume. O aspecto da condição de 

                                                           
201

 ―Contudo, as alterações na Lei Pelé, introduzidas pela Lei 12. 395, de março de 2011, 
diminuíram drasticamente a arrecadação do Sistema. Os percentuais das contribuições 
referentes a contratos e transferências foram reduzidos para 0,5% e 0,8% respectivamente, 
além da supressão do percentual (1%), sobre jogos e das penalidades pecuniárias aplicadas 
aos atletas profissionais pela Justiça Desportiva‖. Disponível em 
http://www.faapatletas.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 – 
acesso em 30 out 2014. 
202

 A atual diretoria iniciou seu mandato em 2011 e o concluíra em 2015. 

http://www.faapatletas.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3
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liminaridade se reafirma, já que, segundo Celso, o jogador não está 

acostumado a procurar os seus direitos devido ao longo tempo em que ele 

viveu ―tendo tudo à mão‖. Mas a desinformação é algo a ser considerado e é 

nesse sentido que Celso Gavião a diretoria da AGAP têm intensificado o 

trabalho de divulgação da entidade junto aos jogadores conforme ilustra a 

imagem a seguir: 

 

Imagem 16 – Celso Gavião, presidente da AGAP, em palestra aos jogadores do 

Fortaleza sobre a entidade e os seus benefícios203  

 

 

Wolney Dias também corrobora com essa visão ao criticar a postura 

daqueles que só procuram à associação para buscar um benefício ínfimo e, de 

certa forma, despolitizado, reafirmando ainda o aspecto da desinformação: 

―muitos que tão aqui vem e não sabe pra que serve a AGAP, sabe pra que eles 

vêm aqui? Pra receber uma carteirinha e entrar no estádio (sic)‖. 

De acordo com o site da AGAP, suas finalidades são: 

 
a) Proporcionar a seus associados, em cooperação com 
as entidades desportivas a que estiverem vinculados, 
uma alternativa de profissão; 
b) Promover cursos, palestras, simpósios, etc., com 
vistas a orientação e adaptação de seus associados; 
c) Manter convênios com entidades públicas e privadas, 
com a finalidade de prestar assistência social e 
educacional a seus associados; 
d) Estudar as tendências do mercado de mão-de-obra 
local, no intuito de facilitar o reemprego dos associados; 
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 Disponível em http://www.agap-
ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=221 – acesso em 29 out 
2014. 

http://www.agap-ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=221
http://www.agap-ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=221
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e) Promover atividades sócio-culturais, esportivas e 
recreativas para os associados e seus dependentes, com 
vistas ao aprimoramento de seus níveis profissionais, 
éticos e culturais; 
f) Propiciar benefícios de natureza social e assistencial 
aos seus associados, de acordo com sua disponibilidade 
de recursos204.‖ 

 

Vê-se que a AGAP-CE é uma entidade com foco no ―segundo tempo 

da vida‖ na medida em que em sua lista de finalidades há referência em três 

dos seis itens há a questão da ―adaptação‖, ―alternativa de profissão‖ e 

―reemprego‖ de seus associados. Destaque-se ainda que, embora a entidade 

seja voltada para os atletas profissionais de forma geral, seu direcionamento é 

total para o jogador de futebol.  

Segundo Celso Gavião e Wolney Dias, os principais serviços 

solicitados pelos associados são: assistência médica, cursos diversos de 

acordo com as demandas, como cursos de treinador, curso de vigilante, curso 

superior – 70% do valor da mensalidade, fornecimento de cesta básica e 

medicamentos, carteira para acesso de graça aos jogos dos times cearenses. 

Para Celso, uma das principais limitações da entidade é não possuir 

um departamento jurídico, algo que é bastante solicitado pelos associados. 

Este é o principal serviço solicitado ao sindicato pelos jogadores, segundo 

Marcos Gaúcho, dentro da lógica, já comentada, de que os jogadores se 

relacionam com o sindicato na medida de suas demandas por resolução de 

problemas. 

Tanto Marcos Gaúcho, quanto Celso Gavião e Wolney Dias concordam 

que não há, efetivamente, assistência ao jogador e ex-jogador no Brasil. A 

assistência que existe através dos sindicatos e das AGAP‘s é muito pontual e 

está focada no atendimento jurídico e no financiamento de bolsas de estudo 

para os associados. 

A discordância, entretanto, entre eles ocorre em relação a outra 

questão importante posta aqui: existe um mercado de trabalho para o ex-

jogador de futebol? Para Marcos Gaúcho o mercado de trabalho de trabalho 

para o ex-jogador é muito amplo e explica porque: 
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 Disponível em http://www.agap-
ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 – acesso em 30 out 
2014. 

http://www.agap-ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3
http://www.agap-ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3
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O atleta quando ele tá trabalhando, ele muitas vezes vive 
outras culturas dentro do próprio país, ele vive outras 
culturas fora do Brasil, ele se fortalece com muito 
conhecimento, ele é um cara sagaz, ele é um cara 
inteligente, ele é um cara que dentro de campo ele tem 
que ter um raciocínio rápido, ele começa a saber que tem 
postura dentro de um hotel, dentro de um avião, ele 
acaba tendo da vida, da faculdade da vida, uma 
experiência muito legal, mas é mal aproveitado porque 
hoje as pessoas querem o quê? Diploma. 

 

Ou seja, para o presidente do sindicato, o mercado de trabalho para o 

ex-jogador é amplo porque a carreira profissional do jogador lhe proporciona 

um cosmopolitismo, uma experiência multicultural que pesara no momento da 

―segunda carreira‖, assim como o fato de que o próprio jogo lhe exige disciplina 

e sagacidade que são características importantes a serem aproveitadas nesse 

reemprego. Há, entretanto, um empecilho: a exigência de formação 

educacional formal, o diploma. Embora seja muito bem formado na ―faculdade 

da vida‖, exige-se no mercado que ele seja formado na faculdade que a maioria 

não tem acesso ou não pode ou não quis cursar. É preciso, para aproveitar 

todo esse potencial que a faculdade da vida proporciona ao jogador, esse 

experiência construída dentro de uma ―condição liminar‖, preparo205 posterior, 

conforme afirma: ―basta se preparar e buscar um espaço que é dele, aspas, 

que poderia ser dele, caso ele se preparasse‖. 

Para Celso Gavião, entretanto, esse mercado não existe: 

 

Não, de forma nenhuma. Ah se existisse! O que existe, 
olha, tem um mercado às vezes de trabalho de treinador, 
e assim mesmo com muita dificuldade, principalmente 
aqui né? Que é uma profissão que geralmente alguns 
que nós temos aqui é ex-atleta e hoje são treinadores e 
bons treinadores, e que tão desempregados e assim 
mesmo encontra dificuldade, as vezes, por ser do estado, 
as vezes por ser ex-atleta daqui, então essa valorização, 
além de não ter mercado,  ele não valoriza. 
 

Celso destaca uma questão importante sobre aquele que é apontado 

como o principal nicho de mercado para o ex-jogador: o posto de treinador de 
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 Nesse sentido, afirma: ―ele pode ser um dirigente num clube, ele pode ser um supervisor, 
ele pode trabalhar numa federação cearense, ele pode trabalhar numa escola, ele pode 
trabalhar em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar desde que ele se prepare para isso 
né‖. 
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futebol. Os problemas, entretanto, são muitos em relação a essa profissão que 

merece ser melhor estudada. 

Recentemente, o Jornal mexicano El Economista realizou e publicou 

um levantamento sobre a rotatividade de treinadores em dez ligas de futebol do 

mundo, cinco ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) e 

cinco ligas americanas (Estados Unidos, Argentina, Brasil, México e Colômbia). 

O resultado é que o Brasil é disparadamente o país em que se dá menos 

tempo de trabalho ao treinador de futebol, ou seja, abrigamos a liga nacional 

em que se tem menos ―paciência‖ com os resultados negativos, onde mais 

rapidamente se dispensa um treinador. Vejamos a tabela que se segue: 

 

Tabela 02 – Tabela com o número médio de anos e de partidas de um treinador 

de futebol por cada liga206. 

 

 

Das dez ligas analisadas, é na brasileira que os treinadores são mais 

precocemente dispensados, conforme demonstra a tabela. No Brasil, um 

treinador permanece em média 0,4 ano no cargo e dirige o time em média em 

15,2 jogos, enquanto no país mais ―próximo‖ da realidade brasileira, a Itália, o 

treinador permanece 1,07 ano no cargo e disputa 40,6 partidas. No extremo 

opostos da tabela, temos a realidade anglófona: nos Estados Unidos, na MLS, 

o treinador tem, em média, 2,6 anos de permanência no cargo liderando o seu 
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 ―DT en México, un empleo de siete meses‖, disponível em 
http://eleconomista.com.mx/deportes/2014/10/06/dt-mexico-empleo-siete-meses - acesso em 
30 out 2014. 

http://eleconomista.com.mx/deportes/2014/10/06/dt-mexico-empleo-siete-meses
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time em 88,4 jogos, em média. Na Inglaterra, realidade parecida com tempo de 

permanência no cargo de 2,1 anos com uma média de 79,4 jogos. 

O estudo também realizou um ranking das dez equipes com mais 

treinadores em seu comando de 2002 até hoje, e o resultado também destaca 

negativamente o Brasil: das dez equipes que mais trocaram de treinador dentre 

as dez ligas analisadas, sete são do Brasil, conforme demonstra a tabela a 

seguir:  

 

Tabela 03 – Tabela com o ranking de times que mais tiveram treinadores de 2002 

até o momento nas dez ligas analisadas207. 

 

 

Note-se que o primeiro time fora da lista de brasileiros, o Veracruz do 

México, teve dez treinadores a menos do que o Fluminense, o primeiro do 

ranking dentre as dez ligas analisadas. São números como esses que 

demonstram o quão frágil é a posição do treinador de futebol no Brasil o 

desestimula muitos ex-jogadores a essa profissão, embora tenham o desejo de 

exercê-la, conforme pude analisar na trajetória de Stênio e Celso Gavião.  

Outro destaque importante, é que dentre esses sete times brasileiros 

que mais trocam de treinador dentre as dez ligas analisadas, três são 

nordestinos, o que demonstra uma acentuação dessa realidade por aqui. No 

Ceará, a realidade é a mesma. Uma reportagem de 2013 do jornal Diário do 

Nordeste intitulada ―Rotina: em apenas cinco anos, 36 rostos‖, aponta que 

                                                           
207

 Idem. Esclareço que os times ―Paranaense‖ e ―Recife‖ citados na tabela são os times 
Atlético Paranaense e Sport de Recife, respectivamente. 
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desde 2008 passaram por, somente, Ceará e Fortaleza, trinta e seis 

treinadores diferentes, numa rotatividade que não deixa nada a desejar em 

relação à média nacional citada pelo jornal mexicano, vindo, ao contrário, a 

superá-la, pois se trata de uma média de 0,1 ano por treinador. O Fortaleza, 

por exemplo, nesse intervalo de cinco anos, contou com dezenove treinadores, 

numa média superior a do Fluminense se dividirmos o número de treinadores 

por cada período de tempo: nesse intervalo de cinco anos, o Fortaleza teve 3,8 

treinadores por ano, enquanto o Fluminense num intervalo de quase doze anos 

(de 2002 a meados de 2014) teve 3,4 treinadores por ano em média. Daí ser 

de fato correta a associação à ―rotina‖ de rotatividade, de dispensa de 

treinadores. 

São situações como estas que levam treinadores brasileiros a fazerem 

comparações, digamos, extremas como a do treinador Nelsinho Baptista que 

está há cinco anos no Japão e afirma: ―prefiro os terremotos do Japão à 

instabilidade brasileira208‖. 

Essa realidade demonstra o quanto aquela que poderia ser umas 

principais ocupações do ex-jogador de futebol é uma carreira extremamente 

volátil, uma profissão, uma posição marcada pela precariedade, embora alguns 

poucos privilegiados ganhem altos salários no país que podem chegar aos 

setecentos mil reais mensais. 

No Ceará, existe ainda um problema de renovação no mercado de 

treinadores: os times da primeira, segunda e terceira divisão contratam os 

mesmos treinadores sempre, num circuito fechado, segundo aponta o diretor 

da AGAP-CE Wolney numa entrevista ao jornal Diário do Nordeste:  

 

Os dirigentes sempre contratam as mesmas pessoas 
para a segunda e a terceira Divisão. Acho que deveriam 
dar chances aos outros. Existem muitos técnicos 
formados pela Agap (Associação de Garantia ao Atleta 
Profissional) que necessitam é de uma oportunidade. Eu 
não gosto de ficar ligando para dirigentes. Eu entendo 
que eles devem dar uma chance pelo que a pessoa já 
fez‖, cobra o ex-jogador209. 

                                                           
208

 ―Nelsinho diz que prefere terremotos do Japão à instabilidade brasileira‖, disponível em 
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/10/24/nelsinho-critica-mentalidade-no-
brasil-e-minimiza-terremotos-no-japao.htm – acesso em 24 out 2013. 
209

 ―Para sempre goleador‖, disponível em 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1209748 – acesso em 30 jul 2013. 

http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/10/24/nelsinho-critica-mentalidade-no-brasil-e-minimiza-terremotos-no-japao.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/10/24/nelsinho-critica-mentalidade-no-brasil-e-minimiza-terremotos-no-japao.htm
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1209748
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Assim, aquele que é sempre lembrado como o principal espaço a ser 

ocupado pelo ex-jogador de futebol em sua ―segunda carreira‖ é uma posição 

extremamente fragilizada pela falta de perspectiva de trabalho em longo prazo, 

mas, ao mesmo tempo, marcada pela pouca rotatividade de cargos, com os 

―mesmos treinadores‖ girando nas principais cadeiras disponíveis, dificultando 

a entrada de novos profissionais, o que somado ao ponto levantado por Celso 

Gavião, de que os treinadores provenientes daqui ou que terminaram suas 

carreiras de jogador aqui, tem uma dificuldade mais acentuada, tendo que lidar 

com uma espécie de preconceito, temos que a ―principal opção‖ de ―segunda 

carreira‖ ao ex-jogador é uma opção bastante complicada, o que nos leva a 

concluir que não existe de fato um mercado de trabalho para ex-jogadores, 

mas sim escassos espaços onde o ex-jogador pode converter o capital 

simbólico intrínseco a profissão para o seu proveito no ―segundo tempo da 

vida‖. 
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PARTE V - PRORROGAÇÃO, E NÃO O FIM DO JOGO 

 

CAPÍTULO 1: A TÍTULO DE CONCLUSÃO: O TÉRMINO DESTE INÍCIO E 

NÃO O FIM DESTE JOGO 

 

Muitas foram as minhas motivações para realizar essa pesquisa e 

escrever essa tese. Passo a enumerar as principais delas: 1. O futebol é um 

esporte que deve ser estudado sociologicamente tendo em vista ser um 

fenômeno social de grande importância com uma tremenda capacidade de 

mobilização de pessoas, paixões e do imaginário. Trata-se de uma das mais 

ricas e destacadas vias através das quais podemos compreender melhor uma 

sociedade, particularmente a brasileira; 2. Embora já venha ocorrendo uma 

alteração do quadro, o esporte ainda é pouco estudado, ainda não possui a 

atenção e o espaço devidos no âmbito das pesquisas em ciências sociais210. 

Minha pesquisa, minha tese é uma tentativa de contribuir para a continuidade 

desse processo de abertura das ciências sociais para o mundo dos esportes, 

particularmente ao futebol; 3. O jogador de futebol é um personagem presente 

no imaginário social do brasileiro, ocupando espaços diversos como: herói, 

ídolo, mito, líder, vilão, bode expiatório, mercenário, dentre outros. A posição 

que ocupa é muito desejada, afinal como pergunta a música: ―quem não 

sonhou em ser um jogador de futebol‖? Busquei aprofundar uma visão sobre o 

que está por trás dessa condição de jogador de futebol, na medida em que 

pensamos e falamos muito sobre eles, mas não conhecemos os meandros de 

sua realidade profissional e de vida, muito menos quando os holofotes se 

apagam e o personagem perde espaço para o indivíduo no difícil processo de 

abandonar os gramados; 4. O momento de aposentar-se do futebol é trágico, 

dramático, nas despedidas oficiais vemos torcedores e jogadores chorando, 

vemos jogadores se despedindo e voltando a jogar, enfim, como é esse 

momento, como é o segundo tempo da vida? Essa última foi a motivação 

primordial que me moveu aqui e que me leva a pensar o quanto este é o 

término de um começo e não o ―fim do jogo‖, pois esta é a primeira de muitas 

pesquisas que pretendo realizar sobre a pós-carreira, de forma que encerro 

                                                           
210

 No trigésimo oitavo encontro anual da ANPOCS – Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Ciências Sociais em 2014, nenhum dos grupos de trabalho ou simpósios de 
pesquisas pós-graduadas versava sobre esporte. 
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esta tese com a consciência de que há muito ainda o que pensar e desenvolver 

em relação as hipóteses e ideias que apresentei e desenvolvi. 

Que fim levou? e por onde anda? são duas perguntas que dizem muito 

sobre essa condição de ex-jogador. É preciso ressaltar que a primeira diz 

respeito a uma espécie de (autoproclamada) ―biblioteca do futebol brasileiro‖ 

mantida pelo jornalista Milton Neves em seu site formando um almanaque onde 

podemos saber sobre a carreira e a pós-carreira de muitos ex-jogadores 

brasileiros e a segunda é mais comumente usada quando nos referimos a 

alguém que não vemos a tempo, que longe de nossas vistas deve estar a 

andar para longe de nós. A primeira é marcante porque remete, de forma muito 

direta, a um fim e essa ideia de fim pode ser interpretada de forma muito 

ampla: fim da carreira, fim do personagem, fim da fama ou fim da vida? 

O personagem pode até sair de cena, pode até não ser mais 

midiatizado, mas dificilmente é totalmente esquecido, particularmente por quem 

o criou e o viveu. O personagem jogador de futebol e o homem são submetidos 

a um processo de disciplinarização muito intensos onde a ambiguidade é uma 

grande marca. No Brasil, há um ideário de futebol, o ―jeito brasileiro de jogar‖, 

conhecido como futebol-arte. A posição do jogador na (re)produção desse 

estilo de jogar o futebol ―tipicamente brasileira‖ é semelhante a de um artista no 

sentido do improviso, da condição em que o jogador tem a liberdade de ser 

―ardiloso‖ e ―malicioso‖, conforme a citação que se segue afirma: 

 

O jogador deve se tornar quase um dançarino, fazer de 
seu corpo um conjunto de signos indecifráveis para o 
adversário, dominar a arte do drible, da condução 
maliciosa e ardilosa da bola, numa exibição permanente 
de habilidade e raciocínio rápido, aproveitando todos os 
lances do acaso, do imprevisto, da oportunidade. José 
Carlos Bruni (SOUZA, 1998, p.137). 
. 

 

Qualquer idealização, em seu confronto com a realidade, pode perder 

sustentação e com esta não é diferente, pois a beleza do improviso malicioso 

na demonstração permanente de habilidade nos lances dados ao acaso é 

facultada a poucos já que a disciplina deve prevalecer dentro e fora do campo. 

A posição do jogador no interior do processo civilizador é difícil porque ele 

compõe uma das principais válvulas de escape de um sistema civilizador, 
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conforme Elias (1993), que exige um nível razoável de autocontrole individual, 

daqueles que dele participam, para, somente assim, poder se efetivar. O 

espetáculo esportivo moderno cumpre a função de liberar os indivíduos de 

suas tensões por sobre-esforço devido à supracitada necessidade de se obter 

o autocontrole ao oferecer ―excitação prazerosa‖, ao mesmo tempo em que 

deve conservar e ratificar uma série de coerções com o objetivo de ser mais 

uma atividade a fortalecer o exercício do autocontrole e dos impulsos violentos. 

A posição do esporte no processo já é em si ambígua – ratificação do controle 

e refresco as tensões que se formam a partir deste – a do jogador, configurar-

se-á mais ambígua ainda, pois todas as ações, atitudes e opiniões do jogador 

profissional são passíveis de julgamento não só por parte do público, como 

também pelos ―tribunais da disciplina‖ em que se configura muitas vezes a 

imprensa esportiva e o comando dos próprios clubes e federações, assim, 

conforme demonstrei, o jogador profissional sofre controle não só pelo que faz 

ou deixa de fazer dentro das quatro linhas durante os jogos e treinos, pois este 

se estende a sua vida privada conforme demonstrei no primeiro capítulo da 

parte dois em relação à perseguição ao jogador Fred do Fluminense, um dentre 

muito casos. 

Recentemente, o técnico da seleção brasileira, Dunga, foi alvo de 

polêmica quando o Jornal Folha de São Paulo vazou uma cartilha 

implementada pelo treinador visando estabelecer um rígido código de conduta 

onde veta, por exemplo, o uso de chinelos, boné, brincos, celulares, bem como 

manifestações políticas ou religiosas enquanto os jogadores estiverem servindo 

à seleção brasileira211. 

Existe um modelo requerido de jogador de futebol que varia conforme o 

período histórico, a região do país, do mundo e o nível do campeonato. Esse 

modelo incide sobre a forma como o jogador deve jogar, falar, se comportar em 

campo, nos treinamentos, viagens ou em seus momentos de folga, no seu 

modo de vestir, no visual do seu corpo e deve refletir, por exemplo, a 

agremiação, o clube, o nível do campeonato, conforme o ilustra a cartilha do 

treinador da seleção. 

                                                           
211

 ―Cartilha de Dunga proíbe chinelos e obriga jogadores a cantar hino‖. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/10/1536720-cartilha-de-dunga-proibe-chinelos-e-
obriga-jogadores-a-cantar-hino.shtml - acesso em 06 nov 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/10/1536720-cartilha-de-dunga-proibe-chinelos-e-obriga-jogadores-a-cantar-hino.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/10/1536720-cartilha-de-dunga-proibe-chinelos-e-obriga-jogadores-a-cantar-hino.shtml
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Esses modelos configuram perfis que se constituem, por sua vez, como 

rótulos ou princípios classificadores que tem como polos principais, do ideal ao 

tipo de jogador a ser evitado, as denominações ―jogador de grupo‖ e ―jogador 

problema‖ ou ―jogador rebelde‖. Analisei como esses perfis são construídos e 

quais as consequências deles para os indivíduos que sofrem essas 

classificações, bem como o que está em jogo. Os jogadores são alvo do poder 

disciplinar em vários níveis e aqueles que intentam se colocar contra o sistema, 

seja por razões políticas, sejam por dificuldades disciplinares são punidos com 

a pecha de rebeldes, chegando a ser responsabilizados por aquilo que não 

poderiam sê-lo como o caso analisado sobre a maior briga entre torcidas do 

Brasil em que o jogador Edmundo foi acusado de ser um dos principais 

culpados por ―instigar a violência‖ dos torcedores através de suas atitudes 

transgressoras dentro e fora do campo. 

Seja provindo da mídia esportiva, dos treinadores, dos dirigentes ou até 

dos torcedores, existe um poder disciplinar que impõem ao jogador de futebol 

uma série infindável de sanções que se erige a partir de uma estratégia 

discursiva que produz um ideal de profissionalismo a ser buscado a qualquer 

custo. Este é um dos fatores que contribui para a dificuldade de mobilização 

política da classe futebolística: os jogadores também almejam esse ideal de 

profissionalismo e passam por cima da sua condição de reclamantes quando, 

por exemplo, seus times jogam três ou quatro dias na mesma semana por 

semanas seguidas numa condição sub-humana e os jogadores não se 

manifestam contrariamente se limitando a afirmar que é necessário vencer as 

dificuldades impostas a uma vida em time grande que disputa muitos 

campeonatos. 

Não há dúvidas que compete para isso a natureza jurídica e comercial 

do vínculo entre jogador e clube que tende a exercer (ou possibilita) uma série 

de pressões sobre o jogador. O jogador profissional de futebol está submetido 

a um controle intenso sobre sua vida sexual, a alimentação, o repouso, a 

ingestão de bebidas, o uso das vestimentas, as manifestações à imprensa, 

dentre outros. Segundo Bomfim (2011), tal controle se dá ―em razão da 

finalidade precípua do contrato que é obter do jogador de futebol o melhor 

rendimento nas competições e o melhor aproveitamento físico de suas 
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habilidades‖, assim justifica-se, juridicamente, que o clube realize controle tão 

objetivo e tão subjetivo do indivíduo. 

Argumentei que para além do ordenamento jurídico que estabelece 

―subordinação especial‖, existe uma grande ambiguidade do vínculo do jogador 

com o time: ele é um empregado que recebe uma contrapartida financeira pela 

prestação de um serviço – jogar futebol, dar entrevistas, representar o clube 

etc., mas o seu vínculo com o clube deve ir além, pois é necessário ter amor à 

camisa, honrar o clube e a sua torcida, exercer esse trabalho com o máximo de 

esforço e dignidade. 

Assim, embora se reconheça que o dinheiro é o principal instrumento 

de recrutamento de jogadores, em momentos de crise (derrotas, rebaixamento, 

falta de pagamentos etc.) evoca-se esse compromisso para com a agremiação 

como elemento que impulsiona a ação do jogador. Isso me levou a concluir que 

o dinheiro é um dos principais fatores a gerar ambiguidades no futebol, 

particularmente nessa relação entre jogador e clube – torcida e diretora. 

O vínculo do torcedor com o clube é baseado na paixão – ―paixão 

clubística‖, conforme Damo (2007). Por trás da beleza dessa paixão 

arrebatadora, capaz de atos somente possível aos ―verdadeiros apaixonados‖, 

demonstrações expressas de amor, existe o perigo dos atos violentos por parte 

dos torcedores. Analisei que existe uma perigosa naturalização do suposto 

direito do torcedor de se manifestar e demonstrei que tal naturalização da 

cobrança está cristalizada em todos os âmbitos, da crônica esportiva aos 

dirigentes, chegando às próprias ―vítimas‖ dos protestos, os jogadores de 

futebol. As cobranças dos torcedores por resultados não poucas vezes 

extrapolam o âmbito do diálogo e terminam em invasões aos campos de 

treinamento, violência física e/ou psicológica nos aeroportos nas idas e vindas 

das partidas ou em lugares públicos, o que obriga os jogadores a uma vida 

social cerceada da livre circulação. Destaco os depoimentos de Stênio e 

Serginho Amizade sobre essa questão da cobrança: 

 

Eu acho que eles [a imprensa, a torcida] interferem muito 
na vida particular do jogador, mas o jogador também tem 
que saber os seus limites, aonde que está, aonde que 
vai, porque as vezes um simples passeio, se quiser ir 
passear com a família, os caras da imprensa já pensam 
de outra maneira, entendeu? (...) mas é mais em fase 
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que o time tá mal. É como você ver, que as pessoas 
falam mais, que aparece mais polêmicas (sic). Stênio212. 
 
Quando você cai na gandaia e você tá com moral pra cair 
na gandaia aí a vida é uma festa, com um time 
ganhando, ninguém não quer nem saber, se o time 
perde: aí a torcida começa a implicar. Mas se o time tá 
ganhando, tá vencendo e lhe veem numa mesa rodeado 
de cerveja com gente se divertindo o cara chega e lhe diz 
assim: ―nosso time é uma maravilha, nosso time é bom 
demais, vamo tomar uma‖. Se o time tá perdendo, o cara: 
―seu bebum, seu num sei o que‖. Serginho Amizade213. 
 

 

Em ambos os depoimentos temos a figura da cobrança dos torcedores 

e/ou da imprensa e em ambos há relação entre vitória/derrota e cobrança, onde 

na derrota surgem as ―polêmicas‖, as cobranças mais exasperadas. A 

continuidade da conversa sobre o tema revelou, entretanto, a naturalização 

dessa cobrança. A serem perguntados sobre se já haviam sofrido com essas 

cobranças e como a viam responderam: 

 

Porque um atleta, além de lidar com o público, ele tem 
que ser reservado. Então, que é muito exposto à mídia, 
você tem que saber ser profissional mesmo. Não é uma 
outra profissão que você sair do trabalho e pode fazer o 
que quer, entendeu? Stênio. 
 
É uma coisa normal. (...) até porque o cara não tá indo ali 
premeditado, ele viu aquilo e aquilo mexe com a paixão 
dele, e a paixão existe. Não é que a paixão vá te justificar 
que o cara te agredir, entendeu, mas essa situação ela é 
muito complexa de você lidar. (...) é evidente quando se 
tem uma paixão, né, eles ficam descontrolados. O 
futebol, o torcedor de futebol apaixonado, ele é 
descontrolado. Serginho Amizade. 

 

Enquanto Stênio evoca a questão da necessidade de se ser 

profissional, Serginho Amizade assinala o poder da paixão, de uma atitude que 

não é premeditada e que é, portanto, espontânea e reservada aos 

apaixonados, entenda-se: descontrolados por natureza. As reservas dadas ao 

lazer cotidiano do jogador são devidas as peculiaridades da profissão e suas 

exigências naturais: ser profissional, e/ou às paixões desenfreadas dos 

                                                           
212

 Entrevista concedida ao autor em 25 outubro de 2013. 
213

 Entrevista concedida ao autor em 27 outubro de 2013. 
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torcedores a vociferar nos momentos em que a tristeza ou ódio da derrota lhe 

tomam por completo. 

O fato é que as peculiaridades do vínculo do jogador de futebol com os 

clubes, e suas torcidas, propiciam um nível de dominação extravagante do 

empregador em relação ao empregado, o que somado a esse aspecto do 

cerceamento da vida privada do jogador me leva a concordar com Damo 

quando este afirma que ―poucos são os espaços que na atualidade convertem, 

sem restrições éticas, pessoas em coisas como no futebol‖ (2007, p.68), 

constituindo-se, o mundo futebolístico, como um espaço social de 

―naturalização do comércio humano‖ (Idem, p.69). 

Tais fatores tão importantes e destacados da profissão não impendem, 

entretanto, que tantos jovens a almejem-na e isso se deve, segundo Damo 

(2007, p.24), ao fato de que as ―mazelas da profissão‖ ficam escondidas pelo 

―vedetismo de alguns atletas de talento‖, fenômeno que se explica quando 

analisamos experiências de sucesso como a do ―reino encantado‖ de Neymar. 

Três das quatro trajetórias que analisei coadunam com essa relação 

entre o vedetismo, o sonho de ser jogador de futebol e a ―escolha‖ por essa 

profissão, por esse caminho. Sobressaem-se nessas histórias elementos 

importantes como o destino, a sorte, o acaso, ao mesmo tempo, em que estão 

presentes o esforço, a dedicação.  

As trajetórias de Serginho Amizade, Mirandinha, Celso Gavião e Stênio 

me propiciaram um rico quadro através do qual pude ver melhor e com cores 

mais vivas e vibrantes a profissão de jogador e um de seus momentos mais 

importantes: o momento de parar. Correndo o risco de produzir empobrecidos 

estereótipos, podemos sintetizar alguns traços que cada uma dessas trajetórias 

propiciou: em Serginho Amizade há muito do acaso e de um certo ―deixa ver o 

que acontece‖. Ele não pretendeu ser jogador, não batalhou propriamente uma 

posição dentro do esporte, as coisas ―foram acontecendo‖, ele conseguiu uma 

vaga num time pequeno do Rio de Janeiro para jogar, havia acabado de 

vivenciar uma experiência no mundo hippie e compartilhou da efervescência de 

quem se opunha a ditadura militar no país. Surgiu a oportunidade para vir à 

Fortaleza jogar, veio. Destacou-se, foi disputado pelos grandes times da capital 

e acabou trocando Fortaleza por Ceará. De repente se apaixona por uma 

cearense e vai-se embora de volta à cidade maravilhosa acompanhar a amada. 
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Depois de um tempo volta ao futebol cearense para nunca mais voltar. Nesse 

interim, toma a decisão que iria fazer muita diferença em sua pós-carreira: 

fazer faculdade de educação física. Sérgio Redes ou Serginho Amizade ou 

Serginho cabeça privilegiada ou Serginho insubordinado, acumulou muito 

capital social ao longo da carreira, o que, somado ao capital cultural, concedeu-

lhe boas conversões de capital e lhe propiciaram boas oportunidades no pós-

carreira até os dias de hoje. 

Mirandinha via no futebol uma tábua de salvação e percorreu o que 

Campbell (1995) chamou de a ―jornada do herói‖: ascendeu socialmente 

através de um esforço pessoal numa caminhada vitoriosa, mas cheia de 

percalços. Menino pobre da periferia de Fortaleza, ele queria sair da pobreza e 

levar seus pais e irmãos para longe dela e o futebol era uma grande chance 

para isso. Seu faro para gol lhe levou ao interior de São Paulo e de lá ganhou 

literalmente o mundo, pois veio a se tornar o primeiro jogador brasileiro a jogar 

na Inglaterra após ter feito aquele que talvez tenha sido o maior gol de sua 

carreira pela seleção brasileira contra a Inglaterra em plena capital inglesa, o 

que despertou o interesse do clube inglês que o contratou. Jogaria ainda no 

Japão e conseguiria realizar o grande desejo de ser campeão cearense pelo 

Fortaleza, seu time do coração. Durante a carreira acumulou recursos 

financeiros, mas os investimentos destes, não lhe renderam dividendos para a 

pós-carreira, pelo menos não suficientes para viver deles. Convertendo o 

capital simbólico adquirido pela passagem pela seleção, pela experiência na 

Inglaterra e Japão, somando-o ao capital social que as amizades do mundo do 

futebol lhe permitiram acumular, Mirandinha inicia sua nova carreira como 

treinador de futebol. Apaixonado por futebol, ele intenta dar seguimento a essa 

carreira, enquanto lidera o museu do futebol ao lado de sua esposa na Arena 

Castelão, estádio de Copa do Mundo em Fortaleza. 

Celso Gavião sonhava em voar alto, menino da periferia da cidade 

praiana paulista de Santos, dava os primeiros chutes objetivando ser jogador. 

Jogou em times amadores na infância e pode sentir o primeiro gosto da ―fama‖ 

ao participar de um campeonato filmado e posteriormente exibido numa TV 

local. Destacou-se, o que lhe levou a jogar no Santos de Pelé, mas quis o 

―destino‖ que um amigo da família lhe levasse a Ribeirão Preto onde assinaria 

seu primeiro contrato como jogador no Botafogo local. As estripulias da 
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juventude, porém, resultaram num acidente, que por sua vez, resultou num 

afastamento do time: não sabia Celso, que o destino lhe reservava mais uma 

peça que mudaria bastante sua vida e lhe traria um vínculo com a terra de José 

de Alencar para sempre. Por não ter viajado junto com o time, pode ser 

observado por dirigentes do Fortaleza que resolveram lhe contratar. Do contato 

com a terra do sol resultou de conhecer e se apaixonar por aquela que tornar-

se-ia sua esposa, o que lhe fez fincar raízes em Fortaleza. Do time tricolor, 

entretanto, foi para o Ferroviário e de lá fez o segundo grande voo: foi 

contratado pelo time do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, realizando o sonho 

de poder jogar por um grande time do cenário nacional. Por lá, entretanto, iria 

enfrentar um grande drama: uma grave contusão quase lhe faria abandonar 

precocemente os gramados. Recuperado da lesão, é emprestado ao Bahia e 

da terra de Jorge Amado alça o segundo grande voo da carreira: é contratado 

pelo Porto de Portugal, inaugurando uma fase de muitas vitórias e título na 

Europa. Seu retorno ao Brasil dar-se no momento final de sua carreira que se 

finda e gera um dos maiores impasses de sua vida: seguir a difícil carreira de 

técnico de futebol ou investir numa carreira longe dos gramados? 

Stênio sonhava em ser jogador de futebol e se reconhecia como 

talentoso, mas as obrigações com os pais não lhe permitiam buscar a 

profissionalização. Diferentemente de Mirandinha, por exemplo, embora 

houvesse o sonho, o futebol profissional acabou surgindo para ele não como 

uma tábua de salvação, mas como uma opção profissional dentre outras. 

Assim, a entrada veio tarde, aos vinte e dois anos, e lhe veio quando não 

parecia mais vir. Stênio caracterizou-se em sua carreira, em ser um jogador de 

times interioranos ou pequenos da capital como os tempos de Ferroviário, 

embora tenha jogado no Ceará e no Náutico de Recife. O que chama a 

atenção na trajetória de Stênio é uma certa desconfiança dele em relação ao 

futebol, tanto no início da carreira, quanto em seu fim. Apesar de talentoso, 

Stênio não pode e não quis investir tudo no futebol, o que, aliado as obrigações 

impetradas pela necessidade de sobrevivência e pressão dos pais, levou-lhe a 

esta entrada tardia no esporte. Tendo acumulado pouco capital simbólico 

durante a carreira, Stênio peregrinou por muitos times cearense, vivenciado em 

boa parte de sua carreira um fenômeno muito comum a vários jogadores de 

futebol: jogar em vários times numa mesma temporada, mudando dentro de um 



264 
 

período de três a quatro meses de time. A exceção foram os períodos de 

Ceará, conforme já destaquei, e em sua experiência em Portugal quando jogo 

pelo pequeno time Estrela da Amadora, hoje extinto devido a dívidas 

trabalhistas. Assim como Serginho Amizade, Stênio também investiu nos 

estudos antes de encerrar a carreira, mas no pós-carreira vivencia ainda um 

período de incertezas, onde embora usufrua no diploma ao trabalhar em 

projetos sociais ligados ao futebol, não está seguro de seguir a profissão de 

técnico de futebol, pois a considera muito insegura. A importância de Stênio no 

grupo de jogadores que entrevistei, foi a de ter um exemplo de quem encerrou 

a pouco tempo o que proporciona pensar o processo ainda em andamento, 

sem consolidação. 

Foi para compor melhor, juntamente com estas trajetórias, o cenário da 

pós-carreira no Estado do Ceará, que entrevistei os presidentes das duas 

instituições de assistência e representação do jogador e ex-jogador de futebol 

no estado: o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará – SAFECE e 

a Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Ceará, AGAP-CE. As 

entrevistas revelaram, que para os respectivos representantes de cada 

entidade, a assistência é muito precária e de pequeno alcance. Além disso, os 

jogadores e ex-jogadores tem uma relação com as entidades muito baseada na 

resolução de problemas pontuais o que desfavorece um trabalho de médio e 

longo prazo e enfraquece as instituições. 

O objetivo dessa tese foi o de examinar os dramas, e perscrutar os 

homens por trás destes, dos personagens, do jogador. Cada um, de sua forma, 

vivenciou os impactos de encerrar a carreira, de passar a jogar o ―segundo 

tempo da vida‖. 

Neste sentido, conclui que a dificuldade de parar de jogar futebol, para 

além da obvia dificuldade facultada a todas as profissões, está ligada ao fato 

de que o jogador vivencia, durante a carreira, uma condição de liminaridade.  

Por fim, as quatro trajetórias de vida profissional que analisei nessa 

tese demonstraram formas diferentes de lidar com este momento tão dramático 

de saída da liminaridade, ao mesmo tempo em que demonstraram os 

elementos que estão presentes nessas diferentes experiências, a saber, o 

retorno ao tempo/espaço ordinário, as incertezas quanto ao que vem pela 

frente, a dificuldade de ocupar a mente em relação à perda da rotina. 
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As limitações dessa pesquisa e análise estão dadas pelo próprio limite 

do trabalho sociológico de compreensão do fenômeno social como também 

pelas limitações do pesquisador/escritor e pelas limitações do tempo de 

pesquisa e de escrita, não obstante, as lacunas aqui deixadas me encorajam a 

dar continuidade a pesquisa sobre esse universo ainda pouco explorado do 

fenômeno social moderno, particularmente da sociedade brasileira, de forma 

que este é apenas o término de um início e outros ―segundos tempos‖ virão. 
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