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Trabalhei com representantes de um clube do Brasileirão A, preparando 

uma reforma das academias de jovens jogadores. 

 
Precisamos de estudar 3 questões : 

 Por que se tornou impossível de criar um elenco de jovens jogadores 

chegando das academias ? 

 Por que os garotos perdem habilitações quando jogam com adultos ? 

 Como lidar com os jovens e o ambiente deles ? 
 

Serão trés dias de trabalho, aqui esta um resume do primeiro dia, porque 

pensei que pode interessar alguns amigos do futebol e dos jovens. 
Antes do resumo quero fazer três observações sobre o método : 
  
1. Percebi que tem dirigentes que não tem habilitações para lidar com o 

futebol. São amigos do futebol ou do Presidente e, muitas vezes, boas 

pessoas, mas eu queria trabalhar com profissionais. Isso foi possível porque 

as contas de alguns clubes não estão boas. 
2. Vou aplicar a lei de Pareto : 80% de consequências tem 20% de causas. 

Vou me limitar a apresentar aquelas causas. 
3. Uma nova questão surgiu das discussões : porque grandes empresários 

são lamentáveis dirigentes do futebol ? A gente bateá um papo sobre isso 

durante as lanches e vou apresentar as conclusões no último ponto 4. 
Resume do dia 1. 

 

1. Por que se tornou impossível de criar um elenco de 

jovens jogadores chegando das academias ? 
 

Esta questão não é relativa à questão : como introduzir jovens no elenco. 

Respostas não podem ser divulgadas aqui, não. O mesmo com a questão : 

"como criar um elenco? ". 
  
Apresentação da questão : por unanimidade, concordamos que se tornou 

impossível de criar um elenco adulto a partir de garotos. Os dois clubes 

especialistas nisso, o Ajax Amsterdam (Holanda) com suas academias e o 

Arsenal (Inglaterra) com suas compras de jovens no mundo não 

conseguiram já há mais de 20 anos. 
Alguns torcedores gostariam disso, a maioridade queriam craques ou 

antigos ídolos. Mas concordamos que os jovens são mercadoria para os 

clubes e empresários deles. 
 

As trés causas que se destacavam são, sendo mais importante a primeira : 

 
1. A partir do primeiro contrato, os jovens se pensam craques e explodem 

voando em cima do povo. Concordei com isso. As 
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análistas mostravaram que a causa é o enriquecimento rápido demais ou o 

feito que as pessoas são aduladas. As pessoas assim se tornam fora da 

realidade, vão viver em um mundo inteiro sem relação com a 

realidade, sem trabalho cotidiano. É uma forma de autismo, é tratado assim 

na psiquiatria. 
Pareceu que as origens sociais dos meninos são mais pobres (o mesmo na 

Europa), mas os contratos são mais lucrativos, então a diferença é maior 

hoje do que ontem. 
Fiquei surpreso com a resignação dos técnicos. 

 
Proposta de soluções : 

         O enriquecimento precisa se tornar progressivo, os prêmios são mais 

importantes do que o salario básico e só os prêmios podem crescer, 

pouco a pouco. 

         Os prêmios podem seguir uma curva de Gauss. 

         Cursos sobre este problema são necessários nas academias. 

         As academias precisam organizar atividades sociais e contatos com a 

realidade, regularmente. 

2. O ambiente familiar, social (e profissional) do jovem contrato 'explode' 

também. 
Muitas vezes, os pais dele param de trabalhar, às 

vezes se separam. A criança se torna a mega sena 

deles, pensam que tèm direito sobre o sucesso e os 

dinheiros do garroto. Ele perdeu a afeição e raízes... 

Ele pode se tornar vítima de sua própria família. 

Então, é o mais fraco no momento mais perigoso da 

vida de jogador profissional dele. Na falta de afeto, 

pode tentar de procurar-se substituto, isso também é 

ariscado... Vira-se talvez uma presa. 

 

Li, no dia 3 de junho 2015 no Lance! : "Na tarde desta quarta, em reunião 

iniciada por volta das 16h e com aproximadamente 1h30 de duração, 

Marcos Antônio da Silva (Marcão), pai de Gerson, e o presidente do 

Fluminense, Peter Siemsen, trataram o assunto." 
 
Vira-se com certeza uma presa para mocinha que gostaria sair da condição 

social e econômica dela, não se tornar faxineira mas contratar faxineira. A 

solução é muito simples : se tornar grávida. É o seguro de receber dinheiro 

durante muitos anos... Armadilha. 

 
Conclusão : jovens que parecem conseguir o sonho descobrem miséria 

afetiva. Perdem as referências e o senso das realidades. 
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Proposta de soluções : 

         Uma escola dos pais nas academias 

         Uma associação dos pais nas academias 

         Um curso de educação afetiva do jovem nas academias 

         Dicas certas de vida 

         Uma aplicação estrita das leis de proteção dos menores pelos clube 

e academias. 

2bis. O ambiente professional 'explode' também. Delegados e técnicos, 

antigas referências do garoto sumiram. Aqui chegam os empresários, muitas 

vezes demais, mercadores de escravos. Vão fazer perder a cabeça do 

jogador falando de sonhos possíveis ou quebrando as últimas raízes da 

pessoa humana. 

 
Proposta de soluções : 

         O clube deve aguardar pelo menos 75% dos direitos sobre os jovens 

         A FIFA precisa avaliar os empresários com os clubes e os 

jogadores. Senão da certo, o empresario pode ser proibido e o clube 

que contrata com ele também. 

         Segurar as academias 

         Criar o jovem para enfrentar o mundo adulto. 

  
3. Impaciência dos torcedores, sócios e então dos dirigentes. 

 
Mas e mais torcedores são jovens que nunca tocaram a bola no chão, talvez 

jogaram ao showball ou no Playstation. Podemos pensar que têm muitos 

torcedores que não percebem mais o tempo necessário para 

aprender técnicas do jogo de futebol, o tempo necessário para criar um 

elenco, ou o tempo necessário para a garotada para achar e aguardar o ritmo 

dos jogos de adultos (e o impacto físico). Talvez esteja também o casao de 

alguns dirigentes. 

 
Os torcedores de hoje em dia tem muitas impaciências. Não aproveitam 

mais de ver crescer um jogador, um elenco, um clube, não aproveitam mais 
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um gesto técnico. Muitos deles aproveitam só a emoção do campo ou do 

jogo. Gostam mais de bandeiras, de brigas, de odios do que do jogo. 

 
As vezes alguns dirigentes tem comportamentos similares. 

 
Olhamos as prestações dos dois goleiros Fabio de Cruzeiro, 

frio, profissional, eficaz e Roger Cenis, um ídolo, no jogo na Copa 

Libertadores. Fabio qualificou o Cruzeiro mas os jornais falaram só 

de Roger Ceni que, de maneira inteligente, declarou depois a eliminação que 

ele pensou deixar o futebol... Ninguém falou mais da prestação do melhor 

goleiro do Brasileiro mas a gente chorou com o Roger Ceni, 43 anos, que 

foi bem presente no último jogo. Rsrs. 

 
Proposta de soluções : 

         Escola para criar dirigente 

         Projeto de elenco sobre 3 anos 

         Deixar um técnico com habilitação trabalhar 

         Dar tempo ao tempo 

         Escola dos torcedores 

  

A musica clássica conheceu, tem 100 anos, o mesmo problema, quando os 

filhos da aristocracia acabam de tocar instrumentos de musica. Virtuoso era 

ídolo de todos que tentou de aprender a tocar e encontrou as dificuldades. 

Mas, o disco aprende a aproveitar o estilo e a musicalidade. A técnica 

pareceu mesma coisa "natural", senão "normal". 

  

Quero acrescentar com este momento do trabalho quando um dirigente 

iniciou uma frase "creio que..." Não pude continuar porque um diretor 

técnico com habilitação respondeu de repente " Acabou o tempo de crer, 

agora é o tempo da realidade." Isso me deixou esperança. 

 

Bernard Bourgeois 

Diretor de futebol 

(22) 9 9999-7240 
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