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RESUMO   
  

A  função  de  goleiro  foi  a  última  introduzida  no  esporte  alguns  anos  após  a  chegada  do                  
futebol  no  Brasil.  Desde  então,  o  mesmo  se  tornou  relevante  e  contribuinte.  O  futebol  tem                 
uma  importância  na  formação  dos  jovens  por  ajudar  no  desenvolvimento  tanto  da  parte               
física  quanto  nos  aspectos  psicológicos.  De  acordo  com  Aguirre  (2019),  torna  o  jovem  mais                
confiante  aumentando  sua  autoestima  para  as  demais  atividades,  aprimorando  também  o             
seu  controle  motor  dos  mesmos.  A  escolha  temática  deste  trabalho  deu-se  pela              
familiarização  dos  pesquisadores  com  o  futebol,  em  particular,  os  goleiros.  Neste  contexto,  a               
proposição  desta  pesquisa  reside  em  investigar  e  discutir,  por  meio  de  revisão  de  literatura,                
os  fatores  interdependentes  na  seleção  de  goleiros  para  as  categorias  de  base.  Este  estudo,                
de  cunho  qualitativo  descritivo,  baseia-se  nos  seguintes  autores:  Joseph  Baker,  Jean  Côté  e               
Bruce  Abernethy.  Não  houve  pesquisa  de  campo,  sendo  assim,  se  caracteriza  também              
como  uma  pesquisa  bibliográfica  (BOCCATO,  2006).  Categoria  de  base  é  um  departamento              
no  qual  as  crianças  e  jovens  aprendem  o  futebol  e  tem  a  intenção  de  se  tornarem  jogadores                   
profissionais  do  clube  que  está  inserido.  Os  autores  supracitados  apontam  cinco  aspectos              
do  desenvolvimento  pessoal  que  a  diversificação  de  atividades  esportivas  pode  promover:             
habilidades  intrapessoais,  comportamento  pró  social,  identidade  saudável,  diversos  grupos           
de  pares  e  capital  social.  Tais  aspectos  evidenciam  a  qualidade  social  do  esporte.  Em  meio                 
aos  pontos  apresentados  para  o  processo  seletivo  de  goleiros,  vale  ressaltar  a  importância               
de  um  ensino  esportivo  eficaz.  Há  a  possibilidade  de  ressignificar  com  os  atletas  uma  prática                 
esportiva  de  qualidade.  Construir  esta  revisão  bibliográfica  possibilitou  sanar  a  dúvida             
pertinente  dos  pesquisadores  a  respeito  da  seleção  de  goleiros.  Portanto,  quanto  mais  cedo               
o  jovem  mostrar  interesse,  melhor  será  seu  processo  de  formação  para  se  tornar  um  atleta                 
eficiente.  Se  não  for  possível,  investir  mais  horas  em  prática  deliberada,  se  dedicando  no                
desenvolvimento   de   suas   habilidades   para   uma   melhor   performance.     

  
Palavras-chave:   Fatores  interdependentes;  Processo  seletivo;  Categoria  de  base;          
Futebol;   Goleiro.     
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INTRODUÇÃO   
  

O  futebol  foi  introduzido  no  Brasil  por  Charles  Miller,  um  estudante  brasileiro              

que  retornou  da  Inglaterra  no  ano  de  1894  com  alguns  materiais  e  uniformes               
esportivos  para  divulgar  e  disseminar  o  esporte  para  os  brasileiros  (MATTOS,  2002).              

No  decorrer  dos  anos  aconteceram  algumas  modificações  no  futebol           

transformando-o   no   formato   que   é   conhecido   hoje   em   dia.     
Goleiro  foi  a  última  função  introduzida  no  esporte  alguns  anos  após  a              

chegada  do  futebol  no  Brasil.  Desde  então,  o  mesmo  se  tornou  relevante  e               
contribuinte  para  o  futebol.  Em  meados  da  década  de  1970,  os  aposentados  da               

posição  criaram  a  profissão  de  treinador  de  goleiro,  atualmente  conhecida  como             

preparador,  sendo  na  época  usado  das  suas  técnicas  para  ensinar  os  novos  goleiros               
(MARTINS,  2008).  Nos  tempos  atuais,  os  goleiros  que  estão  aposentados  e             

permanecem  na  área,  buscam  conhecimento  teórico  para  complementar  suas           
experiências   como   treinadores   dos   iniciantes   ao   esporte.   

O  atual  futebol  é  uma  disputa  entre  duas  equipes  de  onze  jogadores  com               

posições  específicas  como  ataque,  meio  e  defesa.  Dentro  de  certas  formações             
encontram-se  os  atacantes,  os  jogadores  de  meio  de  campo  que  fazem  a  ligação  da                

defesa  para  o  ataque  ajudando  também  em  ambas  as  áreas,  os  defensores              
responsáveis  por  parar  o  ataque  do  adversário  e  ajudar  ao  goleiro.  A  função  do                

goleiro  por  sua  vez,  é  diferente  dos  demais  jogadores,  ele  evita  o  ponto  máximo  do                 

futebol   tornando-o   privilegiado   de   usar   as   mãos.   
Além  do  futebol  de  campo,  existem  diversas  modalidades  semelhantes,           

dentre  elas  o  futebol  de  salão  (Futsal):  jogado  com  duas  equipes  de  cinco  jogadores;                
o  futebol  de  areia:  formado  também  por  cinco  jogadores  em  cada  equipe;  e  o  futebol                 

de  sete  (também  conhecido  como  futebol  society):  jogado  em  grama  sintética  com              

quatorze   jogadores   no   total   divididos   em   duas   equipes.   
De  acordo  com  Gonçalves  e  Nogueira  (2006),  o  Brasil  é  considerado  o              

“berço”  do  futebol,  pois  desde  cedo  as  crianças  e  os  jovens  são  incentivados  a  jogar                 
bola  e  a  assistirem  futebol  na  televisão  e  em  outros  meios  de  comunicação,  fazendo                

com  que  o  futebol  fique  cada  vez  mais  enraizado  culturalmente.  As  crianças  e  os                

jovens  praticam  futebol  em  locais  específicos  como  clubes  da  cidade,  campinho  ou              
quadra  do  bairro  e  até  mesmo  dentro  de  suas  casas.  Mesmo  que  seja  uma  forma  de                  

entretenimento,  proporciona  a  participação  de  todas  as  classes  sociais.  É  nítido  nas              
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aulas  de  Educação  Física  Escolar,  que  esse  esporte  é  muito  procurado  tanto  por               

meninos  quanto  pelas  meninas,  além  do  mesmo  fazer  parte  dos  Parâmetros             
Curriculares   da   Educação   Física.   

O  futebol  tem  uma  importância  na  formação  dos  jovens  por  ajudar  no              
desenvolvimento  tanto  da  parte  física  quanto  nos  aspectos  psicológicos.  De  acordo             

com  Aguirre  (2019),  torna  o  jovem  mais  confiante  aumentando  sua  autoestima  para              

as   demais   atividades,   aprimorando   também   o   controle   motor   de   quem   o   pratica.   
Os  fatores  encontrados,  preliminarmente,  no  referencial  teórico  deste  estudo           

que  visam  a  seleção  de  goleiro  são:  habilidade  de  movimento,  habilidade  técnica              
(domínio  dos  fundamentos  no  esporte),  fator  físico  e  estado  emocional  (ligados  ao              

condicionamento  da  parte  física  e  mental),  e   apoio  familiar  (motivação).  Dentre             

esses  fatores  destaca-se  a  estatura  e  a  envergadura,  que  a  princípio,  são  os  fatores                
que   chamam   a   atenção   dos   “olheiros”.   

A  posição  de  goleiro  deveria  ser  tão  relevante  como  outras  posições,  o  que               
nem  sempre  acontece  no  mundo  do  futebol.  A  intenção  deste  estudo  não  é               

responder  em  definitivo  a  razão  dessa  questão,  mas  sim,  discutir  a  respeito  da               

posição  de  goleiro.  Com  observações  e  experiências,  ao  assistir  partidas  amadoras             
em  ruas,  quadras  e  campinhos  de  bairros,  foi  analisado  o  quanto  o  goleiro,  em  sua                 

maior  parte,  é  deixado  por  último.  Muitas  das  vezes  é  escolhido  aquele  que  tem  o                 
hábito  ou  habilidade  de  jogar  como  goleiro  para  que  não  tenha  o  revezamento  de                

jogadores   para   tal   função.  

A  escolha  temática  deste  trabalho,  a  princípio,  deu-se  pela  familiarização  dos             
pesquisadores  com  o  futebol,  em  particular,  os  goleiros.  Sendo  também  um             

importante  ponto  de  partida  na  busca  por  novos  conhecimentos.  Ao  longo  da              
trajetória,  obteve-se  a  busca  por  um  aprofundamento  nas  perspectivas  do  processo             

seletivo  das  categorias  de  base.  Ainda  que,  especificamente,  haja  poucos  materiais             

disponíveis  e  os  existentes  trazem  a  compreensão  de  diversos  elementos            
envolvidos,   em   outras   palavras,   os   diversos   fatores   interdependentes.   

Com  essa  razão,  o  presente  estudo  se  fundamentou  em  materiais  que             
apresentam  uma  melhor  compreensão  do  assunto  em  uma  tentativa  de  entender             

como  acontecem  os  processos  seletivos  nas  categorias  de  base  priorizando  a  parte              

dos  goleiros.  Buscando  ao  mesmo  tempo,  o  motivo  deste  ter  uma  função              
diferenciada  das  demais  posições  no  campo,  se  tem  um  método  de  escolha  viável               
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para  o  processo  de  seleção  e  quais  são  suas  formas  de  avaliar  se  o  atleta  cumpre                  

os   requisitos   para   essa   posição.   
Escrever  sobre  o  futebol  passa  a  ser  um  desafio,  pois  é  um  tema  que  gera                 

muitas  divergências  desde  suas  origens,  quando  esse  esporte  era  praticado            
somente  pelos  homens  branco  da  elite  brasileira  ou  aqueles  de  origem  inglesa.  No               

entanto,  os  excluídos  no  início  podiam  apenas  assistir  aos  jogos  nos  campos  de               

várzeas   e   alguns   anos   depois   foram   aceitos   nos   campeonatos   amadores.     
Diante  disso,  foram  explorados  alguns  fatores  que  levam  os  times  e  as              

escolinhas  de  futebol  a  escolherem  os  jogadores,  em  especial  o  goleiro,  que  tem               
grande  função  como  qualquer  outro  atleta  profissional  de  futebol,  no  qual  o  foco  se                

encontra   mais   na   questão   prática   do   que   no   processo   de   formação.   

Neste  contexto,  a  proposição  desta  pesquisa  reside  em  investigar  e  discutir,             
por  meio  de  revisão  de  literatura,  os  processos  e  principais  fatores  na  seleção  de                

goleiros   para   as   categorias   de   base.   
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FUNDAMENTAÇÃO   TEÓRICA   
  

Os  fatores  interdependentes  na  seleção  de  goleiros  estão  configurados  nos            

processos  de  seleção  das  categorias  de  base.  Esta  discussão  destaca  a  gestão  da               
faixa  etária  e  a  técnica,  enquadrada  na  possibilidade  de  verificar  semelhanças  e              

diferenças  entre  jovens  futebolistas.  Os  fatores  encontrados  para  a  seleção  de             

goleiros  são  as  habilidades  (motoras,  técnicas,  físicas,  táticas),  atributos  emocionais,            
e   em   evidência   estão   a   estatura   e   a   envergadura   (AGUIRRE,   2019).   

A  contratação  em  grandes  clubes  analisa  a  formação  de  atletas  como  um              
ponto  fundamental  na  escolha  dos  jogadores  para  a  equipe  profissional.  Instiga-se             

bastante  se  há  um  perfil  ideal  para  a  seleção  de  jogadores  de  futebol.  A  estatura  é                  

um  fator  importante  na  seleção  de  goleiros  dispondo  como  um  perfil  preferencial              
atletas   que   tenham   entre   1,85m   a   1,95m   de   altura   (BERTO   e   MAGALHÃES,   2014).     

A  estatura  está  relacionada  ao  período  da  adolescência  que  de  acordo  com  a               
Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  está  entre  as  idades  de  dez  a  dezenove               

anos.  A  mesma  está  ligada  com  a  maturação  nesse  intervalo  de  tempo,  no  qual  os                 

jovens  demonstram  algumas  características  sexuais  secundárias,  aumento  de  peso           
e  estatura.  De  acordo  com  Carlesso  (1981),  Domingues  (1997),  Gallo  e             

colaboradores   (2010),   apud   Berto   e   Magalhães   (2014,   p.89):     
  

o  goleiro  de  futebol  de  campo  é  um  atleta  com  objetivos  e  funções               
extremamente  distintas  dos  demais  jogadores,  enquanto  a  proposta          
do  jogo  é  marcar  gols,  o  goleiro  tenta  evitá-los.  A  difícil  missão  de               
evitar  os  gols  da  equipe  adversária  durante  a  partida  exige  condições             
especiais  do  atleta  que  irá  ocupar  a  posição.  O  goleiro  tem             
responsabilidade  e  importância  vital  em  uma  equipe,  sua  atuação           
poderá  influenciar  diretamente  no  resultado  do  jogo.  Em          
determinados  lances  da  partida  pode  ser  a  consumação  de  uma            
vitória  ou  até  mesmo  a  derrota.  Dizem  que  todo  time  começa  com  um               
bom  goleiro.  Contudo,  o  goleiro  necessita  de  capacidades          
condicionantes  e  coordenativas,  capacidades  físicas  e  técnicas         
específicas.   O   goleiro   deve   dominar   seus   fundamentos   técnicos.     
  

Um  grande  influenciador  no  rendimento  dos  goleiros  é  a  envergadura,  ou             

seja,  ao  alcance  dos  braços  do  atleta.  Quanto  maior  a  medida  e  a  impulsão,  melhor                 
será  a  performance  no  bloqueio  das  bolas  distante  no  gol,  sendo  também  preciso,               

uma  grande  noção  de  espaço  para  esta  finalidade.   Embora  seja  um  fator  relevante,               
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infelizmente  não  é  muito  citado  nas  estatísticas  de  campeonatos  mundiais.  Em             

conformidade   com   Greco   (2002):   
  

Essa  medida  antropométrica  se  obtém  medindo  a  amplitude  ou           
cumprimento  desde  a  ponta  dos  dedos  de  um  braço  até  a  ponta  do               
dedo  do  outro  braço.  Como  pode-se  deduzir,  os  goleiros  que            
apresentam  uma  envergadura  maior,  terão  logicamente  um  alcance          
maior  podendo  chegar  a  bolas  mais  longe  que  outros  com  mais             
flexibilidade  e  economia  de  energia.  Este  parâmetro  está  associado  à            
estatura,  tipo  e  perímetro  da  caixa  torácica  fator  altamente  treinável,            
e   o   cumprimento   dos   braços   (p.57).   

  

De  acordo  com  Carlesso  (1981)  apud  Vieira  (2009),  os  atributos  essenciais             
para  o  goleiro  são:  peso  proporcional,  estatura,  elasticidade,  bom  desenvolvimento            

no  salto,  saber  cair,  velocidade  de  movimentos  e  reação,  habilidade,  flexibilidade,            

agilidade,  coordenação,  ritmo,  equilíbrio,  força  explosiva,  resistência,  valentia,          
tranquilidade,   decisão,   atenção,   confiança,   responsabilidade   e   inteligência.   

As  habilidades  ocupam  um  lugar  de  destaque  devido  ao  fato  de  serem              
componentes  fundamentais  nos  jogos  e  em  seu  desenvolvimento.  Para  participar  do             

jogo,   os   esportistas   necessitam   almejar   as   habilidades,   quais   sejam:     
●  TAREFA  A  SER  EXECUTADA:  uma  habilidade  é  uma  tarefa  que  se  aprende  na                

prática  e/ou  experiência  visando  um  objetivo.  Como  por  exemplo,  chutar  uma  bola  e               

movimentar-se  no  espaço  para  recebê-la.  Os  jogos  possuem  as  habilidades            
técnicas,   táticas   e   estratégicas   (SPITTLE,   2013).     

●  QUALIDADE  DA  PERFORMANCE:  habilidades  também  descrevem  a  qualidade           
da  performance.  Jogadores  habilidosos  podem  alcançar  o  objetivo  da  tarefa  de             

forma  mais  efetiva  e  eficiente.  Por  exemplo,  um  jogador  de  Futebol  elabora  uma               

decisão  tática  criando  espaço  para  receber  a  bola.  Nesse  sentido  as  performances              
de  habilidades  requerem  uma  ótima  utilização  dos  componentes  técnicos,  táticos  e             

estratégicos   (idem).   
  

HABILIDADES   EM   CATEGORIAS   ESPECÍFICAS   
  

Habilidades  Técnicas:  são  comportamentos  ensinados  que  requerem  o          

movimento  do  corpo  para  alcançar  um  objetivo.  Alguns  jogos  possuem  um  maior              
número  de  habilidades  técnicas  ou  requerem  maior  precisão  do  que  outros.  A              

variedade  de  habilidades  técnicas  sustenta  a  performance  nos  jogos.  Com  base  na              
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estabilidade  do  ambiente  são  classificadas  em  fundamentais  e  especializadas,           

abertas   ou   fechadas   (SPITTLE,   2013).   
Habilidades  de  Movimento  Fundamental:  são  basicamente  formadas  por          

pilares  de  movimentos  específicos.  A  expectativa  é  que  as  crianças  possam             
desenvolver  tais  habilidades  enquanto  participam  dos  jogos.  Exemplo:  chutar  e            

espalmar   uma   bola   (idem).   

Habilidades  de  Movimento  Especializadas:  são  para  determinados  jogos  ou           
esportes  que  geralmente  podem  ser  descritas  como  Habilidades  Esportivas           

Específicas.  São  versões  mais  avançadas  das  Habilidades  de  Movimento           
Fundamental  ou  combinações  destas  aplicadas  em  uma  determinada  modalidade.  O           

desenvolvimento  maduro  das  Habilidades  de  Movimento  Fundamental  é  uma           

variedade  das  Habilidades  Esportivas  Específicas  dentro  de  jogos  que  auxiliam  os             
alunos  a  uma  participação  ativa  em  uma  ampla  gama  de  possibilidades  para  uma               

efetiva   performance.   Exemplo:   o   drible   e   o   passe   com   um   chute   lateral   (ibidem).   
Habilidades  Táticas:  são  decisões  e  ações  tomadas  dentro  do  jogo  para  obter              

vantagem  em  relação  ao  adversário.  Requerem  saber  quando  e  como  utilizar  as              

habilidades  técnicas  e  envolvem  a  utilização  de  informação  para  tomar  decisões.             
Exemplo:  quando  e  onde  passar  ou  quando  e  para  onde  correr,  chutar  a  bola  para                 

longe  do  adversário  ou  movimentar  dentro  do  espaço  para  receber  a  bola  (SPITTLE,               
2013).     

Habilidades  Estratégicas:  se  referem  às  intenções  durante  o  jogo.  Uma            

estratégia  é  um  plano  de  ação  para  o  jogo,  competição  ou  temporada.  Jogadores  e                
equipes  utilizam  a  estratégia  para  obter  vantagem  a  partir  de  suas  forças,              

compensando  suas  fraquezas.  Envolve  as  formas  de  jogar,  como  manter  a  posse  de               
bola  ou  planejamento  quando  há  pressão  de  tempo.  Estratégias  se  referem  às              

habilidades  de  jogadores  e  sua  capacidade  de  trabalho  coletivo  na  superação  de              

situações  táticas  que  ocorrem  dentro  do  jogo  (evitando  a  marcação  de  gol  pelo               
adversário).   Exemplo:   decidir   utilizar   chutes   longos   ou   utilizar   passes   curtos   (idem).     

Habilidades  Fechadas:  são  experimentadas  em  ambiente  estável  e  previsível,           
de  tal  forma  que  os  atletas  tentam  produzir  um  movimento  consistente  e  eficiente               

que  possa  ser  facilmente  repetido.  Na  aprendizagem,  o  futebolista  tenta  desenvolver             

um  movimento  técnico  com  uma  pequena  variabilidade.  Exemplos:  pênaltis,           
escanteios   e   cobranças   de   falta   (ibidem).     
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Habilidades  Abertas:  são  experimentadas  em  ambientes  imprevisíveis  e          

mutáveis,  de  tal  forma  que,  os  jogadores  tenham  que  reagir  e  adaptar  as  habilidades                
ao  seu  redor.  Cada  execução  de  habilidade  é  diferente  e  o  atleta  tenta  desenvolver                

na  que  seja  inerente  à  variabilidade  e  funcionalidade  da  situação  de  movimento              
específico.  Exemplo:  movimentos  da  equipe,  do  adversário  e/ou  da  bola  (SPITTLE,             

2013).   

Visando  resumir  a  questão  das  habilidades  há  a  seguinte  questão:  como  o              
goleiro  pode  aplicar  as  suas  habilidades  no  jogo  e  no  treino?  Considerando-o  como               

um  jogador  que  detém  certa  habilidade  com  as  mãos  e  os  pés,  enquadra-se  a  ideia                 
de  prática  contínua,  seguida  por  foco  contínuo  de  pensamento  e  concentração  sobre              

as   habilidades,   como   uma   ideia   central   para   a   pedagogia   do   esporte.   

Jogadores  habilidosos  podem  executar  movimentos  eficazes  quando  exigidos          
pela  situação  de  jogo.  Ser  habilidoso  requer  manipular  as  habilidades  técnicas,             

táticas  e  estratégicas  de  forma  a  alcançar  o  sucesso.  O  jogador  deve  ser  capaz  de                 
decidir  quando  e  como  utilizar  as  habilidades.  Ao  produzir  uma  solução  efetiva  para               

agarrar  a  bola  impedindo  o  gol  do  adversário,  faz  com  que  o  goleiro  necessite  que                 

suas  habilidades  tenham  uma  combinação  de  técnica  e  tática  adaptando  tudo  dentro              
do  jogo.  Por  esta  razão,  o  objetivo  da  prática  de  habilidades  é  desenvolver  jogadores                

que  possam  selecionar  e  tomar  decisões  certas,  executando  de  forma  eficiente  no              
contexto   da   performance.   
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METODOLOGIA     
  

Este  estudo,  de  cunho  qualitativo  descritivo,  tem  caráter  de  revisão            

bibliográfica  com  base  nos  seguintes  autores:  Joseph  Baker,  Jean  Côté  e  Bruce              
Abernethy.  Os  pesquisadores  deste  estudo  buscaram  identificar  a  forma  de  como  os             

goleiros  são  selecionados  para  a  prática  profissional.  Deste  modo,  foram  descritas             

as   maneiras   e   quais   são   as   mais   utilizadas   para   tal   finalidade.   
Não  houve  pesquisa  de  campo,  mas  sim,  um  levantamento  e  análise  da              

bibliografia  consultada.  Sendo  assim,  este  estudo  se  caracteriza  também  como  uma             
pesquisa  bibliográfica,  ao  qual,  é  uma  revisão  que  discorre  da  junção  de  textos  de                

um  ou  mais  autores  para  a  elaboração  do  mesmo  conforme  esclarece  Boccato              

(2006):   
a  pesquisa  bibliográfica  busca  a  resolução  de  um  problema           
(hipótese)  por  meio  de  referenciais  teóricos  publicados,  analisando  e           
discutindo  as  várias  contribuições  científicas.  Esse  tipo  de  pesquisa           
trará  subsídios  para  o  conhecimento  sobre  o  que  foi  pesquisado,            
como  e  sob  que  enfoque  e/ou  perspectivas  foi  tratado  o  assunto             
apresentado  na  literatura  científica.  Para  tanto,  é  de  suma           
importância  que  o  pesquisador  realize  um  planejamento  sistemático          
do  processo  de  pesquisa,  compreendendo  desde  a  definição          
temática,  passando  pela  construção  lógica  do  trabalho  até  a  decisão            
da   sua   forma   de   comunicação   e   divulgação   (p.   266).   

  
Neste  contexto,  concerne  a  esta  pesquisa,  um  levantamento  investigativo  a            

respeito  dos  processos  seletivos  de  goleiro  para  as  categorias  de  base.  Como              

também,  tem  o  intuito  de  apresentar  os  fatores  interdependentes  na  seleção  de              
goleiros.     
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RESULTADOS   E   DISCUSSÃO   
  

Os  processos  seletivos  de  goleiros  de  futebol  nas  categorias  de  base  é  um               
tema  com  divergências  que  classifica  o  atleta  em  determinadas  características            

pré-definidas  de  competência  e  desempenho.  Tem  o  objetivo  estabelecido  a  uma             

escolha   de   acordo   com   o   time   que   pretende   ter   para   compor   o   seu   elenco.   
A  iniciação  esportiva  serve  como  um  direcionamento  e  desenvolvimento  de            

crianças  e  jovens  futuros  futebolistas  que  podem  vir  a  ter  o  “dom  natural”  (CRUZ,                
2012).  Torna-se  necessário  uma  escolinha  de  futebol  ou  até  mesmo  uma  categoria              

de  base  de  um  clube  para  poder  desenvolver  o  potencial  da  criança  de  forma  mais                 

completa  para  que  esteja  pronta  para  seguir  na  carreira  de  goleiro/jogador  de              
futebol.     

Categoria  de  base  é  um  departamento  no  qual  as  crianças  e  jovens  aprendem               
o  futebol  e  tem  a  intenção  de  se  tornarem  jogadores  profissionais  do  clube  que  está                 

inserido.  Esse  departamento  tem  categorias  de  acordo  com  as  idades  máximas             

permitidas  dos  jovens  futebolistas.  De  acordo  com  a  Federação  Mineira  de  Futebol,              
as  categorias  são  classificadas  conforme  a  idade  máxima  dos  jogadores  sendo             

sub-14,  sub-15,  sub-17  e  sub-20.  Vale  ressaltar,  em  relação  às  idades  iniciais,  a               
essencialidade  em  que  o  ensino  deve  contribuir  para  a  formação  integral             

(desenvolvimento  de  suas  habilidades  motoras,  afetivas,  cognitivas  e  sociais),           

respeitando  as  idades  e  fases  sensíveis  de  aprendizagem  e  aquisições            
( GUIMARÃES,   et   al,   2020).  

As  crianças  e  os  jovens  brincam  e  jogam  durante  a  infância  para  um  futuro                
acesso  ao  esporte  formal,  partindo  de  experiências  diversificadas  ao  longo  da  vida             

de  um  esportista.  Dependendo  da  riqueza  de  movimentos  e  da  socialização  de              

conhecimentos  entre  grupos,  estes  indivíduos  poderão  se  tornar  mais  ou  menos             
aptos   à   carreira   esportiva   e   ao   gosto   pelo   esporte   ao   longo   da   vida   (CRUZ,   2012).     

Freire  (1998)  elenca  quatro  pilares,  também  conhecidos  por  princípios  básicos            
norteadores,   para   o   enquadramento   das   experiências   com   o   esporte,   sendo   eles:     

1.   Ensinar   a   todos:   entendendo   que   qualquer   pessoa   pode   aprender   a   jogar;     

2.   Ensinar   bem   a   todos:   não   basta   apenas   ensinar;     

alvaropenoni
Strikeout

alvaropenoni
Text
O processo seletivo de goleiros....

alvaropenoni
Strikeout

alvaropenoni
Strikeout

alvaropenoni
Text
REPETIDO

alvaropenoni
Highlight

alvaropenoni
Highlight

alvaropenoni
Highlight



14   
  

3.  Ensinar  mais  que  o  esporte  formal  a  todos:  além  do  desenvolvimento  das               

habilidades,  incluir  a  capacidade  de  se  relacionar  com  os  companheiros,  formular             
questionamentos   e   de   se   desenvolver   moralmente   e   socialmente;     

4.  Ensinar  a  gostar  do  esporte:  a  criança  precisa  aprender  a  gostar  do  que  faz,  e                  
para  isso  o  autor  menciona  que  uma  pedagogia  repetitiva  e  autoritária  pouco              

contribui   para   a   incorporação   das   práticas   esportivas   como   hábitos   de   vida.   

A  questão  da  generalização  e  especialização  é  uma  das  questões  mais             
polêmicas  quando  se  trata  de  assumir  a  posição  de  goleiro.  Portanto,  a  retomada               

dos  princípios  de  Freire  (1998)  ajuda  a  separar  o  pensamento  sobre  o              
desenvolvimento  do  esportista  e  do  atleta  mantendo  a  atenção  em  cada  fase  ou               

momento  da  vida.  A  especialização  em  determinada  posição,  no  caso  o  goleiro,              

deve  ser  enquadrada  na  perspectiva  de  mudança  de  ciclo.  Como  por  exemplo,  no               
fim  do  momento  de  infância  e  no  início  da  puberdade,  o  papel  do  professor  ou                 

treinador   deve   estar   voltado   ao   sujeito   que   aprende.   
De  acordo  com  Côté,  Baker  e  Abernethy  (2003),  a  iniciação  se  dá  por  volta                

dos  doze  ou  treze  anos  de  idade,  quando  o  próprio  interesse  por  um  tipo  de  posição                  

começa  a  aparecer.  Nesse  sentido,  de  acordo  com  o   Modelo  de  Desenvolvimento  da               

Participação  Esportiva ,  dois  conceitos  delimitam  a  discussão:  jogo  deliberado  e            

prática  deliberada.  Ambos  participam  do  desenvolvimento  motor,  cognitivo  e  social.            
Paralelamente,  outros  dois  conceitos  ajudam  a  descrever  e  a  detalhar  a  questão:              

jogo   livre   e   prática   estruturada.   

Considerando  que  o  propósito  do  jogo  é  a  diversão,  os  primeiros  anos  como               
goleiro  podem  ser  desgastantes  a  ponto  de  o  jovem  abandonar  a  posição  ou  mesmo                

a  modalidade.  Isso  porque  o  amadurecimento  em  torno  da  observação  e  atenção  no               
jogo  ainda  está  sendo  processado.  Nesta  lógica,  devemos  compreender  que  a             

escolha  da  posição  de  goleiro  é  difícil  tanto  para  o  treinador,  o  jovem  e,                

indiretamente,   para   os   pais   (idem).   
Deste  modo,  os  autores  citados  acima  atribuem  à  questão  da  generalidade  de              

jogos  e  práticas  diversificadas.  Entretanto,  pode-se  afirmar  que  a  atividade  do             
goleiro,  que  necessita  de  tais  características,  pode  ser  melhorada  a  partir  do  número               

de   horas   dedicadas   a   jogos   e   práticas   diversificadas.     

Em  relação  aos  interesses  dos  futuros  goleiros  pode-se  dizer  que  a  partir              
desta  fase  uma  etapa  de  especialização  será  iniciada.  A  figura  1  descreve   o  número                

de  horas  investidas  por  ano  no  jogo  deliberado,  prática  deliberada  e  jogos              
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organizados.   Como  demonstra  a  curva  do  gráfico,   o  incentivo  de  jogos  gerais  entre               

os  nove  e  os  treze  anos  é  muito  importante.  Concentrando  em  práticas  a  partir  deste                 
último   momento,   no   qual,   há   uma   queda   no   número   de   horas   dedicadas   ao   jogo.   

  
Figura   1   –   Número   de   horas   investidas   de   acordo   com   a   idade   

  
Fonte:   Adaptado   de    Côté,   Baker   e   Abernethy   (2003,   p.102).   

  

Em   conformidade   com   a   prática   deliberada   se   trata   de:     
um  termo  para  definir  a  relação  entre  a  prática  e  o  nível  de               
desempenho  em  alguma  tarefa  que  você  já  pratica  há  anos,  sempre             
com  foco  em  ter  um  rendimento  superior  ao  já  obtido.  A  prática              
deliberada  é  um  exercício  difícil  de  ser  completado  já  que  poucas             
pessoas  conseguem  se  dedicar  tanto  a  uma  só  tarefa.  A  prática             
deliberada,  como  já  dito,  nem  sempre  é  uma  tarefa  fácil,  e  o              
autoaperfeiçoamento  que  exige  um  grande  investimento  de  tempo  é           
o  que  as  pessoas  lutam  para  alcançar  quando  estão  em  busca  do              
melhor   de   si   mesmas   (EM   FOCO,   2019).   
  

 Em  relação  ao  jogo  deliberado,  ele  é  composto  por  atividades  que  visam              

oferecer  diversão  às  crianças  e  busca  proporcionar  um  incentivo  e  ajudar  no              
desenvolvimento  das  capacidades  desportivas  básicas.  Existem  duas  transições          

relevantes  ao  longo  do  desenvolvimento  do  jovem,  sendo  elas:  a  tomada  de  decisão               

em  se  especializar  em  um  desporto  e  o  uso  do  tempo  livre  para  os  treinos  e                  
competições    (MILISTETD,   2010).     

Côté,  Baker  e  Abernethy  (2003)  advogam  que  o  conteúdo  dos  programas             
esportivos  deve  conter  três  aspectos  centrais:  o  desempenho,  a  participação  e  o              

desenvolvimento  pessoal  por  meio  de  interação.  Sadi  (2010)  considera  que  as             

engrenagens  do  conhecimento  esportivo  são  apoiadas  em  cinco  tópicos:           
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compreensão,  criatividade,  competitividade,  cooperação  e  corresponsabilidade.        

Embora  todos  estes  valores  possam  ser  considerados  abstratos,  são  essenciais,            
pois  visam  as  idades  e  o  desenvolvimento,  quando  pensados  a  partir  de  um  longo                

prazo.   
Mesmo  assim,  as  formas  de  jogo  e  exercício  administradas  por  adultos             

(treinador)  em  proporção  menor,  devem  ser  experimentadas  pelas  crianças.  Isso            

significa  que  os  jovens  que  pretendem  ingressar  na  vida  profissional  de  goleiro              
precisam  ter  um  tempo  certo  para  entrar.  Caso  isso  não  ocorra,  sua  entrada  será                

mais  difícil,  pois  sua  formação  como  um  todo  ficará  atrasada  dos  demais  que               
passaram  pelo  processo  no  tempo  “correto”.  Portanto,  quanto  mais  cedo  o  jovem              

mostrar  interesse,  melhor  será  seu  processo  de  formação  para  se  tornar  um  atleta               

eficiente   (CÔTÉ,   BAKER   e   ABERNETHY,   2003).   
De  acordo  com  o   Modelo  de  Desenvolvimento  da  Participação  Esportiva ,            

existem  sete  postulados  que  ajudam  a  compreender  como  o  esporte  é  introduzido              
na  criança  e  no  jovem  a  partir  de  motivações  extrínsecas  e  intrínsecas.  Ou  seja,  do                 

ambiente  para  o  sujeito  e  ao  mesmo  tempo,  do  sujeito  para  o  ambiente.  “Os                

postulados  destacam  a  eficiência  dos  programas  esportivos  baseados  na           
amostragem  precoce  e  os  benefícios  físicos  e  pessoais  da  amostragem  precoce             

durante   a   infância”   (CÔTÉ,   et   al,   2009,   p.11).   
Postulado  1:  A  diversificação  precoce  não  impede  a  participação  no  esporte             

de  elite  em  que  o  desempenho  máximo  é  atingido  após  a  maturação.  Quanto  maior                

seu  repertório  motor,  melhor  será  sua  habilidade  em  aprimorar  as  funções  em              
qualquer  esporte  de  alto  rendimento.  De  modo  geral,  é  durante  e  depois  da               

adolescência  que  se  torna  nítido  o  pico  de  desempenho  mostrando-se  assim,  a              
proporção   da   especialização   precoce.     

Postulado  2:  A  diversificação  precoce  está  ligada  a  uma  carreira  esportiva             

mais  longa  e  tem  implicações  positivas  para  o  envolvimento  esportivo  a  longo  prazo.               
Sabendo  que,  quanto  mais  diversificado  o  repertório  motor,  mais  o  jovem  conseguirá              

aprimorar  suas  funções  dentro  do  seu  esporte.  Sendo  assim,  terá  maior  facilidade  de               
inovar   e   de   se   adaptar   às   mudanças   na   sua   carreira.   

Postulado  3:  A  diversificação  precoce  permite  a  participação  em  uma            

variedade  de  contextos  que  mais  favorecem  o  desenvolvimento  positivo  da            
juventude.  Com  isso,  o  jovem  terá  mais  informações  sobre  sua  capacidade  de  lidar               

com  determinada  situação.  Como  por  exemplo,  conseguir  participar  de  várias            
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brincadeiras  sem  tanta  dificuldade  devido  seu  vasto  repertório  motor,  tornando  um             

jovem   de   referência   para   os   demais.   
Postulado  4:  Grandes  quantidades  de  jogo  deliberado  durante  os  anos  de             

amostragem  constroem  uma  base  sólida  de  motivação  intrínseca  através  do            
envolvimento  em  atividades  agradáveis  e  promovem  regulação  intrínseca.  Com  o            

maior  número  de  atividades  sendo  bem  realizadas,  o  jovem  ganha  uma  motivação              

para  continuar  melhorando  cada  vez  mais.  Deste  modo,  pode  ir  além  explorando  e               
utilizando   novos   métodos   de   fazer   atividades   repetitivas.     

Postulado  5:  Uma  grande  quantidade  de  brincadeiras  deliberadas  durante  os            
anos  de  amostragem  estabelece  uma  gama  de  experiências  motoras  e  cognitivas             

que  as  crianças  podem,  finalmente,  levar  ao  seu  principal  esporte  de  interesse.  Com               

esse  aprendizado  pela  variedade  de  atividades,  tanto  motora  quanto  cognitiva,  a             
criança  leva  esse  conhecimento  para  o  esporte  de  seu  interesse.  Abrangendo-se             

assim,  uma  vantagem  para  a  execução  mais  fluida  dos  seus  movimentos.  Mesmo              
não  tendo  feito  especificamente  os  movimentos  do  esporte,  ela  vai  ter  uma  gama  de                

repertório   para   ajudá-la   a   aprender   e   executar   corretamente.   

Postulado  6:  Por  volta  dos  treze  anos  os  jovens  devem  ter  a  oportunidade  de                
optar  por  se  especializar  em  seu  esporte  favorito  ou  continuar  no  esporte  em  nível                

recreativo.  O  começo  da  escolha  por  um  esporte  de  seu  interesse  proporciona  ao               
jovem  um  passo  a  seu  direcionamento  para  se  tornar  um  futuro  atleta.  O               

aprimoramento  das  habilidades  durante  a  infância  e  adolescência  pode  vir  por  meio              

de  experiências  qualificadas  na  aprendizagem  através  de  demonstrações,  incentivo           
e   brincadeiras.     

Postulado  7:  Adolescentes  tardios  (por  volta  dos  dezesseis  anos)           
desenvolveram  as  habilidades  físicas,  cognitivas,  sociais,  emocionais  e  motoras           

necessárias  para  investir  seus  esforços  em  treinamento  altamente  especializado  em            

um  esporte.  O  desenvolvimento  tardio  não  é  ruim,  porém,  o  adolescente  terá  que  se                
esforçar  mais  para  conseguir  ter  a  mesma  habilidade  que  outros  jovens  já              

adquiriram.  Eles  terão  um  tempo  maior  de  dedicação  para  que  possam  diminuir  as               
dificuldades   que   porventura   irão   encontrar   para   desenvolver   a   prática   esportiva.   

Os  autores  supracitados  apontam  cinco  aspectos  do  desenvolvimento  pessoal           

que  a  diversificação  de  atividades  esportivas  pode  promover:  habilidades           
intrapessoais,  comportamento  prosocial,  identidade  saudável,  diversos  grupos  de          

pares  e  capital  social.  Tais  aspectos  evidenciam  uma  qualidade  social  do  esporte              
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quando  tratado  de  maneira  apropriada  pelo  ambiente  envolvendo  professores,           

treinadores,   pais   e   também   pelo   futuro   atleta.   
A  diversificação  de  estímulos  é  essencial  para  a  compreensão  da            

diversificação  precoce.  Trata-se  de  estímulos  verbais,  atitudinais  e  de           
comportamentos  observáveis.  No  caso  do  goleiro,  todas  as  técnicas  envolvidas  são             

importantes:  saltar,  correr,  equilibrar,  tempo  de  reação,  habilidades  com  ambos  os             

lados  (braços  e  pernas,  direito  e  esquerdo),  amplitude  no  olhar,  explosão  muscular.              
Para  Carlesso  (1981),  é  exigido  que  o  goleiro  tenha  um  acúmulo  de  capacidades               

corporais  e  psíquicas  que  são  encontradas  em  poucos  jogadores.  Essa  posição             
requer  um  ensino  especial  e  diversificado  dos  demais  jogadores  e  também  uma              

educação  e  orientação  espiritual  diferente.  Na  sequência  podemos  considerar  uma            

questão  importante  quanto  ao  goleiro  que  é  o  incentivo  e  o  encorajamento  ao               
aprimoramento   das   habilidades   que   norteiam   a   posição   (idem).     

De  acordo  com  o   Modelo  de  Desenvolvimento  da  Participação  Esportiva            

(DMSP) ,  mesclar  idades  e  ambientes  pode  significar  um  cenário  rico  de             

possibilidades.  Assim,  um  aspirante  à  defesas  e  malabarismos,  saltos,  rolamentos  e             

técnicas  com  as  mãos  pode  ser  atraído  por  um  outro  jovem  mais  experiente,  de                
quinze  anos,  por  exemplo.  Observar  jogos  e  ter  tempo  para  analisar  jogadas  bonitas               

também  é  um  outro  exemplo  no  qual  deve-se  prestar  atenção.  Há  uma  gratificação               
por  parte  dos  jovens  diante  de  tais  trocas.  Tanto  aquele  que  aprende  quanto  aquele                

que  demonstra  técnicas,  trocam  conhecimentos  relevantes  para  que  ambos  possam            

aprimorar   tais   técnicas   (ibidem).   
Em  meio  aos  pontos  apresentados  para  o  processo  seletivo  de  goleiros,  vale              

ressaltar  a  importância  de  um  ensino  esportivo  eficaz.  Há  a  possibilidade  de              
ressignificar  com  os  atletas  (anteriormente  alunos)  uma  prática  esportiva  de            

qualidade.  Sendo  assim,  a  Pedagogia  do  Esporte  é  capaz  de  contribuir  nessa              

temática,   portanto     
os  recursos  pedagógicos  que  os  professores  utilizam  para  o  ensino            
de  esportes  precisam  de  fontes  (teórico-práticas)  fidedignas,         
particularmente  quando  o  foco  do  processo  tem  início  no  ensino            
fundamental.  A  perspectiva  de  mudança  na  concepção  de  ensino  de            
jogos  é  uma  meta  a  ser  alcançada  com  a  difusão  da  teoria  e               
metodologia  de  ensino  de  esporte  por  meio  de  jogos,  e  com  ela              
entendemos  ser  necessários  o  estudo  e  a  pesquisa  sobre  o  tema.  Tal              
concepção  teórico-metodológica  (ensino  de  esporte  por  meio  de          
jogos)  envolve  um  fazer  prático  diferente  ao  existente  e  dinâmico  na             
adequação   da   realidade   (SADI,   2010,   p.19).   
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Por  meio  de  uma  Pedagogia  do  Esporte  cheia  de  sentidos  e  significados,  os               

futuros  futebolistas  têm  a  possibilidade  de  se  desenvolver  por  via  de  jogos  que               
visam  uma  melhor  performance  dos  mesmos.  Através  dessa  dinâmica,  o  jovem             

tende  a  aprender  táticas  e  técnica  se  habituando  facilmente  no  treino  de  suas  futuras                
habilidades   quando   se   tornar   um   atleta   (idem).   

Mediante  a  este  caminho,  o  objetivo  está  no  desenvolvimento  de  táticas  e              

técnicas,  agregadas  aos  conteúdos  da  Educação  Física  acompanhadas  de  um            
ensino  composto  por  habilidade  fragmentadas  e  individualizadas.  Ou  seja,  trabalhar            

uma  habilidade,  tática  e  técnica  por  vez  de  modo  separado.  Neste  ponto  de  partida,                
é   fundamental   lembrar   que:     

o  papel  da  Educação  Física  na  formação  humana,  principalmente  no            
processo  de  escolarização  da  educação  básica,  envolve  um          
emaranhado  de  temáticas,  fluxos  e  dinâmicas.  Da  simples  vivência           
em  atividades,  jogos  e  esportes,  esta  área  se  encontra  hoje  na  trilha              
do  conhecimento  pedagógico,  necessitando  de  aportes  legítimos         
para  redefinir  sua  identidade  própria  diante  das  expectativas  de           
quem   participa   no   ensino   ou   da   aprendizagem   (SADI,   2010,   p   23).   

  

Os  jogos  estabelecem  a  essência  de  todo  processo  na  formação  do  atleta.              
Dentro  da  categoria  de  invasão  há  vários  jogos  reduzidos  específicos  para  o  goleiro.               

A  seleção  de  goleiros  deveria  levar  em  conta  os  adolescentes  que  fossem  versáteis,               
ou  seja,  que  no  processo  de  formação  tivessem  vivenciado  amplamente  os  referidos              

jogos.  Junto  a  Pedagogia  do  Esporte  pode-se  vincular  o  modelo  americano  de              

ensino  e  treino  denominado   Teaching  Games  for  Understanding   (TGFU)  -   ensinando             
jogos  para  compreensão  -   ambos  unificam-se  pela  forma  de  tratar  os  jogos.  Este               

modelo  apresenta  similaridade  com  os  princípios  da  lógica  do  Modelo  de             
Desenvolvimento   da   Participação   Esportiva .   

O   TGFU  tem  como  proposta,  auxiliar  o  aluno  no  desenvolvimento  do  jogo  de               

várias  maneiras.  Tanto  na  prática  em  si,  como  nas  demais  formas  indiretas  que  o                
jogo  necessita  como:  explicar  de  forma  clara,  pensar  como  fazer,  saber  falar  o  que                

está  sendo  feito.  A  figura  2  demonstra  o  modelo  criado  por  Bunker  e  Thorpe  (1982)                 
que  possui  fases  sobre  os  aspectos  que  contém  no  jogo,  que  são:  a  tomada  de                 

consciência  tática,  a  tomada  de  decisão,  a  exercitação  das  habilidades,  o             

desempenho   tático   e   técnico   no   jogo.     
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Figura   2   –   Modelo   de   ensino   do   jogo   para   a   compreensão     

  
Fonte:   TGFU    (Bunker   &   Thorpe,   1982).   

  
O  ensino  das  técnicas  de  forma  isolada,  juntamente  com  os  conhecimentos             

táticos,  nas  seis  fases  do  modelo   de  ensino  do  jogo  para  a  compreensão ,  concentra                

na  forma  didática  sucessiva  sobre  a  apreciação  dos  aspectos  constituintes  do  jogo.              
Sendo  eles:  a  forma  de  jogo  (elaboração  dinâmica  visando  as  táticas  e  técnicas);               

apreciação  do  jogo  (conhecimento  e  vivência  da  atividade  proposta);  consciência            

tática  (prática  consciente  das  habilidades  solicitadas  no  jogo);  tomadas  de  decisões            
apropriadas  (escolha  do  como  se  desenvolver  na  prática);  execução  motora            

(desenvolvimento  da  habilidade  técnica);  desempenho  (execução  prática  do  jogo)           
(idem).     

Existem  três  princípios  de  jogos  esportivos  coletivos  e  sistematizados  que            

são:  a  estruturação  de  espaço,  a  comunicação  das  ações  e  a  relação  com  a  bola.                 
São  conceitos  que  auxiliam  na  motricidade  humana  do  atleta.  A  ideia  principal  é               

utilizar  os  jogos  como  maneira  de  trabalhar  as  complexidades  no  processo  de  treino               
acoplados  ao  método  de  ensino.  “Esta  perspectiva  trouxe  uma  dimensão  mais  exata              

no  aspecto  de  aprendizagem,  pois  é  uma  metodologia  interacionista  pela  qual  busca              

sempre  o  raciocínio  lógico  dos  jogadores  nos  contextos  de  jogos”  (THORPE,  et  al,               
1986,   p.10).   

Nesse  emaranhado  de  conceitos  vale  lembrar  que  existem  clubes  focados  em             
toda  formação  de  atletas,  desde  os  treinos  adequados  e  específicos,  como  também,              

no  planejamento  de  acordo  com  cada  etapa  no  processo  de  aprendizagem.  Os              

clubes  formadores  se  apoiam  em  predisposições  atuais  no  aspecto  de            
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aprendizagem.  O  intuito  é  presenciar  jogadores  inteligentes  e  independentes  nas            

resoluções   de   problemas   que   cada   partida   decisiva   apresentará   (idem).   
Para  Graça  (2007),  o   TGFU  é  um  estilo  de  descoberta  guiada  no  qual  o  aluno                 

é  exposto  a  várias  situações  de  jogo.  Com  o  auxílio  do  professor  ele  pode  procurar,                 
discutir  e  explicar  as  soluções  para  os  problemas  táticos.  Trazendo  então,  uma              

compreensão   consciente   da   ação   intencional   sobre   a   tática   do   jogo.   
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CONSIDERAÇÕES   FINAIS     
  

Construir  esta  revisão  bibliográfica  possibilitou  sanar  a  dúvida  pertinente  dos            

pesquisadores  a  respeito  da  seleção  de  goleiros.  A  posição  de  goleiro  foi  a  última                

função  a  ser  introduzida  no  futebol,  e  esta  deveria  ser  considerada  tão  relevante              
quanto  as  demais  posições.  Isso  porque  ser  goleiro  acarreta  uma  grande             

importância  na  equipe  que  influencia  no  resultado  do  jogo,  ou  seja,  é  ele  quem                
impede   os   gols   do   adversário.     

Neste  mapeamento  de  ideias,  os  fatores  encontrados  que  norteiam  o            

processo  seletivo  dos  goleiros,  de  modo  geral,  são:  fatores  físicos,  habilidades             
técnicas  e  desenvolvimento  psicomotor.  Fatores  físicos  como:  peso  proporcional,           

velocidade  de  movimentos  e  reação,  flexibilidade,  coordenação,  equilíbrio,          
resistência,  e  os  principais  são  a  envergadura  e  a  estatura.  As  habilidades   técnicas               

necessárias  são:  saltar,  correr,  equilibrar,  tempo  de  reação,  amplitude  no  olhar,             

explosão   muscular,   dentre   outras.   
Em  relação  ao  desenvolvimento  psicomotor  foram  analisados  os  seguintes           

pontos:  necessidades  de  escolinhas  de  futebol;  desenvolvimento  tático  e  técnico  por             
meio  de  jogos;  o  ensino  esportivo  eficaz  por  meio  de  uma  prática  de  qualidade;                

diversificação  de  atividades  esportivas  que  promovem:  habilidades  intrapessoais,          

identidade   saudável   e   interação   social.   
Portanto,  quanto  mais  cedo  o  jovem  mostrar  interesse,  melhor  será  seu             

processo  de  formação  para  se  tornar  um  atleta  eficiente.  Se  isso  não  for  possível,                
será  necessário  investir  mais  horas  em  prática  deliberada,  se  dedicando  no             

desenvolvimento   de   suas   habilidades   para   uma   melhor   performance.     
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