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O presente trabalho trata de uma pesquisa em andamento e que pretende investigar os
processos de subjetivação de jovens em preparação para atuarem profissionalmente como
atletas de futebol, enfatizando a percepção deles acerca do contexto formativo. O caráter
polissêmico do esporte no contemporâneo tem contribuído para a diversificação dos modos
como órgãos sociais, grupos e indivíduos se apropriam desta prática. Até os anos de 1960 a
prática dos esportes era reservada a grupos específicos de atletas e ocorria, prioritariamente,
em locais determinados, como clubes e agremiações. A partir daquele período, porém, iniciase uma mobilização por diversos órgãos internacionais com vistas à democratização do
esporte e do acesso à prática esportiva. Este movimento, denominado Esporte para Todos,
teve como marco inicial o Manifesto do Esporte de 1968, divulgado pelo Conselho
Internacional de Educação Física e Esporte (Tubino, 2010), em que se argumentava o esporte
como direito universal do cidadão e se demandava o reconhecimento deste enquanto tal. Em
1978, a Carta Internacional de Educação Física e Esporte da Organização das Nações Unidas
pela Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), reitera a demanda anterior e atesta a valiosa
contribuição dos esportes para o desenvolvimento integral do humano. Em atenção a isso e
reconhecendo o valor do desporto enquanto ferramenta promotora de socialização e que
contribui para os processos de prevenção de patologias e de recuperação da saúde, o governo
brasileiro tem atuado mais incisivamente sobre o setor. A partir dos anos 2000, o Governo
Federal tem buscado aumentar o número de projetos e programas direcionados ao estímulo da
prática do esporte nos seguimentos recreativo, educacional e de alto rendimento, além de
fomentar o estabelecimento de parcerias entre os diferentes setores governamentais nos níveis
municipal, estadual e federal, as empresas privadas e organizações da sociedade civil. As
corporações empresariais também reconhecem os benefícios associados ao esporte e buscam
utilizar este como ferramenta para promover a integração entre funcionários e melhorar sua
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qualidade de vida e de saúde física e psíquica, possibilitando, assim, um aumento na
produtividade e na eficiência organizacional. Deste modo, nota-se que o esporte é adotado
como instrumento multifuncional, tanto pelo poder público como pela iniciativa privada e
pela sociedade civil, dadas as vantagens desta prática para a promoção da saúde, da
socialização e da integração entre indivíduos e grupos de pessoas. Além dos benefícios sociais
e humanos, é interessante atentar também para a relevância do esporte como eixo da
economia. No Brasil, por exemplo, em 2012 o setor representou 1,6% do produto interno
bruto (PIB), o que equivale a R$ 67 bilhões (Caleiro, 2014). Este cenário socioeconômico,
associado aos movimentos pela democratização e difusão da prática esportiva, contribuiu para
a modernização do esporte, em especial na esfera do alto rendimento, levando ao surgimento
de um modelo orientado pela racionalidade científica e tecnocracia. Com efeito, o que se
observa é o crescente número de categorias profissionais que se dedicam ao trabalho ligado ao
esporte. Neste movimento de profissionalização do desporto, o próprio atleta, figura central
do fenômeno esportivo, se profissionaliza. O esporte, que nascera no período moderno como
atividade vinculada ao estilo de vida burguesa e que tinha como marca o amadorismo, passa a
se configurar numa nova possibilidade de inserção no mundo do trabalho. De modo geral, a
formalização do trabalho de atleta se acentua a partir da segunda metade do século XX, com a
monetarização do desempenho esportivo e o início das transmissões dos eventos e
competições (Rubio, 2002). Este segundo aspecto, em particular, significou a possibilidade de
exploração econômica da prática desportiva por meio da propaganda e do merchandising.
Rubio (2002) assinala que com a transformação do esporte em trabalho alguns pilares
fundamentais do olimpismo, como amadorismo e fair play, ficaram deturpados. Deste modo,
a prática esportiva, no contexto profissional, passou a ser orientada por princípios como
individualismo e competitividade, que são característicos do mercado de trabalho capitalista.
Com a difusão destes valores, instaura-se uma situação em que “o risco constante de perder o
lugar conquistado é permanente” (Mansano, 2009, p.86), o que leva a produção do medo,
afeto que atua como dispositivo de controle no contemporâneo. No caso do esporte de
rendimento, tal condição pode atuar pressionando atletas profissionais e àqueles que aspiram
esta carreira a aceitarem condições precárias, submetendo-se à sobrecarga física e psicológica
em suas rotinas laborais. A despeito disso, o ofício dos atletas de alto rendimento parece
exercer grande fascínio na população infanto-juvenil, uma vez que, de acordo com Rubio
(2002), a profissionalização do esporte levou a “uma iniciação esportiva cada vez mais
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precoce”. No que tange a profissionalidade desportiva é inegável a centralidade do futebol. A
modalidade além de possuir a mais influente e bem estruturada organização do cenário
esportivo, a Federação Internacional de Futebol (FIFA), é também uma das mais populares do
planeta. No caso do Brasil, por exemplo, o futebol foi considerado a modalidade mais
acompanhada e de maior exposição na mídia (Binder Dijker Otte & Company do Brasil,
2011). Se o esporte profissional tem no atleta o personagem central do espetáculo esportivo,
no futebol a situação é análoga. À medida que esta profissão se desenvolveu, tornou-se mais
complexa, exigindo que se criasse uma etapa exclusivamente dedicada a preparação de jovens
para o trabalho como atletas profissionais. Neste sentido, os clubes de futebol, antes restritos a
atuação com “equipes principais”, ampliam seu raio de ação para a formação do atleta por
meio das chamadas “categorias de base”. Considerando a magnitude e difusão do esporte no
contemporâneo, é imprescindível a realização de pesquisas que investiguem os modos como
os indivíduos e grupos têm se relacionado com esta prática, bem como os efeitos que isso tem
produzido. No caso do futebol esta necessidade se intensifica, dado o destaque da modalidade
e o grande número de praticantes que possui, especialmente no Brasil. O saber acadêmico tem
se mostrado atento à questão, apesar disso ainda são poucas as pesquisas que buscaram
explorar a dimensão formativa para o trabalho como atleta do futebol, dando ênfase à
percepção dos jovens acerca desta etapa de suas vidas e discutindo os processos de
subjetivação produzidos neste contexto. É importante mencionar que neste projeto partimos
da concepção de subjetivação enquanto fenômeno que deriva do processo interacional entre
sujeito e cultura/sociedade. Nesta perspectiva, a subjetividade e o processo de subjetivação
formam "um sistema complexo que tem dois espaços de constituição permanente e interrelacionada: o individual e o social, que se constituem de forma recíproca e, ao mesmo tempo,
cada um está constituído pelo outro" (Gonzales-Rey, 2004, p. 141). Atentos à necessidade de
sistematizar e examinar os saberes acadêmico-científicos acerca da formação profissional para
ao futebol, iniciamos a presente pesquisa. Nesta, pretende-se investigar os processos de
subjetivação dos jovens em formação para o trabalho como atletas de futebol, buscando: 1)
examinar os elementos do contexto sociointeracional da formação do atleta de futebol; 2)
investigar a percepção e apropriação dos jovens no tocante aos principais aspectos que
compõe o cenário formativo; e 3) discutir os processos de subjetivação do atleta em formação
considerando as dimensões contextual e coletiva e a percepção dos jovens sobre o processo
formativo. Optou-se pelo estudo de caso de três atletas em fase de formação vinculados às
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categorias de base de um clube paranaense. A recolha de dados será feita por meio da
aplicação do dispositivo metodológico nomeado autoconfrontação simples, desenvolvido e
aperfeiçoado no quadro teórico da Clínica da Atividade (C.A.) de Yves Clot (2006, 2010). A
autoconfrontação simples favorece a emergência da atividade dialógica voltada para a
coanálise de situações reais de processos formativos de trabalho, as quais são gravadas em
áudio e vídeo (Perez & Messias, 2013). A análise dos dados coletados também seguirá os
aportes fornecidos pela C.A. Até o presente momento foi realizada a revisão bibliográfica
para acessar as investigações acadêmicas já produzidas sobre o tema, em especial aquelas que
abordam as dimensões profissional e formativa do futebol. As etapas previstas para esta
pesquisa compreendem: estudo sobre o trabalho e a formação do atleta de futebol; recolha de
dados sobre a dimensão prescritiva que compõe o contexto formativo do atleta de futebol;
realização das gravações e das autoconfrontações; sistematização e análise dos dados; e
elaboração de dissertação.
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