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RESUMO 
 
 
O futebol é a modalidade esportiva mais praticada no mundo, mobilizando um 
grande número de pessoas, devido à sua grande relevância no meio social, é um 
espetáculo que impulsiona milhões e milhões de dólares, conquistando novos/as 
torcedores/as, novos/as fãs e, consequentemente, novos/as adeptos/as 
interessados/as em ganhar uma fatia destes valores, como os clubes, novos/as 
jogadores/as, novos/as investidores/as, e consumidores/as, entre outros/as. E neste 
meio futebolístico os clubes, normalmente, mantêm espaços destinados à formação 
dos/as novos/as jogadores/as com profissionais qualificados/as de diversas áreas 
como o Serviço Social. A presente pesquisa teve como objetivo compreender de que 
forma o Serviço Social tem contribuído, nesse processo de formação, visando 
garantir a defesa e efetivação dos direitos sociais e no desenvolvimento integral das 
crianças e adolescentes que treinam futebol nas categorias de base dos clubes de 
futebol, tendo a perspectiva da proteção integral. Tendo como ênfase o exercício do 
trabalho profissional, os sujeitos da pesquisa assistentes sociais que trabalham em 
clubes de futebol vinculados à Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Foi 
realizada pesquisa quali-quantitativa com os/as assistentes sociais, realizou 
levantamento do perfil deles/as, compreendendo a particularidade do trabalho 
deste/a no espaço sócio ocupacional do futebol, suas mediações, contradições, 
dinâmicas, limites e contribuições. Essa investigação demonstrou que o trabalho 
do/a assistente social nesse espaço sócio-ocupacional contribui, e muito, para a 
efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. 
 
 
Palavras chaves: Proteção integral, futebol, criança e adolescente, serviço social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 
El fútbol es la modalidad deportiva más practicada en el mundo, movilizando a un 
gran número de personas, debido a su gran relevancia en el medio social, es un 
espectáculo que impulsa millones y millones de dólares, conquistando nuevos/as 
hinchas, nuevas/as fans y, por consiguiente, nuevos/as interesados en ganar una 
parte de estos valores, como los clubes, nuevos jugadores/as, clubes, nuevos/as 
inversores/as, y consumidores/as, entre otros. Y en este medio futbolístico los 
clubes, normalmente, mantienen espacios destinados a la formación de los/las 
jóvenes jugadores/as con profesionales calificados/as de diversas áreas como el 
Trabajo Social. La presente investigación tuvo como objetivo comprender de qué 
forma el Trabajo Social ha contribuido en ese proceso de formación a garantizar la 
defensa y efectividad de los derechos sociales y en el desarrollo integral de los niños 
y adolescentes que entrenan fútbol en las categorías de base de los clubes de 
fútbol, teniendo la perspectiva de la protección integral. Con el énfasis en el ejercicio 
del trabajo profesional, los sujetos de la investigación trabajadores/as sociales que 
trabajan en clubes de fútbol vinculados a la Confederación Brasileña de Fútbol - 
CBF. Se realizó una encuesta cualitativa cuantitativa con los trabajadores/as 
sociales, buscó mapear su perfil, comprendiendo la particularidad del trabajo de éste 
en el espacio socio ocupacional del fútbol, sus mediaciones, contradicciones, 
dinámicas, límites y contribuciones. Esta investigación demostró que el trabajo del 
asistente social en ese espacio socio-ocupacional contribuye, y mucho, a la 
efectividad de los derechos de los niños y adolescentes. 
 
 
Palabras claves: Protección integral, fútbol, niños y adolescentes, trabajo social. 
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INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelo futebol vem desde quando eu era adolescente e 

acompanhava, junto a meu pai, às transmissões de partidas de futebol, tanto pelo 

rádio quanto pela televisão. E o impulso para estudá-lo ocorreu-me no decorrer do 

segundo ano da graduação, em 1998, durante os jogos da Copa do Mundo, na 

França1. 

Esta pesquisa é o reflexo do meu caminho percorrido desde a graduação 

com produção de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e de monografia no curso 

de especialização com temas relacionados à atuação do Serviço Social e sua 

relação com este esporte, e do interesse em conhecer cada vez mais esta realidade 

complexa, mesclando conhecimentos específicos e legislação da profissão, do 

desporto e com o ordenamento jurídico voltado para a proteção da criança e do/a 

adolescente. 

O interesse também foi despertado devido à minha participação em 

palestras e seminários com temas e discussões sobre este público alvo, como por 

exemplo o Seminário promovido, em 2014, pelo Ministério Público do Trabalho de 

Campinas/SP, com o tema: “O legado dos Megaeventos e os direitos fundamentais: 

a proteção de crianças e adolescentes em formação profissional desportiva”2, bem 

como o I e II Seminário Nacional Serviço Social no Mundo do Futebol, que 

ocorreram em 20133 e 20144, no Rio de Janeiro, e os III e IV Seminários realizados 

 
1 Copa do Mundo FIFA de 1998, 16ª edição, e a primeira a contar com 36 seleções, foi realizada na 
França entre os dias 10 de junho e 12 de julho. O jogo da final desta Copa foi entre as seleções da 
França e do Brasil, em que os franceses saíram campeões.  
2 Neste evento foram amplamente debatidas alternativas viáveis para a melhoria da Lei Pelé 
(9615/98) e a profissionalização segura dos jovens atletas no Brasil. O evento aconteceu em 
Campinas (SP) e teve como objetivo garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no 
âmbito das relações jurídicas que permeiam o mundo do esporte 
As discussões do seminário foram conduzidas por atletas e ex-atletas profissionais, jornalistas, 
representantes da Organização Mundial do Trabalho (OIT), da UNICEF, do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Conselho Nacional de Imigração (CNIg), Ministério do Trabalho e Emprego, 
professores, procuradores, juízes, políticos e gestores internacionais de futebol. Além dos painéis, 
duas oficinas foram realizadas para a formulação de enunciados, diretrizes e propostas de atuação 
na construção de um Pacto pela Proteção da Infância no Mundo da Formação profissional. 
http://www.anpt.org.br/imprensa/noticias/1128-seminario-debate-a-protecao-de-criancas-e-
adolescentes-em-formacao-profissional-desportiva Acesso em 11 janeiro 2018. 
3 I Seminário Nacional “Serviço Social no Mundo do Futebol: Repercussões no desenvolvimento de 
crianças e adolescentes na preparação do atleta profissional de futebol”, realizado na cidade do Rio 
de Janeiro/RJ em 19/08/2013. 
4 II Seminário Nacional “Serviço Social no Mundo do Futebol: Formação do atleta nas categorias de 
base”, realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ em 24/11/2014. 

http://www.anpt.org.br/imprensa/noticias/1128-seminario-debate-a-protecao-de-criancas-e-adolescentes-em-formacao-profissional-desportiva
http://www.anpt.org.br/imprensa/noticias/1128-seminario-debate-a-protecao-de-criancas-e-adolescentes-em-formacao-profissional-desportiva
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em São Paulo em 20165 e 20186, promovidos pelo Centro Brasileiro de Cooperação 

e Intercâmbio de Serviço Social (CBCISS)7. Esses debates me proporcionaram uma 

visão geral da atuação do/a assistente social em clubes de futebol com crianças e 

adolescentes que treinam nas categorias de base, e a necessidade de fazer estudos 

aprofundados e qualificados para uma intervenção mais competente e eficiente. 

Participar destes eventos foi essencial para conhecer e aproximar dos/as 

profissionais do Serviço Social que atuam em outros clubes, outras cidades, outros 

estados, tendo em vista a possibilidade de construir saberes e ações coletivas, bem 

como estreitar laços, conhecimentos e intercâmbios. Dentre estes/as estão os/as 

que foram precursores/as da profissão neste campo sócio-ocupacional, como por 

exemplo a assistente social Ana Hilda Correa que atuou por 30 anos no Clube 

Regatas do Flamengo na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e Silvana Trevisan que 

implementou o Serviço Social no Clube Atlético Juventus, Sport Club Corinthians 

Paulista e Santos Futebol Clube, em São Paulo/SP. 

O/A8 profissional de Serviço Social em qualquer espaço sócio-ocupacional 

precisa fazer uma leitura crítica da realidade, tendo uma análise para além da 

aparência, e, especificamente, neste campo de atuação é necessário compreender o 

futebol enquanto fenômeno sociocultural que reproduz valores do mundo 

contemporâneo e suas influências nas relações interpessoais, principalmente, 

dos/as garotos/as que treinam este esporte e estão em situação peculiar de 

desenvolvimento, o que requer se há observar se há a garantia e defesa dos seus 

direitos, em caso contrário, quais são as intervenções propostas. 

O futebol é o esporte mais praticado no mundo, segundo comprovou o último 

estudo9 divulgado pela Federação Internacional de Futebol Associação (FIFA), no 

qual destaca que, aproximadamente, 265 milhões de pessoas jogam e se dedicam à 

sua prática do futebol. E é também a modalidade esportiva que mais mexe com 

os/as torcedores/as, pois sua forma de disputa atraente, com infinitas possibilidades 

 
5 III Seminário Nacional “Serviço Social no Mundo do Futebol: Interdisciplinaridade na formação 
esportiva de crianças e adolescentes”, na cidade de São Paulo/SP, em 28/09/2016, este em parceria 
com o SESC/SP. 
6 IV Seminário Nacional “Serviço Social no Mundo do Futebol: Importância da Proteção Integral da 
Criança e do/a Adolescente na Formação Esportiva”, na cidade de São Paulo, em 27 e 28/10/2018. 
7 CBCISS – Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Sociais 
8 Dissertação com adequação na linguagem de gênero 
9 Estudo realizado pela FIFA (Fédération International de Football Association) com suas 207 
associações. Esta foi a segunda vez que realiza esta pesquisa – “Big Count 2006” (Grande Censo 
2006), em https://es.fifa.com/mm/docum/fifafacts/bcoffsurv/smiga_9472.pdf Acesso em 09 de janeiro 
de 2018. 

https://es.fifa.com/mm/docum/fifafacts/bcoffsurv/smiga_9472.pdf
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de jogadas, e por ser jogado com os pés, é imprevisível, e desde que chegou ao 

Brasil tem marcado o povo brasileiro, (MOSCA, 2006), constituindo como um 

elemento de nossa cultura e formação social. 

Por outro lado, esse esporte considerado um fenômeno mundial e 

apresentado como um espetáculo, transformou-se em negócio que movimenta cifras 

milionárias envolvendo investidores e patrocinadores interessados nos vultuosos 

lucros, criando um mercado lucrativo de comercialização de produtos esportivos e 

exposição de marcas de grandes empresas. 

Neste cenário em que o futebol é um espetáculo lucrativo, ele exerce forte 

influência na vida de crianças e adolescentes que sonham em se tornar jogadores 

milionários e famosos, alcançando status e independência financeira. Acreditam que 

por meio desse esporte todos os seus problemas e obstáculos serão solucionados, 

depositando esperanças na bola como único instrumento para alcançar seus 

objetivos, posição e ascensão social. No entanto, a realidade mostra uma 

quantidade reduzida de atletas que chegam no topo da pirâmide, ao mesmo tempo 

que é grande o número dos que passarão pela sensação do fracasso, gerando 

frustração.  

Destarte, para realizar esse sonho, muitas vezes os jogadores abrem mão 

de seus direitos, até mesmo os mais primordiais, como por exemplo a formação 

escolar e a convivência com os familiares e amigos, sendo submetidos a muitos 

riscos, como o assédio sexual, rotina árdua, alto grau de cobrança, pois nem todos 

chegarão à equipe profissional considerada de ponta, muitos jogarão em clubes de 

menor expressão, de menor poder aquisitivo, recebendo baixos salários. 

Como esse esporte mobiliza grande parte das pessoas ao redor do mundo, 

e devido à sua grande relevância no meio social, não seria diferente no âmbito 

acadêmico em que há diversos estudos e pesquisas científicas relacionadas a este 

tema em várias áreas como, Sociologia, Filosofia, Educação Física, entre outras. Já 

no campo do Serviço Social, o futebol é uma temática pouco explorada. De acordo 

com essa investigação realizada em sites disponíveis para consultas de pesquisa de 

teses e dissertações, como no Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e 

Dissertações (TEDE) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e 

na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

No segundo semestre de 2017 no Programa de Pós-Graduação de Serviço 

Social da PUC/SP, foi defendida uma dissertação de mestrado com o tema “Campo 
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de terra, campo da vida: Interfaces das expressões cotidianas, as alternativas de 

resistência popular e o Negritude Futebol Clube” de Roberta Pereira da Silva, 

pesquisa voltada para a formação, organização e permanência do time de várzea10. 

Logo, a presente pesquisa é o segundo estudo em âmbito de mestrado – pós-

graduação, porém ressalta-se que até o momento é a primeira que trata do trabalho 

do Serviço Social em clubes de futebol, e tem como fonte analisar a prática dos/as 

assistentes sociais inseridos/as neste espaço sócio-ocupacional. 

Essa é uma demanda coletiva, porém de ordem pessoal, que entrelaça com 

a minha trajetória profissional, atuando diretamente com crianças e adolescentes em 

um clube de futebol na cidade de São Paulo, que ao observar e refletir sobre o 

cotidiano profissional identifiquei questionamentos e inquietudes que emergiram no 

trabalho como assistente social por 16 anos, vivenciados neste espaço sócio-

ocupacional. 

A hipótese apresentada é sobre a relação existente entre a lógica do 

mercado neoliberal e a formação profissional oferecida pelos clubes de futebol às 

crianças e adolescentes, sendo que esta instrução evidencia fragilidades no que se 

refere ao desenvolvimento e formação integral desse segmento, ainda que o Serviço 

Social possa operacionalizar um trabalho na perspectiva da defesa dos direitos da 

infância e adolescência. 

Diante da conjuntura de uma sociedade capitalista em que o futebol é posto 

como negócio e enquadra os atletas como mercadoria que geram lucros, essa 

pesquisa tem o objetivo geral de examinar em que medida o trabalho do/a assistente 

social contribui na defesa e efetivação dos direitos sociais e no desenvolvimento, 

sob o ponto de vista da proteção integral, das crianças e dos/as adolescentes que 

treinam futebol nas categorias de base dos clubes, e apresenta como objetivos 

específicos: 

➢ Analisar o trabalho do/a assistente social que atua com crianças e 

adolescentes11 nas categorias de base em clubes de futebol, 

 
10 Disponível em 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20542/2/Roberta%20Pereira%20da%20Silva.pdf Acesso em 
23 de junho de 2018. 
11 Considera crianças e adolescentes nesse trabalho, segundo Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei 8.069 de 1990, criança – a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. Ressalto que em virtude da minha experiência com o futebol 
masculino, o trabalho se refere a este gênero, porém o trabalho do/a assistente social também pode 
ser realizado com o futebol feminino, pressupondo a ampliação do quadro profissional. 
 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20542/2/Roberta%20Pereira%20da%20Silva.pdf
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norteado pelos princípios do Projeto Ético-Político Profissional, de 

modo que evidencie a dinâmica e, o cotidiano do trabalho 

profissional, contribuindo com o registro dessa experiência 

(memória/história/trabalho/avaliação), compreendendo como 

espaço sócio-ocupacional inserido em um contexto capitalista. 

➢ Mapear quais regiões do Brasil há assistente social atuando em 

clubes de futebol com crianças e adolescentes nas categorias de 

base, e apresentar levantamento do perfil desses/as profissionais. 

➢ Mostrar as contradições e limites existentes entre o projeto 

institucional e o projeto profissional, e as possibilidades de 

efetivação do trabalho do Serviço Social. 

➢ Contribuir com a produção de conhecimento nessa área, como 

também para orientação profissional desse tipo de intervenção 

profissional. 

É imprescindível enfrentar as possíveis contradições dessa práxis e assumir 

o desafio de atuar na perspectiva de defesa dos direitos sociais e fundamentais das 

crianças e dos/as adolescentes, com o intuito de combater prováveis situações de 

violação de direitos, junto com a preocupação de não serem submetidos ao trabalho 

infantil, uma vez que o Serviço Social é uma profissão comprometida com os 

princípios e valores norteadores de seu Código de Ética Profissional, que tem como 

um dos princípios a defesa intransigente dos direitos humanos, bem como, a opção 

por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, além de estar em consonância com a legislação de proteção infanto-

juvenil. 

É relevante essa investigação por contribuir para o resgate da memória da 

inserção e do reconhecimento do Serviço Social neste espaço sócio ocupacional, 

buscando dar visibilidade e valorizar os/as protagonistas neste processo sócio-

histórico, cuja luta é incessante e implica em resistência e competência no 

enfrentamento da realidade, como aponta Silva (2016) pensar a profissão é 

recordar, trazer à lembrança a história, trajetórias, protagonismos, referências, lutas 

e histórias de sujeitos que construíram e constroem o Serviço Social. 

Considerando o exposto, para a realização desse estudo foi traçado um 

caminho que apresenta este campo sócio-ocupacional, com suas particularidades, 

assim, essa dissertação foi dividida em três capítulos descritos abaixo: 



21 
 

O capítulo 1 – Caminho metodológico da pesquisa – contempla as 

abordagens em relação à organização e estrutura do texto, bem como os recursos 

metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. Discorre sobre o futebol 

enquanto fenômeno social e espetáculo lucrativo em uma sociedade capitalista. 

Caracteriza o universo do campo de pesquisa, seus sujeitos, com as justificativas 

escolhidas para a concretização desse estudo. 

No capítulo 2 – Políticas sociais e a proteção social das crianças e 

adolescentes que treinam futebol – serão apresentados parâmetros teóricos sobre 

as políticas sociais públicas, do desporto, uma melhor compreensão da Doutrina da 

Proteção Integral, bem como influência a atuação voltada para o público infanto 

juvenil. 

Já o capítulo 3 – Trabalho do/a assistente social com crianças e 

adolescentes no clube de futebol: limites e possibilidades – delineia sobre a 

profissão em solo brasileiro e depois neste campo de atuação. Apresenta o perfil 

dos/as profissionais, apresenta a pesquisa realizada sobre o trabalho do/a assistente 

social neste campo sócio-ocupacional, e a análise desta intervenção profissional. 

Convém registrar que o projeto dessa pesquisa foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP)12 da UNIFESP e na Plataforma Brasil13, sob o número 

0763/2018, e Certificado de Apresentação Ética (CAAE) nº 92786418.6.0000.5505, e 

conforme o item IV da Resolução 466/201214 – Do processo de consentimento livre 

e esclarecido, os/as convidados/as para participar desta pesquisa serão 

informados/as de todo processo, para que possam manifestar de forma autônoma e 

consciente, assinando o TCLE e a pesquisadora se compromete a dar a devolutiva 

do conhecimento construído. 

Vale salientar que esta dissertação está respaldada na Resolução nº466 de 

12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional da Saúde, Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida 

aos/às participantes das pesquisas cientificas envolvendo seres humanos, de acordo 

 
12 CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – Colegiado interdisciplinar e independente que deve existir 
nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. 
13 Plataforma Brasil – base nacional e unificada de registros de pesquisa envolvendo seres humanos 
para todo o sistema CEP/CONEP (CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). É um 
sistema eletrônico criado pelo governo Federal para sistematizar o recebimento destes projetos em 
todo o país. http://portal2.saude.gov.br/sisnep/Menu_Principal.cfm  
14 Resolução 466/2012 – Estabelece diretrizes e normas regulamentadoras a serem cumpridas em 
projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, atendendo fundamentos éticos e científicos. 
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2013/06_jun_14_publicada_resolucao.html  

http://portal2.saude.gov.br/sisnep/Menu_Principal.cfm
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2013/06_jun_14_publicada_resolucao.html
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com o item III – Dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, a 

pesquisa respeitou eticamente os/as participantes, assegurando sua vontade de 

contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, garantindo que os danos previsíveis 

pudessem ser evitados, considerando a relevância social da pesquisa, não perdendo 

sua destinação sócio humanitária. 

O critério de escolha foi para profissionais que estivessem ligados/as a um 

clube de futebol, atuando com crianças e adolescentes. Foram excluídos/as 

aqueles/as que se recusassem a contribuir nesse estudo, sendo a participação 

totalmente voluntária. 

Teve o cuidado para não estigmatizar os/as participantes da pesquisa, 

evitando informações que pudessem lhes trazer prejuízos, incluindo termos de 

autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômicos/financeiros, bem como que 

não os/as expusessem em situação ética constrangedora. 

O benefício foi a contribuição de maneira direta com a profissão ao 

sistematizar o trabalho do Serviço Social na área esportiva. Por meio dos 

questionários respondidos realizou-se a análise das informações, e a verificação dos 

resultados com identificação dos benefícios diretos para a categoria profissional no 

geral, criando base teórica e histórica para compreensão de todo o processo de 

trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – CAMINHO METODOLÓGICO E SUJEITOS DA PESQUISA  
 

Neste capítulo serão apresentados os caminhos metodológicos percorridos 

durante a pesquisa, explicitando os instrumentos e abordagens utilizadas, tipo de 

pesquisa, e sujeitos que a compõe. 

Apresenta elementos que faz menção a história do futebol no mundo, 

entendendo a importância de situar esse esporte em clubes brasileiros, e identifica 

os sujeitos do universo da pesquisa. 

 

1.1 Metodologia e abordagem 
 

A pesquisa científica é importante para construir o pensamento e despertar 

para uma leitura crítica, podendo ser realizada no âmbito profissional para tentar 

responder demandas no cotidiano, e com os resultados, sugerir mudanças. É dentro 

deste contexto que esta dissertação tem seu propósito. 

 
A realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida individual 
e coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante. 
Essa mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer 
pensamento e qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela. 
(MINAYO, 2012, p. 14) 
 

De acordo com Martinelli (1999) a pesquisa possibilita uma aproximação e 

um entendimento da realidade a ser investigada, reconhecendo a participação do 

sujeito na construção social. “O construtor da prática não é apenas o profissional 

que a realiza, mas sim o conjunto dos sujeitos que, [...], dão vida e concretude à 

prática” (MARTINELLI, 1999, p. 14). 

A pesquisa pode ser comparada à organização de uma partida de futebol 

feita em esquema tático, sendo preciso definir o modelo de jogo, estrutura complexa 

que norteia a equipe, conforme CASARIN et al: 

 
A finalidade do modelo de jogo é proferir sentido ao desenvolvimento 
do processo em face de um conjunto de regularidades que se 
pretende observar, ou seja, delinear o caminho e os passos a serem 
dados. O modelo de jogo busca desenvolver um processo coerente e 
específico de treino, preocupado em criar uma determinada forma de 
jogar [...]. (CASARIN ET AL, 2011, p. 142). 
 

Assim, o “modelo de jogo” desta investigação pode ser comparada à 

metodologia adotada, que segundo Minayo (2012, p.14) “a metodologia inclui 
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simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de 

operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador 

(suas experiências, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade).” 

Esse estudo utilizou-se da pesquisa exploratória para uma maior 

familiaridade com o problema. De acordo com Gil (1999) esta pesquisa objetiva o 

levantamento bibliográfico proporcionando maiores informações, e a metodologia 

adotada foi a pesquisa quali-quantitativa envolvendo os métodos qualitativos e 

quantitativos que permitiram os cruzamentos de dados e um estudo mais 

aprofundado, no qual os aspectos estruturais foram analisados por meio do método 

quantitativo, e os aspectos processuais pelos métodos qualitativos. Segundo 

Baptista (1999, p. 36), a abordagem quantitativa serve de fundamento ao 

conhecimento pela pesquisa qualitativa, elas se complementam, privilegiando o 

contexto, o conhecimento. 

Minayo, ao analisar os métodos quantitativo e qualitativo, aponta que: 

 
Os dois tipos de abordagem e os dados delas advindos, porém não 
são incompatíveis. Entre eles há uma oposição complementar que, 
quando bem trabalhada teórica e praticamente, produz riqueza de 
informações, aprofundamento e maior fidedignidade interpretativa. 
(MINAYO, 2012, p. 22) 
 

A autora discorre que estas divergências, normalmente, ocorrem no debate 

entre correntes de pensamento. Nas ciências sociais, houve forte influência do 

Positivismo15 que utiliza de variáveis para atribuir qualidades ao objeto investigado, 

em uma perspectiva objetiva, a objetividade, “para os positivistas, a análise social é 

objetiva quando realizada sobre uma realidade concreta ou pela criação de modelos 

matemáticos”, (MINAYO, 2012, p. 23), pois consideram que a construção de 

técnicas não passa pela subjetividade de quem pesquisa. 

Mostra-nos, ainda, que em oposição a esta corrente teórica, está o 

compreensivismo, a chamada sociologia compreensiva16, que compreende a 

 
15 Positivismo – corrente filosófica derivada do iluminismo, nos meados do século XIX, o francês 
Auguste Comte foi quem deu o ponto de partida para este conceito, estabelece a ciência como o 
estudo das leis, do que é invariável, determinado e útil para o progresso humano. Este pensamento 
opunha-se ao racionalismo e idealismo. Estuda a sociedade por meio de fatos concretos, encarando-
os como algo natural à evolução social. Para saber mais acessar: Coleção os Pensadores – Auguste 
Comte. Vida e obra.  
http://www.ldaceliaoliveira.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/18/1380/184/arquivos/File/materiais/201
4/sociologia/Colecao_Os_Pensadores_Auguste_Comte.pdf. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
16 Sociologia Compreensiva – Para o filósofo alemão Max Weber a sociologia é uma ciência que 
procura compreender a ação social, considerando o indivíduo e suas ações como ponto chave da 

http://www.ldaceliaoliveira.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/18/1380/184/arquivos/File/materiais/2014/sociologia/Colecao_Os_Pensadores_Auguste_Comte.pdf
http://www.ldaceliaoliveira.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/18/1380/184/arquivos/File/materiais/2014/sociologia/Colecao_Os_Pensadores_Auguste_Comte.pdf
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realidade social humana, explicando a dinâmica das relações sociais de forma 

subjetiva e auxilia-nos a entender o mundo social com base nas atitudes dos 

indivíduos inseridos no contexto social. 

 
Os autores compreensivistas não se preocupam em quantificar e em 
explicar, e sim em compreender: este é o verbo da pesquisa 
qualitativa. Compreender relações, valores, atitudes, crenças, hábitos 
e representações e a partir desse conjunto de fenômenos humanos 
gerados socialmente, compreender e interpretar a realidade. O 
pesquisador que trabalha com estratégias qualitativas atua com a 
matéria-prima das vivências, das experiências, da cotidianidade e 
também analisa as estruturas e as instituições, mas entendem-nas 
como ação humana objetivada. Ou seja, para esses pensadores e 
pesquisadores, a linguagem, os símbolos, as práticas, as relações e 
as coisas são inseparáveis. Se partimos de um desses elementos, 
temos que chegar aos outros, mas todos passam pela subjetividade 
humana. (MINAYO, 2012, p. 24). 
 

E uma outra abordagem é o Marxismo, uma teoria sociológica fundamental 

que considera o histórico dos processos sociais e as contradições sociais, e propõe 

uma abordagem dialética. “A dialética trabalha com a valorização das quantidades e 

da qualidade, com as contradições intrínsecas às ações e realizações humanas” 

(MINAYO, 2012, p. 24). 

A autora salienta que há várias críticas a essas teorias. O positivismo é 

contestado quanto à postura e à prática de quantificar a realidade social, reduzindo o 

conhecimento dela. A sociologia compreensiva é criticada por enfatizar o empirismo 

e o subjetivismo, e o possível envolvimento emocional do/a pesquisador/a. Sobre o 

marxismo destaca a dificuldade em criar instrumentos compreensivos, a tendência é 

importar respostas prontas da teoria, sem riqueza da realidade (MINAYO, 2012). 

Considera relevante trabalhar com a complexidade 

 
A complexidade, a especificidade e as diferenciações internas dos 
nossos objetos de pesquisa que precisam ser, ao mesmo tempo, 
contextualizados e tratados em sua singularidade. Acreditamos na 
relação fértil e frutuosa entre abordagens quantitativas e qualitativas 
que devem ser vistas em oposição complementar. (MINAYO, 2012, 
p. 25). 
 

Nessa dissertação a opção adotada será a abordagem dialética, em que a 

realidade é considerada como uma unidade dialética, considerando o homem como 

 
investigação. Evidência que a sociologia deve ser compreensiva, porque seu objeto de estudo é a 
ação humana. Para saber mais, acessar: Método e Sociologia em Weber, alguns conceitos. 
https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/dowload/4751/3954. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 

https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/dowload/4751/3954
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sujeito objetivo e histórico social, buscando os fundamentos para uma direção 

metodológica de análise, pressupondo partir do concreto, do imediatamente posto 

para tentar compreender a realidade posta e, estabelecendo reflexões acerca do ser 

social, sujeito de sua história, inserido em uma determinada totalidade social. 

Neste mesmo sentido Martinelli (1999) afirma que a pesquisa quantitativa é 

importante para mensurar as questões com as quais se trabalha, demonstrando a 

realidade como é em números, podendo atingir um número maior de participantes. E 

por meio dessa coleta de dados numéricos, podem ser transformados em 

estatísticas utilizáveis e a análise desses dados coletados será feita à luz de 

categorias e recorte teórico. “A pesquisa quantitativa instrumentaliza, mas não é 

suficiente para trazer a possibilidade da construção coletiva”. (MARTINELLI, 1999, p. 

23). 

A pesquisa qualitativa tem o objetivo de compreender os fenômenos, e 

conforme Gil (1999) propicia o aprofundamento da investigação das questões 

relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, o material obtido será 

rico em muitas reflexões. O interesse ao estudar um determinado problema é 

verificar como ele se manifesta nas atividades, nas interações cotidianas, e se 

caracteriza por ser de natureza interpretativa. 

Essa modalidade mostra o que os sujeitos da pesquisa pensam sobre o que 

está sendo investigado, e não somente a visão de quem pesquisa em relação ao 

problema. (MARTINELLI, 1999) 

Martinelli apresenta três considerações sobre a pesquisa qualitativa: 

 
✓ A primeira é quanto ao seu caráter inovador, como pesquisa 
que se insere na busca de significados atribuídos pelos sujeitos às 
suas expressões sociais; 
✓ A segunda é quanto à dimensão política desse tipo de 
pesquisa que, como construção coletiva, parte da realidade dos 
sujeitos e a eles retorna de forma crítica e criativa; 
✓ A terceira é que exatamente por ser um exercício político, uma 
construção coletiva, não se coloca como algo excludente ou her-
mético, é uma pesquisa que se realiza pela via da 
complementaridade, não da exclusão. (MARTINELLI, 1999, p. 28). 
 

Dessa forma, percebe-se a importância de utilizar-se dessas duas 

abordagens, pois elas não são excludentes e nem tampouco contraditórias. É 

preciso superar a dicotomia existente nas ciências sociais, porque uma pode 

contribuir com a outra. A pesquisa qualitativa pode ser utilizada para explicar os 
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resultados obtidos pela pesquisa quantitativa, “a questão é de ênfase e não de 

exclusividade e/ou divergência” (BAPTISTA, 1999, p. 36). 

 
Diz que é necessário superar as oposições que subsistem nas 
pesquisas e que se pode fazer uma análise qualitativa de dados 
quantitativos, ou o material recolhido com técnicas qualitativas pode 
ser analisado com métodos quantitativos, a exemplo da análise de 
conteúdo. (CHIZZOTTI apud BAPTISTA, 1999, p. 36). 
 

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2012, p. 21), “trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes”. Salienta-se que nesse estudo será utilizado o questionário online para 

obtenção do levantamento dos dados, assim não será possível atingir nível de 

subjetividade no universo dos significados, pois não se captura as respostas 

emocionais. 

 
Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte 
da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 
mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e 
a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. O 
universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das 
relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da 
pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzida em números e 
indicadores quantitativos. (MINAYO, 2012, p. 21) 
 

Com intuito de conhecer o sujeito e sua experiência social e de compreender 

os fenômenos por meio de coleta de dados, experiências, buscando refletir as 

“vozes” dos/as profissionais que vivenciam diretamente as implicações do objeto de 

pesquisa, e oferecendo um leque à pesquisadora de procedimentos e descoberta 

(MARTINELLI, 1999). 

 

1.2 Futebol no mundo 
 

Como dito na introdução, a pesquisadora atua com criança e adolescente 

que treina futebol em um determinado clube paulistano17, dessa forma essa 

investigação ocorrerá nesse campo sócio-ocupacional, começando pela explicação 

desse esporte que tanto atrai milhares de pessoas. 

O futebol é o esporte mais praticado no mundo, segundo comprovou o último 

estudo divulgado pela Federação Internacional de Futebol Associação (FIFA), em 

 
17 Por orientação da Plataforma Brasil não será nominado por motivo ético, por ser local de meu 
trabalho. 
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2006 quando realizou a pesquisa “Big Count 200618. Esse censo foi realizado com 

as 207 federações membros da entidade, e segundo a instituição 75% das 

associações responderam às perguntas. Apesar de já terem se passado 13 anos é 

possível que o número de pessoas que jogam e se dedicam a esse esporte tenha 

ultrapassado a marca dos 265 milhões de pessoas, porque sua popularidade tem 

aumentado, juntamente com o seu desenvolvimento. 

Para Bruni (1994, p. 2) uma das explicações para o futebol ser esse esporte 

que que contagia e agrega milhares de torcedores 

 
“[...] ao mesmo tempo que contém elementos de uma arte, qual seja, 
a de criar em micros situações, que não duram mais que frações de 
segundo, uma solução não prevista pela técnica, pelas regras táticas 
e da estratégia...[...] o jogo enquanto tal jamais perderá a dimensão 
do acaso, garantia do desconhecimento prévio do resultado da 
partida”.  
 

Essa modalidade esportiva tem algumas características que contribuem para 

sua popularidade, além de sua simplicidade nas regras, possui equipamentos 

baratos, fáceis de serem conseguidos e técnicas corporais muito práticas e 

assimiláveis durante o jogo. É exatamente essa exigência de equipamentos simples, 

descomplicados que atrai e possibilita o acesso às classes sociais mais baixas na 

maior parte do mundo. Pode ser jogado em muitos locais públicos informais, não 

requer traje especial ou tecnologia sofisticada, exceto a esfera para passar e driblar. 

A exigência maior nas regras, é claro, ocorre quando é jogado com plateia ou 

profissionalmente (GIULIANOTTI, 2002).  

Ainda segundo esse autor o futebol está para além de ser apenas uma 

modalidade esportiva, é uma das grandes instituições culturais, como a educação e 

os meios de comunicação de massa, que formam e consolidam identidades 

nacionais no mundo inteiro, por meio dos hábitos, linguagens, costumes, expressão, 

possuindo dimensões socioculturais e econômicos. 

De acordo com Ribeiro (2007) e Nascimento (2013), o surgimento do futebol 

moderno ocorreu na Inglaterra, que era o centro de modernização capitalista, no 

final do século XIX, que reordenava a prática dos esportes como significação do ser 

 
18 Estudo realizado FIFA (Fédération International de Football Association) com suas 207 
associações. Esta foi a segunda vez que realiza esta pesquisa – “Big Count 2006” (Grande Censo 
2006), em https://es.fifa.com/media/news/y=2007/m=5/news=big-count-2006-270-millones-jugadores-
activo-529409.html e https://es.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/smaga_9472.pdf. Acesso em 
09 de janeiro de 2019. 

https://es.fifa.com/media/news/y=2007/m=5/news=big-count-2006-270-millones-jugadores-activo-529409.html
https://es.fifa.com/media/news/y=2007/m=5/news=big-count-2006-270-millones-jugadores-activo-529409.html
https://es.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/smaga_9472.pdf
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moderno e civilizado. Desde então tem se tornado um produto cultural de massa, e 

muitas vezes utilizado como instrumento manipulador da classe dominante por meio 

da mídia. 

A estrutura hierárquica desse esporte reflete a estrutura social do 

capitalismo que é determinada pela posição que ocupa no mercado, com a 

capacidade de consumo, e seu sistema de seleção é competitivo, segundo Proni e 

Zaia (2007, p. 20): 

 
[...] como na concorrência capitalista os mais fortes tendem a 
absorver os mais fracos, os clubes ou federações que não forem 
competentes para concorrer no mercado globalizado do esporte-
espetáculo correm o risco de ficar cada vez mais marginalizados e 
podem até desparecer. 
 

O crescimento desse esporte é universal, passando a ser transmitido como 

um espetáculo. Incorporou a essência do capitalismo: gerar recursos e lucros para 

os clubes e/ou para seus investidores, com a exploração comercial de marcas em 

arenas esportivas, criando enormes disputas comerciais entre grandes empresas, 

promoção de produtos, serviços no meio futebolístico, incluindo alguns jogadores. 

Nesse cenário é possível perceber contradições, uma vez que nem sempre 

há a garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes que treinam 

futebol, os quais formam a base dos times e a sustentação econômica dos clubes. O 

que se prioriza, portanto, é a força e o poder da indústria do futebol, no Brasil e no 

mundo, e a movimentação de valores financeiros astronômicos em transferências e 

salários de jogadores, mesmo sendo essa uma realidade minoritária. As quantias 

envolvidas em transações no futebol de acordo com estudo realizado pela 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por meio da Diretoria de Registro e 

Transferências que coloca as cifras envolvendo transferências de atletas brasileiros 

de futebol, com o fechamento da janela19 de transferências em 31 de agosto de 

2018, com inclusão de 1.466 jogadores, coloca as cifras na ordem de R$ 

1.521.185.950,00. O montante na exportação, ou seja, jogadores brasileiros 

 
19 Janela de transferência: termo utilizado para o conceito de “período de inscrição”, momento que os 
clubes podem transferir jogadores de outros países para sua equipe, conforme previsto no 
Regulamento da FIFA. https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-
of-players.pdf?cloudid=r692gva86fwf6ezq14fy. Acesso em 10 de janeiro de 2019.  
Serão estabelecidas 02 janelas anuais pela confederação nacional, a primeira de até 12 semanas no 
fim da temporada. E a segunda, no máximo 04 semanas, na metade da temporada. A exceção será 
quando o atleta estiver sem contrato, sem vínculo com algum clube após o encerramento da 
temporada. https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201901/20190103201936_881.pdf. Acesso em 10 de 
janeiro de 2019. 

https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players.pdf?cloudid=r692gva86fwf6ezq14fy
https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players.pdf?cloudid=r692gva86fwf6ezq14fy
https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201901/20190103201936_881.pdf
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transferidos para clubes no exterior com valores, pois muitos são transferidos sem 

essa especificação, foi mais de 1, 3 bilhão de reais. No sentido contrário, na entrada 

de atletas no Brasil, isto é, na importação, os custos foram de R$ 182.455.370,00.20. 

Observa-se que o futebol moderno se transformou em um grande campo de 

negócios, onde circulam grandes rendimentos financeiros, investidores e 

patrocinadores, envolvendo muito dinheiro, assim este esporte tornou-se um 

mercado lucrativo, grandes empresas investem criando novas linhas de produtos, 

mostrando o processo de mercantilização presente no futebol (NASCIMENTO, 

2013). 

Segundo Proni e Zaia (2007) mesmo que o futebol tenha se transformado 

em um grande negócio com a globalização, mesmo que os clubes estejam se 

organizando em futebol-empresa, não se pode supor que é de forma generalizada, 

porque ainda há diferenças em muitos países, onde as estruturas dos clubes são 

desiguais. 

Pode-se citar os clubes europeus que se tornaram atraentes para grandes 

investidores interessados nos vultosos lucros que poderão retornar com a 

comercialização de diversos produtos associados a essas agremiações, a exposição 

da marca, em um mercado cada vez mais internacionalizado e globalizado. 

E como, enfatizado por Ribeiro (2007), todo este alarde que a mídia e a 

indústria econômica fazem em torno do futebol, transforma-o em um fenômeno em 

diversos aspectos, sobretudo no cultural e social, sendo essa uma questão relevante 

e notável a ser estudada, corroborando com o objetivo desta pesquisa. 

 
1.3 Clubes no Brasil 
 

No Brasil, existem inúmeras entidades esportivas que mantém as mais 

diversas modalidades esportivas, como por exemplo: futebol, voleibol, natação, 

rugby, judô, dentre outros, dispondo de equipamentos esportivos e profissionais 

capacitados/as para atuarem tanto de forma recreativa quanto no rendimento. Esta 

pesquisa será voltada para discutir sobre os chamados “clubes de futebol”, 

delimitando essa modalidade no processo de formação do jogador, pois também 

contam com atletas que atuam na equipe profissional. 

 
20 Estudo completo no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Disponível em 
https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/raio-x-do-marcado-mais-de-r-1-bilhao-entrou-no-brasil-1. 
Acesso em 10 janeiro 2019. 

https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/raio-x-do-marcado-mais-de-r-1-bilhao-entrou-no-brasil-1
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Os clubes de futebol brasileiros são associações filiadas a uma federação 

estadual, e esta por sua vez está vinculada à CBF, entidade máxima no país 

responsável pela organização desse esporte.  

Segundo o jornalista Cassio Zirpoli que escreveu no site Diário de 

Pernambuco, em 2018 no Brasil havia 662 times profissionais de futebol registrados 

na CBF, desses somente 128 clubes tiveram jogos no decorrer do ano, o restante, 

534 clubes, jogaram somente o torneio estadual ou regional, normalmente com 

pouca duração e visibilidade. 

As agremiações disputam campeonatos nacionais, regionais e estaduais 

distribuídos em divisões, principalmente com a equipe profissional. E os clubes 

recebem investimentos conforme a divisão em que estão inseridos naquele ano, 

porque se o rendimento de uma equipe não for bom na competição, ficará nas 

últimas posições e será rebaixado para outra série. 

Conforme Zirpoli no ano de 2018 os 128 clubes que jogaram, estavam 

distribuídos em divisões da Série A, Série B, Série C e Série D do Campeonato 

Brasileiro, chamado de Brasileirão 2018. Nas divisões A e B as agremiações 

esportivas receberam investimentos e valores pelos direitos de transmissão dos 

jogos na televisão, conforme quadros 1 e 2 a seguir. Essas cotas foram pagas por 

emissoras de TV pela apresentação dos jogos, e são feitos contratos de acordo com 

a imagem do time, seus jogadores e a audiência. Esses valores são bancados por 

anúncios milionários durante os jogos. 

 

Quadro 1 – Distribuição de clubes e cotas Campeonato Brasileiro por região – 

Série A 

Fonte: ZIRPOLI, Cassio, 2018. Adaptado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 
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REGIÃO ESTADO VALOR COTA % 

CENTRO-OESTE - R$0,00 - 

NORDESTE 
02 baianos, 01 cearense, 01 

pernambucano 
R$133.000.000,00 9,90 

NORTE - R$0,00 - 

SUDESTE 
04 cariocas, 03 mineiros, 04 

paulistas 
R$998.000.000,00 74,10 

SUL 
01 catarinense, 02 gaúchos, 02 

paranaenses 
R$215.000.000,00 16,0 

TOTAL - R$1.346.000.000,00 100,0 
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O Campeonato Brasileiro da divisão da Série A é considerado de elite, ou 

seja, os 20 clubes que estão nessa série recebem maiores valores de cota da TV. 

Em 2018 o valor total foi de R$ 1.346.000.000,00, como pode ser visto no quadro 1. 

Observa-se que a região brasileira com maior centralidade de clubes foi a Sudeste 

que conta com 11, e consequentemente é a que recebe maior valor, o total de 998 

milhões de reais. As regiões Norte e Centro-Oeste, no ano de 2018, não contavam 

com nenhum representante na Série A, consequentemente não entraram nesse 

rateio. 

Diante dos dados apresentados, constata-se que os investidores têm mais 

interesses em investir em algumas regiões, Sudeste e Sul21. 

Na figura 1, nota-se uma discrepância na distribuição dos valores que os 

clubes receberam para transmissão dos jogos, nesse caso, de uma emissora que 

até 2018 era a única detentora dos direitos desse campeonato. Os dois primeiros 

clubes receberam o valor de 340 milhões de reais, ou seja, ¼ do valor total. Já os 03 

últimos receberam 6,24% do valor total, sendo a totalidade de 84 milhões. A defesa 

para esse abismo, é que os dois primeiros clubes receberam mais porque teriam as 

maiores torcidas, maior média de público nos estádios e maior média de audiência 

na TV. 

Ao observar a figura 1 temos 05 clubes recebendo quase 50% do valor total, 

R$ 650.000,00, assim percebe-se a desigualdade até mesmo dentro da mesma 

divisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21Redação. Infografia: Gazeta do Povo.  site. 
https://infograficos.gazetadopovo.com.br/esportes/projecao-da-cota-de-tv-aberta-no-brasileirao-2019/ 
Acesso em 14 de janeiro de 2019.  

https://infograficos.gazetadopovo.com.br/esportes/projecao-da-cota-de-tv-aberta-no-brasileirao-2019/
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Figura 1 – Distribuição de valores por clubes – Série A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: ZIRPOLI, Cassio. A distribuição das cotas de televisão na Série A 2018, com bolo de R$ 1, 3 
bilhão. http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2017/12/04/a-distribuicao-das-cotas-de-
televisao-na-serie-a-2018-com-bolo-de-r-13-bilhao/ Acesso em 15 de janeiro de 2019.  

 
 
Na série B, considerada a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, conta com 

20 clubes. No quadro 2 observa-se que a região Sul é a que conta com maior de 

número de clubes, 07, seguido da região Nordeste. Porém, constata-se que o valor 

recebido pelos clubes sulistas foi bem superior às demais regiões conforme gráfico 

2. Nessa divisão aparece 01 representante da região Norte e 03 da região Centro-

Oeste. 

 

Quadro 2 - Distribuição de clubes e cotas Campeonato Brasileiro por região – 

Série B 

Fonte: ZIRPOLI, Cassio, 2018. Adaptado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Na figura 2, verifica-se que a desproporção entre os clubes é bem grande, 

em que 02 clubes ficaram com 36% e 18 clubes restantes dividiram 64% do valor. 
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 REGIÃO ESTADO VALOR COTA % 

CENTRO-OESTE 03 goianos R$38.000.000,00 22,50 

NORDESTE 
02 alagoanos, 01 cearense, 01 

maranhense 
R$30.000.000,00 17,75 

NORTE 01 paraense R$6.000.000,00 3,55 

SUDESTE 01 mineiro, 04 paulistas R$24.000.000,00 14,20 

SUL 
03 catarinenses, 02 gaúchos, 

02 paranaenses 
R$71.000.000,00 42,00 

TOTAL - R$169.000.000,00 100,00 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2017/12/04/a-distribuicao-das-cotas-de-televisao-na-serie-a-2018-com-bolo-de-r-13-bilhao/
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2017/12/04/a-distribuicao-das-cotas-de-televisao-na-serie-a-2018-com-bolo-de-r-13-bilhao/
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Figura 2 – Distribuição de valores por clubes – Série B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: ZIRPOLI, Cassio. A distribuição das cotas de televisão na Série A 2018, com bolo de R$ 1, 3 
bilhão. http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2017/12/04/a-distribuicao-das-cotas-de-
televisao-na-serie-a-2018-com-bolo-de-r-13-bilhao/ Acesso em 15 de janeiro de 2019.  

 

 Na Série C, também chamada de “Terceirona”, também é 20 a 

quantidade de times. No quadro 3 percebe-se que há um número maior de 

agremiações da região Nordeste, seguido da região Sudeste. Nessa divisão os 

clubes não recebem cota televisiva, tendo o orçamento mais enxuto, proveniente de 

possível publicidade, patrocínio, o que resulta nas dificuldades em contratar 

jogadores de ponta para montar elenco competitivo. A CBF arca com as despesas 

de alimentação, transporte, hospedagem e efetua o custeio da arbitragem. 

 

Quadro 3 – Distribuição de clubes Campeonato Brasileiro por região – Série C 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ZIRPOLI, Cassio, 2018. Adaptado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 
E, por fim, na Série D, conhecida como a “4ª divisão”, na qual há 68 clubes 

brasileiros, sendo, em 2018, a maior parte é da região Nordeste com 22 clubes, 
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REGIÃO ESTADO 

CENTRO-OESTE 02 matogrossenses 

NORDESTE 
03 pernambucanos, 02 potiguares, 01 baiano, 01 

paraibano, 01 sergipano 

NORTE 01 paraense, 01 acreano 

SUDESTE 02 paulistas, 02 mineiros, 01 carioca 

SUL 01 catarinenses, 01 gaúchos, 01 paranaenses 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2017/12/04/a-distribuicao-das-cotas-de-televisao-na-serie-a-2018-com-bolo-de-r-13-bilhao/
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2017/12/04/a-distribuicao-das-cotas-de-televisao-na-serie-a-2018-com-bolo-de-r-13-bilhao/
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conforme Quadro 4, seguido das regiões Norte e Sudeste com 14 clubes cada. E 

também foi nessa série que contém um número expressivo de times nortistas e do 

centro-oeste. Nessa divisão as agremiações dependem financeiramente de 

possíveis patrocínios, publicidades, dentre outros. 

 

Quadro 4 – Distribuição de clubes Campeonato Brasileiro por região – Série D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: ZIRPOLI, Cassio, 2018. Adaptado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

A partir dos dados dos quadros anteriores, constata-se uma gigantesca 

discrepância entre os clubes, que faz com que a desigualdade tanto financeira 

quanto de infraestrutura seja profunda. Esse dado retrata a realidade brasileira em 

que a região Sudeste é a mais desenvolvida economicamente como industrialmente, 

seguida da região Sul, segundo informações do site do Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), sendo a participação do Sudeste no Produto Interno 

Bruto (PIB) nacional de 53,1%. 

 

Quadro 5 – Distribuição dos times, de forma geral, por região 

 

 

 

 

 

Fonte: ZIRPOLI, Cassio, 2018. Adaptado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 
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REGIÃO ESTADO 

CENTRO-OESTE 
03 goianos, 02 brasilienses, 02 mato-grossenses, 02 
sul-mato-grossenses 

NORDESTE 
03 pernambucanos, 02 potiguares, 03 baianos, 02 
paraibanos, 02 sergipanos, 03 alagoanos, 03 
maranhenses, 02 piauienses, 02 cearenses,  

NORTE 
02 paraenses, 02 acreanos, 02 amazonenses, 02 
tocantinenses, 02 amapaenses, 02 rondonienses, 02 
roraimenses 

SUDESTE 05 paulistas, 03 mineiros, 04 cariocas, 02 capixabas 

SUL 03 catarinenses, 03 gaúchos, 03 paranaenses 
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REGIÃO ESTADO % 

CENTRO-OESTE 14 times 11% 

NORDESTE 38 times 38% 

NORTE 17 times 13% 

SUDESTE 35 times 27% 

SUL 24 times 19% 
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No geral, em 2018, a região que mais teve times disputando campeonato foi 

a região Nordeste (quadro 5), com 38 agremiações, porém quando compara-se com 

o quadro 6, nota-se que a região que mais tem recebido valores maiores em cota 

televisiva pela transmissão de jogos foi a Sudeste, com R$ 1.022.000.000,00 (Hum 

bilhão, vinte e dois milhões de reais) equivalente a 67,46% do montante. E a região 

Nordeste, apesar da grande quantidade de equipes participando do Campeonato 

Brasileiro em todas as séries, tem a percentagem do montante da cota televisiva de 

apenas 10,76% 

 

Quadro 6 – Distribuição de valores por região em % 

Fonte: ZIRPOLI, Cassio, 2018. Adaptado por Regiane Cristina Ferreira, 2019 

 

Vale ressaltar que além da comercialização dos direitos na TV, os clubes 

podem ter outras fontes de receitas que são diversificadas: patrocínios, ingressos de 

partidas, transferências de jogadores, venda de artigos esportivos, mensalidade e/ou 

anuidades dos sócios, vendas de camisas e premiações pelos resultados em 

campeonatos. 

Segundo tradicional estudo anual elaborado pelo banco do Itaú BBA, em 

2018 uma equipe do banco analisou o balanço divulgado por 27 clubes de futebol do 

Brasil, os valores recebidos por direitos de TV (cota televisiva) formam os maiores 

na receita, figura 3: 
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REGIÃO ESTADO VALOR % 

CENTRO-OESTE 03 R$38.000.000,00 2,51 

NORDESTE 08 R$163.000.000,00 10,76 

NORTE 01 R$6.000.000,00 0,40 

SUDESTE 16 R$1.022.000.000,00 67,46 

SUL 12 R$286.000.000,00 18,88 

TOTAL - R$1.515.000.000,00 100,00 
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Figura 3 – Comportamento das receitas por origem – 27 clubes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Itaú. Análise Econômico Financeira dos Clubes de Futebol Brasileiros, 2018. 
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/Analise_Clubes_Brasileiros_Futebol_Itau_BBA.p
df Acesso em 05 de abril de 2019.  

 

1.4 Campo de pesquisa 
 

Como explanado antes, a pesquisadora tem participado, nos últimos tempos, 

de grupo de debates e estudos que possibilitaram trocas de informações e 

experiências com assistentes sociais que atuam com crianças e adolescentes que 

treinam futebol nas categorias de base de outras agremiações brasileiras, com 

intuito de conhecer e aprofundar sobre o trabalho desenvolvido neste espaço sócio-

ocupacional. Em outubro de 2017, durante o Encontro de Serviço Social no Futebol 

realizado no Cruzeiro Futebol Clube, em Belo Horizonte/MG, foi apresentado o mapa 

do Brasil (figura 4) com indicação de 38 clubes que até aquele momento contavam 

com o trabalho do Serviço Social. Essa cartografia foi construída pela Acessoss22, 

empresa que busca facilitar resultados com responsabilidade, por meio da 

capacitação de profissionais envolvidos/as no processo de formação em clubes e 

instituições esportivas. 

 
22 Disponível em http://acessoss.com.br/ Acessado em 18 de abril de 2018 

https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/Analise_Clubes_Brasileiros_Futebol_Itau_BBA.pdf
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/Analise_Clubes_Brasileiros_Futebol_Itau_BBA.pdf
http://acessoss.com.br/


38 
 

Embora, o trabalho do/a assistente social seja desenvolvido com as crianças 

e com os adolescentes que treinam nas categorias de base em clubes de futebol, 

não são esses os sujeitos dessa pesquisa, e sim os/as assistentes sociais que 

atuam nos clubes enquanto espaço sócio-ocupacional. 

 

Figura 4 – Mapa do Brasil apresentado em 2017, em Belo Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TOLEDO, Thais, 2017. I Encontro de Serviço Social no Futebol – Cruzeiro FC, Belo Horizonte, 

2017. 

 

Ao observar a figura 4, é possível conhecer e analisar a realidade desses/as 

profissionais, em quais divisões do futebol brasileiro, e em quais estados e regiões 

atuam. 

Para essa pesquisa, a princípio, utilizou-se esse mapa apresentado em 

2017, porém no decorrer do processo ocorreram diversas alterações, pois alguns 

clubes contrataram profissionais de Serviço Social, e outros já não contam com 

assistente social em seu quadro de funcionários/as. 

Inicialmente foram escolhidos dois clubes paulistanos como campo de 

pesquisa, prevendo entrevistas presenciais com o/a assistente social de cada 

agremiação. Contudo no decorrer do processo da pesquisa, mesmo após o envio do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), houve dificuldade em obter 

declaração de autorização para as entrevistas e acesso aos documentos assinados 

pelos/as responsáveis das entidades. Dessa forma, fez-se necessário reestruturar o 

projeto e estabelecer algumas alterações, usando como estratégia a realização de 
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estudo com maior número de assistentes sociais que atuam nas categorias de base 

nos clubes de futebol no Brasil. 

Com base na quantidade de 662 clubes de futebol informada no item 

anterior, mapeou-se as agremiações que contavam com profissional de Serviço 

Social atuando com crianças e adolescentes que treinam futebol, não deixando de 

considerar o contato anterior da pesquisadora, assim chegou-se à quantidade de 34 

clubes. 

Tendo entendimento que este estudo é original, utilizou-se da pesquisa 

exploratória, realizando estudos, levantamento bibliográfico de referências históricas 

e teóricas para fundamentação mediante a leitura de obras relevantes relacionadas 

a essa temática, proporcionando uma maior familiaridade com o problema 

levantado, ou seja, qual contribuição da profissão de Serviço Social neste espaço 

sócio-ocupacional? 

Para a pesquisa quantitativa foi utilizado questionário 

semiestruturado/semiaberto e encaminhado aos/às assistentes sociais que atuam 

nesse espaço profissional pelo Google Drive (serviço de armazenamento e 

sincronização de arquivos da rede mundial de computadores) em endereço 

eletrônico. Ressalta-se que a versão eletrônica aperfeiçoou a pesquisa, com 

facilitação da coleta de dados e rapidez no seu processamento. 

Partindo deste pressuposto, a pesquisa quantitativa possui a proposta de 

realizar o mapeamento dos/as assistente sociais inseridos/as em clubes de futebol, 

como também analisar o perfil desses/as profissionais como: faixa etária, etnia/cor, 

forma de contratação, tempo de trabalho no clube, entre outros itens. Cabe frisar 

que tal procedimento é válido na medida que inexiste qualquer estudo e/ou 

levantamento estatístico dessa natureza. 

O convite para participar da pesquisa foi realizado por meio de mensagem 

enviada por endereço eletrônico, contendo breve apresentação do projeto de 

pesquisa. Fundamental evidenciar que para garantir o máximo de sigilo e 

confiabilidade optou-se por não identificar os sujeitos da pesquisa, eles serão 

nomeados como sujeito 1, sujeito 2, assim por diante. Da mesma forma os nomes 

das agremiações esportivas não serão expostas, e serão identificadas pelo estado 

em que estão situadas. 

A pesquisa qualitativa será aplicada por meio de análise e interpretação 

aprofundada a partir dos dados coletados, para uma melhor compreensão da 
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realidade e das relações sociais existentes. Esta investigação será feita à luz da 

dimensão teórico-metodológica, compreendendo o significado social da ação que 

possibilita a análise do real, do concreto. 

O universo da pesquisa abrangeu 34 assistentes sociais que exercem a 

profissão em 34 clubes no país, sendo 01 utilizado como pré-teste. Retornaram 18 

questionários respondidos (52,94%), os sujeitos da pesquisa, uma quantidade 

expressiva que permitiu fazer uma análise com qualidade que será apresentada no 

capítulo 3. Considerando que a pesquisadora atua em uma agremiação paulistana, 

essa não foi incluída na pesquisa. 

No quadro 7, tem-se a quantidade de questionários remetidos aos clubes por 

região brasileira, e os que retornaram respondidos. Para região Sudeste foram 

encaminhados 19 questionários dos quais 10 clubes (52,63%) responderam. Para a 

região Sul foram enviados 08 e regressaram 05 respostas (62,50%). Na região 

Nordeste, somente 04 entidades esportivas contam com profissional do Serviço 

Social e dos formulários retornou 01 resposta (25%). Na região Centro-Oeste foram 

enviados para 02 clubes, e somente 01 respondeu (50%). Durante a pesquisa 

tomou-se conhecimento que na região Norte 01 agremiação esportiva contava com 

o Serviço Social, sendo enviado o questionário que foi prontamente respondido. 

 

Quadro 7 – Questionários enviados e recebidos por região 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Região Estado 
Qtde de 

questionários 
enviados 

Qtde de 
questionário 
respondido 

SUDESTE 

MG 2 1 

RJ 5 2 

SP 12 7 

TOTAL 19 10 

SUL 

PR 1 0 

RS 2 1 

SC 5 4 

TOTAL 8 5 

NORDESTE 

BA 2 1 

CE 1 0 

PE 1 0 

TOTAL 4 1 

CENTRO-OESTE 
GO 2 1 

TOTAL 2 1 

NORTE 
PA 1 1 

TOTAL 1 1 

TOTAL GERAL 34 18 
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Ficou evidente que a maior parte dos clubes que possuem assistente social 

está nas regiões consideradas mais desenvolvidas do país, a região Sul com 08 

agremiações (23,52%) e, na região Sudeste com 19 clubes (55,88%).  

Importante destacar que na região Sudeste, somente no estado do Espírito 

Santo não há agremiações que contam com assistente social. No estado de Minas 

Gerais são 02 clubes (10,53%), e dentre as agremiações cariocas são 05 (26,32%). 

E, por fim, no Estado de São Paulo são 12 clubes (63,15%), que possuem esse/a 

profissional. 

 

1.5 Caracterização dos clubes pelos questionários respondidos 
 

Dentro da totalidade dos 34 questionários enviados, 18 foram devolvidos 

respondidos (52,94%), sendo salutar apresentar o perfil destas agremiações 

esportivas. 

Quanto ao tempo de existência dos clubes, na região Sudeste há 03 

agremiações (16,7%) que foram constituídas há menos de 10 anos, isto demonstra 

que o investimento nesse esporte é constante e, sempre é considerado uma 

possibilidade de se ter lucro e prestígio. São 03 clubes tradicionais (16,7%) que têm 

mais de 100 anos nessa região (gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Distribuição de clubes por região e tempo de existência 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

O gráfico 2, abaixo, apresenta em qual série o clube disputava o 

Campeonato Brasileiro de 2018. Percebeu-se que a região Sudeste tem 

agremiações nas Séries A, B, C e D, sendo maioria na Série A, com 04 clubes 

(22,22%), reforçando que essa região brasileira é a que recebeu mais investimento 

nesse esporte. As séries B e D contava com 1 clube cada, e na série C, 02 

agremiações. 

Na região Sul constata a seguinte distribuição: 01 clube na série A e 01 na 

série D, e conta com 03 na série B. As regiões do Nordeste e Centro-Oeste contam 

com 01 clube cada na série A. E na região Norte a agremiação disputou a série C. 

Destaca-se que em uma das repostas, da região Sudeste, constou que a 

entidade esportiva que o/a assistente social atua não é considerado clube de futebol 

e sim, um projeto social. 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Até 10 anos 11 a 50 anos 51 a 100 anos Mais de 100 anos



43 
 

Gráfico 2 – Distribuição dos clubes por região e série no campeonato brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Na sequência foi indagado sobre o valor do orçamento do clube, para se ter 

uma ideia quanto ao poder econômico no investimento. No gráfico 3, pode-se 

perceber que a região Sudeste apresentava maiores valores recebidos, gerados a 

partir de patrocínios, cotas televisivas, vendas de produtos licenciados, bilheteria, 

entre outros. Tem-se 01 clube com orçamento de 600 milhões de reais. 

Como demonstrado no gráfico 2 a região Sudeste tinha agremiações em 

várias séries do Campeonato Brasileiro e, isso refletiu a tendência da receita ficar 

bem dividida, há 01 clube com faturamento de até R$ 500.000,00, 02 agremiações 

com valor entre R$ 200.000.000,00 e R$ 300.000.000, 00 (gráfico 3). 

Por outro lado, na região Sul o valor máximo de orçamento ficou entre R$ 

300.000.000,00 e R$ 400.000.000,00. Não souberam informar os valores dos clubes 

das regiões Centro-Oeste e Norte. 
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Gráfico 3 – Valor orçamento clubes em 2018 (valores expressos em reais) 
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Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Quando perguntado sobre quais categorias de futebol o clube atendia, cerca 

de 17 agremiações (94.44%) responderam que atendiam tanto a categoria 

profissional quanto a categoria de base, ou seja, a grande maioria dos clubes 

investem na formação de novos jogadores. 

De acordo com o estudo elaborado pelo banco do Itaú BBA, as entidades 

esportivas que mantém crianças e adolescentes em suas categorias de formação, 

investem uma porcentagem baixa nessas categorias como se pode ver na figura 5, 

tendo maior foco de investimento na transação com atletas que atuavam na equipe 

profissional. 
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Figura 5 – Investimento na formação de criança e adolescentes – 2018 

Fonte: Banco Itaú. Análise Econômico Financeira dos Clubes de Futebol Brasileiros, 2018. 
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/Analise_Clubes_Brasileiros_Futebol_Itau_BBA.p
df Acesso em 05 de abril de 2019.  

 

 

Quadro 8 – Quantidade de crianças e adolescentes que treina nas categorias 

de base 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Cabe ressaltar que não fora perguntado em números absolutos a quantidade 

de crianças e adolescentes que treinam futebol nas categorias de base, é possível 

fazer uma média desse total (quadro 8). Essa média nos mostra que é bem 

Média/região 
SUDESTE 

clubes 
SUL 

clubes 
NORDESTE 

clubes 
CENTRO-OESTE 

clubes 
NORTE 
clubes 

Até 50 2 - - - - 

De 51 a 100 4 1 1 - 1 

De 101 a 150 - 2 - 1 - 

De 151 a 200 1 1 - - - 

Acima de 201 2 1 - - - 

https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/Analise_Clubes_Brasileiros_Futebol_Itau_BBA.pdf
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/Analise_Clubes_Brasileiros_Futebol_Itau_BBA.pdf
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expressivo esse número, podendo ultrapassar a marca de 4.000 garotos que 

buscam o sonho de ser jogador profissional. Essa quantidade inclui os que ficam nos 

alojamentos dos clubes e os que residem próximos, indo e voltando ao clube para 

participar dos treinamentos. Nas agremiações pesquisadas a maioria tem entre 51 e 

100 atletas (38,9%), seguido das que possuem 101 a 200 meninos treinando em 

suas categorias de base. 

Diante desse número apresentado, mesmo não sendo absoluto, é possível 

ter a noção de quantas crianças e adolescentes que se dedicam aos treinamentos, 

muitas vezes com rotina desgastante, na expectativa de serem bem-sucedidos, e 

podendo, terem seus direitos violados, é o que será discutido nos próximos 

capítulos. 
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CAPÍTULO 2 – POLÍTICAS SOCIAIS E A PROTEÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES QUE TREINAM FUTEBOL 

 

 

Neste capítulo, será tratada a interlocução entre as políticas públicas sociais, 

com destaque para a do desporto, respaldada na Doutrina da Proteção Integral, pois 

embora a Carta Magna de 1988 tenha previsto vínculos entre elas, isto nem sempre 

ocorre devido à falta de interesse do poder público e ausência de controle externo 

da população. 

Apesar dos clubes serem instituições privadas e normalmente oferecerem 

serviços próprios na área da saúde, educação e lazer, é fundamental que 

estabeleçam interlocução com as políticas sociais e articulação com a rede proteção 

socioassistencial e comunitária para que se evite a restrição do convívio dos 

adolescentes e possível violação de seus direitos. 

A seguir serão apresentados os parâmetros legais e teóricos sobre as 

políticas públicas sociais e a Doutrina da Proteção Integral. 

 

2.1. Políticas Sociais 
 

Na Constituição Federal de 1988, o esporte foi instituído como direito a todas 

as pessoas, porém ainda não há uma política pública social do desporto que abranja 

a toda sociedade, o que se observa são algumas ações municipais pontuais e 

descontínuas, que dificultam a participação da população, e em tese, proporciona às 

instituições privadas ligadas ao esporte, oportunidades de lucrar com atividades 

desportivas. 

As políticas públicas sociais são respostas do Estado às múltiplas 

expressões da questão social23, e essas respostas se dão por meio de ações 

governamentais com intuito de implantar projetos por meio de programas voltados 

para setores específicos, têm caráter interventivo estatal nas demandas da 

realidade, e são desenvolvidas nas três esferas de governo, federal, estadual e 

municipal. 

 
23 Iamamoto e Carvalho (2014, p. 84) definem a questão social como: “São as expressões do 
processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual 
passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão”. 
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A política pública, portanto, é uma “coisa” de todos para todos, que 
compromete todos, (inclusive a lei, que acima do Estado), podendo 
traduzir o conceito de república (do latim res: coisa; pública: de 
todos), o qual envolve tanto o Estado no atendimento de demandas e 
necessidades sociais, quanto à sociedade no controle democrático 
deste atendimento. (PEREIRA, 2009, p. 288) 
 

Dessa forma, as políticas públicas podem ser de ordem econômica, urbana, 

agrícola, social, dentre outras. Cabe ao Estado a responsabilidade de normatizar 

estas relações, criar as leis que as regulará, e não necessariamente executá-las, 

como também é seu dever implantar estruturas que garantam o direito universal a 

toda a população.  

 
A política social cumpre aqui uma funcionalidade essencial no 
contexto de relações entre Estado e classes sociais e reprodução da 
acumulação capitalista, sendo utilizada como instrumento de 
minimização das sequelas da “questão social” e garantir o consenso 
entre a classe trabalhadora para não interferir nos lucros dos grupos 
monopólicos. (SOARES, 2016, p. 09). 

 

Destaca-se que as políticas públicas sociais são criadas a partir das 

reivindicações da população, e são respostas do governo às demandas da 

sociedade. Nessa linha, Teixeira (2013) afirma que foram resultantes das pressões 

das lutas sociais, que trouxe à cena pública os problemas sociais transformados em 

demandas políticas. E segundo Behring (1999, p. 1) “[...] a existência de políticas 

sociais, é um fenômeno associado à constituição da sociedade burguesa, ou seja, 

do específico modo capitalista de produzir e reproduzir-se”. 

As políticas sociais são formas de efetivar os direitos sociais que foram 

criados para que todas as pessoas possam ter suas necessidades básicas 

atendidas. Os direitos sociais estão previstos no 6º artigo da Constituição Federal de 

1988, são eles: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos 

desamparados. 

E esses direitos podem ser encontrados nas estruturas como escolas, 

Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS), Centro de Referência Especializado da assistência social (CREAS), dentre 

outros. 

Segundo Pereira (2016) ao Estado compete a satisfação das necessidades 

humanas, elas compõem a base das políticas públicas e a concretização de direitos 
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sociais conquistados pela sociedade. Se essas necessidades não forem satisfeitas 

ocorrerão prejuízos à vida humana. 

As políticas sociais podem ser públicas, aquelas que são desenvolvidas a 

partir do aparelho estatal, e podem ser políticas sociais privadas, ou seja, aquelas 

executadas pela iniciativa particular, como empresas, organizações não 

governamentais (ONG), clubes desportivos e agremiações esportivas. 

Importante ressaltar a diferença entre política social pública e a assistência 

social, que embora sejam instrumentos estatais, têm conceitos diferentes. Como 

apresentado, a política social é a estrutura utilizada pelo Estado e pode ser 

compreendida como um conjunto de processos e ações para oferecer acesso aos 

direitos sociais à população, possibilitando seu desenvolvimento humano e 

convivência social. 

Ainda convém lembrar algo importante que confunde muitas pessoas, a 

diferença entre Serviço Social e Assistência Social. No site do CFESS encontra-se o 

seguinte: 

➢ Serviço Social: é a profissão de nível superior regulamentada pela 

Lei 8662/1993. 

➢ Assistência Social; política pública prevista na Constituição 

Federal e direito de cidadãos e cidadãs, assim como a saúde, a 

educação, a previdência social, etc. É regulamentada pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), constituindo-se como 

uma das áreas de trabalho de assistentes sociais. 

A Assistência Social é um conjunto de ações estatais e privadas que 

atendem as necessidades sociais da população brasileira, e desde que foi inserida 

na Seguridade Social pela Constituição Federal de 1988 tem sido um importante 

espaço sócio-ocupacional para o/a assistente social, profissional com graduação em 

Serviço Social e com registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). 

Esse/a profissional pode atuar nas diversas políticas públicas, tais como na saúde, 

educação, previdência social, habitação, inclusive na política de assistência social. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), foi 

instituída no artigo primeiro da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) como 

direito do cidadão e dever do Estado, não contributivo, provendo os mínimos sociais, 

garantindo atendimento das necessidades básicas por meio de um conjunto de 
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ações integradas entre a iniciativa estatal e privada, para atender as necessidades 

sociais de forma universal e não como concepção de favor (CFESS, 2011). 

 

2.2. Desporto 
 

O desporto está previsto no artigo 217 da Constituição Federal de 1988: “É 

dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito 

de cada um”, ou seja, são necessárias ações efetivas e de proposições que possam 

assegurar o direito à prática esportiva, efetivando como uma política pública de 

esporte. 

Em 2005, o Ministério do Esporte lançou a Política Nacional de Esporte24 

para estimular a prática esportiva e a inclusão social, garantindo o direito ao lazer e 

ao desenvolvimento humano, por conseguinte em 2018 foi lançado o Plano de 

Integridade do Ministério do Esporte25, que tem como missão garantir, por meio de 

políticas públicas sociais, o acesso ao esporte promovendo o desenvolvimento 

educacional, a valorização do atleta e o bem-estar físico, mental e social. 

O desporto nacional foi regulamentado pela Lei 9.615/98, em 24 de março 

de 1998, que instituiu normas gerais sobre essa questão e outras providências, e em 

seu 1º artigo estabelece que “O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-

formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos 

constitucionais do Estado Democrático de Direito”. (BRASIL, 1998) 

E no terceiro artigo aponta que o desporto será reconhecido nas seguintes 

manifestações: 

 

I – desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em 
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de 
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação 
para o exercício da cidadania e a prática do lazer;  
II – desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo 
as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir 
para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na 
promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;  
III – desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais 
desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, 

 
24 Política Nacional do Esporte aprovado em 14 de junho de 2005. 
http://www.esporte.gov.br/arquivos/politicaNacional/politicaNacionalCompleto.pdf Acesso em 
25 Disponível em http://www.esporte.gov.br/arquivos/institucional/o-ministerio/controle-
interno/resolucao_CGRC_n1_29_novembro_2018.pdf Acesso em 

http://www.esporte.gov.br/arquivos/politicaNacional/politicaNacionalCompleto.pdf
http://www.esporte.gov.br/arquivos/institucional/o-ministerio/controle-interno/resolucao_CGRC_n1_29_novembro_2018.pdf
http://www.esporte.gov.br/arquivos/institucional/o-ministerio/controle-interno/resolucao_CGRC_n1_29_novembro_2018.pdf
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com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e 
comunidades do País e estas com as de outras nações. 
IV – desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição 
inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência 
técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o 
aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em 
termos recreativos, competitivos ou de alta competição. (Incluído 
pela Lei nº 13.155, de 2015). (BRASIL, 1998, grifo nosso)26. 
 

O desporto educacional caracteriza-se como importante instrumento para 

controle e desenvolvimento das capacidades e habilidades dos/as alunos/as, sendo 

promovido nas escolas, clubes, centros esportivos e comunitário. Tem como objetivo 

promover o desenvolvimento integral, sendo fundamental evitar a seletividade e a 

competitividade entre os/as participantes. Para LIMA (1987, apud TUBINO, 2011) é 

necessário que a orientação educacional se vincule a três áreas de atuação 

pedagógica: a) integração social com participação de todos/as; b) desenvolvimento 

psicomotor que atendam às necessidades de movimento, e c) atividades físicas 

educativas para aptidões e aquisições de novas capacidades. 

Segundo Tubino (2011) o esporte na escola contribui muito na formação 

dos/as jovens, como no desenvolvimento de suas personalidades e no processo de 

emancipação, e na formação da cidadania.  

Essa dimensão é primordial no desenvolvimento de habilidades esportivas, 

no desenvolvimento físico esportivo, ensinar além das técnicas, das regras, 

possibilitando assim, ampliar a visão sobre a cultura do movimento corporal. É 

salutar considerar as particularidades de cada aluno/a, para que possam 

desenvolver a autonomia para o desenvolvimento de uma prática pessoal, e não 

somente com a intenção de reproduzir o esporte-performance, ou seja, manter as 

características da competitividade, 

O desporto de participação refere-se às atividades, de forma voluntária, pela 

população em geral, sem o compromisso participar de competição, despojada de 

alcançar resultados expressivos. É considerada prática desportiva não formal, ligada 

 
26 O item IV foi incluído pela Lei 13.155/2015 que estabelece princípios e práticas de responsabilidade 
fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para entidades desportivas profissionais de 
futebol; institui parcelamentos especiais para recuperação de dívidas pela União, cria a Autoridade 
Pública de Governança do Futebol - APFUT; dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das 
entidades desportivas profissionais; cria a Loteria Exclusiva - LOTEX; altera as Leis nos 9.615, de 24 
de março de 1998, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.671, de 15 de maio de 2003, 10.891, de 9 de 
julho de 2004, 11.345, de 14 de setembro de 2006, e 11.438, de 29 de dezembro de 2006, e os 
Decretos-Leis nos 3.688, de 3 de outubro de 1941, e 204, de 27 de fevereiro de 1967; revoga a 
Medida Provisória no 669, de 26 de fevereiro de 2015; cria programa de iniciação esportiva escolar; e 
dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm
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à prática do lazer, tendo como objetivo a diversão, o relaxamento, a descontração e 

a interação social, articulação de grupos sociais, fatores fundamentais para o 

desenvolvimento humano. Conforme Tubino (2011, p. 39) “Esta é a dimensão social 

do esporte referenciado com o princípio do prazer lúdico, e que tem como finalidade 

o bem-estar social dos seus praticantes”. 

O desporto de rendimento, também chamado de esporte performance, 

compreende modalidades esportivas, exercidas sob regras preestabelecidas para 

cada uma. Tubino (2011, p. 40) salienta que “ao se exigir uma organização 

complexa e investimentos, o esporte-performance ou de rendimento, cada vez mais, 

passa a ser uma responsabilidade de iniciativa privada”. 

É preciso muita dedicação e profissionalismo, por parte dos/das atletas, em 

contrapartida, devem existir suporte e remuneração direta, através de contratos com 

entidades esportivas e clubes esportivos. 

 
Há uma tendência natural para que seja praticado principalmente 
pelos chamados talentos esportivos, o que impede de ser 
considerado uma manifestação comprometida com os preceitos 
democráticos. É também a dimensão social que propicia os 
espetáculos esportivos, onde uma série de possibilidades sociais 
positivas e negativas pode acontecer. (TUBINO, 2011, p. 41). 
 

E por fim, o desporto de formação se caracteriza pela iniciação esportiva, 

para que os/as praticantes possam adquirir conhecimentos para aperfeiçoar sua 

capacidade técnica esportiva, tanto para fins competitivos quanto para finalidade 

recreativa. 

Apesar de constar na lei 9.615/98 essas importantes manifestações do 

desporto, nota-se que há falta de investimento, por parte do Estado, no 

desenvolvimento de política social esportiva nas escolas ou por meio das secretarias 

municipais e estaduais de esportes, que poderiam indicar os/as alunos/as que se 

destacassem. Assim, como o incentivo é mínimo, as agremiações esportivas fazem 

a sua própria seleção dentre os que são mais talentosos/as e habilidosos/as, 

ocorrendo a mercantilização e privatização das políticas sociais que acabam 

perdendo o caráter de política pública e universal, sendo substituídas por serviços 

administrados pelo setor privado, muitas vezes com repasse de recursos públicos 

para instituições que mantém convênios ou parcerias com o governo. 

No artigo 16 da referida lei consta que as entidades de práticas esportivas, 

dentre elas os clubes de futebol, são entidades privadas com ou sem fins lucrativos, 
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sendo sua organização e funcionamento autônomos, com definição de suas 

competências no estatuto ou contrato social. 

No questionário enviado aos/às assistentes sociais fora perguntado qual era 

a natureza jurídica da entidade esportiva que trabalhavam, e no universo de 18 

clubes, todos são de natureza jurídica privada. 

E conforme já discorrido no capítulo anterior, os clubes de futebol podem 

manter equipe profissional e de formação nas categorias de base, ou seja, treinar 

equipes com crianças e adolescentes. E ao atuar com estes atores é imprescindível 

que seja respeitada a Doutrina de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente que 

será explicada na sequência. 

 

2.3. Proteção Integral 
 

A conquista dos direitos fundamentais da criança e do/a adolescente 

avançou muito no decorrer da história, e para essa reflexão utilizar-se-ão alguns 

elementos sobre esse processo histórico de construção dos direitos sociais voltados 

para a população infanto-juvenil, em uma perspectiva de proteção integral, tendo em 

conta que são sujeitos de direitos e que sua condição peculiar de pessoa em 

processo de desenvolvimento deve ser respeitada e, portanto, protegida. 

Segundo Veronese (2013), até o século XX criança e adolescente eram 

vistos como menores, pessoas sem direitos, objetos de compaixão e repressão. A 

partir da preocupação internacional em assegurar direitos a essa população por 

meio de movimentos de pessoas pelo mundo, encontros, deliberações, declarações, 

instrumentos internacionais e uma grande mobilização internacional ocorreu uma 

mudança nesta visão. 

A premência de proteger a criança e o/a adolescente fez com que 

representantes de diversos países reunidos na Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 20 de novembro de 1959, proclamassem a Resolução nº 1386 (XVI), 

Declaração dos Direitos da Criança, tendo 10 princípios, como por exemplo: 

proteger e valorizar, sem discriminar, as crianças; propiciar oportunidades para seu 

desenvolvimento, de forma saudável; assegurar educação gratuita e de qualidade 

para desenvolver suas habilidades. 

Posteriormente, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, assinada no dia 20 de 
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novembro de 1989. Após essa data histórica, esse documento estabeleceu que toda 

criança e adolescente devem ser merecedores/as de direitos próprios e especiais e 

que, em razão de sua condição específica de desenvolvimento, necessitam de 

oportunidades, facilidades e de proteção, cuidados na sua formação física, psíquica 

e mental. 

O Brasil, sob forte influência do pensamento internacional, dos mais variados 

movimentos reivindicatórios, passou a ter pessoas mobilizadas na mudança do 

cenário brasileiro. Dessa forma, sob o prisma da Doutrina da Proteção Integral 

presente na Convenção sobre os Direitos da Criança, estabeleceu-se garantias 

fundamentais na área da infância e adolescência a partir da Constituição Federal de 

1988, que transformaram a realidade de crianças e adolescentes, bem como de 

suas famílias e da sociedade em geral. 

Pini (2006) discorre que a Doutrina da Proteção Integral tem 02 princípios: a) 

Princípio da Prioridade Absoluta e, b) Princípio do Melhor Interesse. Tendo eles 

como pilar, a CF de 1988 norteia a construção de um ordenamento jurídico voltado à 

garantia e efetivação dos direitos da criança e do/a adolescente, nos preceitos 

fundamentais até que se tornem plenamente desenvolvidos físico, mental, moral, 

espiritual e socialmente. 

A Doutrina da Proteção Integral está presente no artigo 227 da CF de 1988, 

que estabelece prioridade absoluta para a infância e para a adolescência: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 
 

A partir dessa conquista histórica, o artigo 227 foi regulamentado com a 

promulgação da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

estabeleceu a responsabilidade política, jurídica e ética do Estado para que se 

cumprisse e desse condições de exercício pleno de direitos da criança e do/a 

adolescente, como pode-se ver no 3º artigo 

 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
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facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990). 
 

O 4º artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) tratam 

dos direitos sociais voltados para a infância e adolescência: 

 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 
1990, grifo nosso). 
 

A proteção integral garantida no ECA (1990), tem a intenção de propiciar a 

todas as crianças e todos/as os/as adolescentes as condições básicas de 

sobrevivência, a integridade física, psicológica e moral, bem como seu 

desenvolvimento pessoal e social. Nessa perspectiva estabeleceu-se o Sistema de 

Garantia de Direitos, ou seja, a articulação e a integração de instituições e instâncias 

do poder público e sociedade civil na aplicação de mecanismos de promoção, 

defesa e controle para a efetivação dessas condições básicas. 

 

2.4. Marco Regulatório da Proteção Integral 
 

 Alicerçado em todo esse ordenamento jurídico, voltado à garantia de direitos 

da infância e adolescência, e sustentado pela Doutrina da Proteção Integral que 

delibera os preceitos fundamentais e as prioridades necessárias, e absolutas, as 

entidades esportivas precisam estar atentas quanto a responsabilidade em 

proporcionar condições dignas para o desenvolvimento integral na formação da 

criança e do/a adolescente que treinam em suas categorias de base. 

 Nessa perspectiva, o/a profissional tem o compromisso ético de realizar 

orientações em consonância com a legislação protetiva da criança e adolescente, e 

apontar possíveis descumprimentos da lei, para que sejam suprimidos, garantindo-

se a eliminação de todas as formas de violações. 

Muitos clubes brasileiros mantêm centros de formação de atletas, 

conhecidos como categorias de base, espaço para desenvolver os requisitos 

necessários para aquisição de forma física, técnica e tática em crianças e 

adolescentes que treinam futebol, para que no futuro possam lhes render títulos e/ou 

lucros ao clube. Nesses espaços são estabelecidas regras com intenção de controle 
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dos atletas (denominação geralmente utilizada pelos/as diversos/as profissionais 

que atuam nos clubes ao se referirem às crianças e adolescentes em formação), 

visando discipliná-los para que, em tese, exerçam essa profissão sem problemas no 

futuro “[...] conscientizando o jogador da importância da predisposição ao trabalho 

físico, técnico e tático, e do respeito às normas disciplinares do clube e do mercado 

de trabalho”. (PAOLI, 2007, p. 45). 

As categorias de base masculina do futebol brasileiro são divididas pela 

idade cronológica das crianças e adolescentes que treinam esse esporte, e 

dependendo da estrutura do clube iniciam-se aos 10 anos, tendo a sua maioria entre 

12 e 17 anos, encerrando na juventude, conforme quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 9 – Divisão das categorias de base do futebol masculino 

CATEGORIA IDADE Quant. Média de atletas 

Sub-10 - 10 anos 30 

Sub-11 - 11 anos 30 

Sub-12 - 12 anos 30 

Sub-13 - 13 anos 30 

Sub-15 Infantil 14 e 15 anos 50 

Sub-17 Juvenil 16 e 17 anos 40 

Sub-20 Júnior 18, 19 e 20 anos 30 

Fonte: Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Observando o quadro 9, a categoria sub-10 compreende crianças de 10 

anos, a categoria sub-11 crianças com 11 anos, e assim por diante. Percebe-se que 

à medida que muda de categoria de acordo com a idade, há uma redução no 

número de jogadores, ou seja, nas categorias sub-10 a sub-13, normalmente tem-se 

30 crianças e adolescentes cada. Já a categoria sub-15, engloba 02 anos, tem a 

média de 50 adolescentes entre 14 e 15 anos. 

Na categoria sub-17, concentra-se a média de 40 adolescentes entre 16 e 

17 anos. Chegando à categoria sub-20, vê-se que essa abrange 03 idades, jovens 

entre 18 e 20 anos, e a quantidade total são 30 pessoas, essa é a última categoria 

antes de chegar à equipe profissional. Dessa forma, afunila-se a oportunidade de 

continuar buscando a realização do sonho em ser jogador de futebol profissional, de 

acordo com MARQUES (2008, p. 11) 
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Uma característica da transição da fase amadora para a fase 
profissional no futebol é que ela ocorre em função do nível de 
desempenho alcançado pelo atleta. Caso não selecionado, este 
indivíduo pode ter que parar de jogar involuntariamente por falta de 
uma equipe que o acolha. A escolaridade, a formação esportiva 
inicial, os mecanismos de planejamento da carreira deste atleta e sua 
percepção subjetiva do ambiente do futebol serão fundamentais para 
que ele possa lidar com possibilidades negativas como esta e/ou 
possibilidades positivas como efetivar-se como atleta profissional. 
 

Outro fator importante é que a partir de 14 anos de idade divide-se os 

adolescentes em 02 grupos, os chamados “atletas não alojados”, que residem na 

mesma cidade ou nas proximidades do clube, e os chamados “atletas alojados”, 

oriundos de outras cidades ou estados brasileiros. Quando passam a residir no 

alojamento, a entidade esportiva fica sendo responsável pela sua integridade física e 

moral, bem como pelo seu desenvolvimento físico, emocional e educacional. 

Entretanto, pais/mães continuam sendo os/as responsáveis legais pelos 

adolescentes, ou seja, eles/as mantêm a guarda sobre seus filhos, participando 

ativamente da vida deles. 

A quantidade de adolescentes alojados dependerá da capacidade da 

agremiação no que diz respeito à estrutura física como tamanho dos quartos, 

levando em consideração a metragem por número de adolescentes, de quantos/as 

funcionários/as poderão fornecer, deixar disponível para atender aos adolescentes, 

dentre outros. 

Convém salientar que o combate à exploração do trabalho infantil, 

juntamente com a orientação do Ministério Público do Trabalho (MPT)27, baseado na 

legislação protetiva da infância e da adolescência, os meninos que treinam futebol 

só podem ser alojados a partir de 14 anos completos, dentro da excepcionalidade, 

isto é, que sejam oriundos de outros municípios ou estados. Não é permitido alojar 

adolescentes menores de 14 anos, desse modo, as crianças e adolescentes que 

 
27 Manual de Atuação – Formação Profissional Desportiva elaborado pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em conjunto com a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho 
de Crianças e Adolescentes (Coordinfância). Este manual destina-se a orientar e a sistematizar a 
atuação do Ministério Público do Trabalho na proteção dos direitos de crianças e adolescentes que 
são diuturnamente seduzidos pelo sonho do sucesso como atletas profissionais e se lançam no 
universo da formação profissionalizante nos esportes. Disponível em 
https://escola.mpu.mp.br/publicacoes/series/manuais-de-atuacao/volume-9-formacao-profissional-
desportiva/@@download/arquivo/Manual%20de%20Atuacao%20volume%209.pdf Acesso em 12 
janeiro 2018. 

https://escola.mpu.mp.br/publicacoes/series/manuais-de-atuacao/volume-9-formacao-profissional-desportiva/@@download/arquivo/Manual%20de%20Atuacao%20volume%209.pdf
https://escola.mpu.mp.br/publicacoes/series/manuais-de-atuacao/volume-9-formacao-profissional-desportiva/@@download/arquivo/Manual%20de%20Atuacao%20volume%209.pdf
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treinam nas categorias sub-11, 12 e 13 é imprescindível que residam no mesmo 

município do clube ou nas imediações, juntamente seus familiares. 

 
[...] Não há que se falar em regime ordinário de “concentração” para 
atletas em formação desportiva, por ferir o direito à convivência 
familiar. Somente pelo critério da excepcionalidade poder-se-á 
admitir a figura dos alojamentos, e é dessa forma que deve ser 
entendida a previsão de alojamento existente na Lei Pelé. A 
excepcionalidade impõe que a internação em alojamento somente 
ocorra quando for impossível que o adolescente permaneça morando 
em companhia de seus familiares, o que acontece quando esses 
residem em localidade que não permite o deslocamento diário do 
adolescente [...] A atuação do MPT no quesito alojamento é 
abrangente. Deve-se atuar para que o clube acolha apenas 
maiores de 14 anos, e ainda como medida excepcional, cabível 
apenas quando os pais ou responsáveis legais residirem em 
localidade que não permita o deslocamento diário do adolescente à 
sua residência (JESUS, 2013, p. 36-37, grifo nosso). 
 

Segundo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Criança e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária28 (PNCFC) é preciso 

reconhecer o/a adolescente como um ser em desenvolvimento pessoal, profissional, 

assim como sujeito de direito, ou seja, é um indivíduo autônomo e íntegro, com 

personalidade e vontade própria, devendo participar das decisões que lhe diz 

respeito, ser ouvido, conforme suas capacidades e grau de desenvolvimento. 

(PNCFC, 2006, p. 25).  

É oportuno destacar uma contradição existente neste aspecto, porque ao 

mesmo tempo em que o clube não pode alojar adolescentes menores de 14 anos 

como apresentado, ele oferece treinamentos a crianças de 10 a 13 anos, 

normalmente, com foco na dimensão do desporto de rendimento e não na dimensão 

do desporto educacional, priorizando a parte técnica e física para conquistar 

campeonatos. Na maioria das vezes essas competições são organizadas pelas 

federações estaduais, cujos torneios são altamente competitivos, todavia, o Manual 

do MPT estabelece a proibição à hipercompetitividade para essas faixas etárias. 

 
28 Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Criança e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária, a partir de agora designado pela sigla PNCFC, é resultado de 
um processo participativo de elaboração conjunta, envolvendo representantes de todos os poderes e 
esferas de governo, da sociedade civil organizada e de organismos internacionais, os quais 
compuseram a Comissão Intersetorial que elaborou os subsídios apresentados ao Conselho Nacional 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CONANDA e ao Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS. É um conjunto de diretrizes, socializadas, principalmente, por meio da expressão escrita; 
texto embasado por instrumentos legais e definições conceituais. 
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/plano-nacional-de-promocao-
protecao-e-defesa-do-direito-a-convivencia-familiar-e-comunitaria/  Acesso em 12 janeiro de 2018. 

http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/plano-nacional-de-promocao-protecao-e-defesa-do-direito-a-convivencia-familiar-e-comunitaria/
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/plano-nacional-de-promocao-protecao-e-defesa-do-direito-a-convivencia-familiar-e-comunitaria/
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É imprescindível que se observe a legislação vigente no que tange à 

proibição ao trabalho infantil, que é caracterizado quando a criança e o/a 

adolescente trabalham precocemente, sem ter conhecimento e capacidade para o 

exercício profissional. De acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) 16 anos é a idade limite de início para assinar contrato de 

trabalho profissional, ou seja, o/a adolescente poderá ser profissionalizado. A 

exceção é na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, obedecendo alguns 

princípios, com garantias de direitos trabalhistas e previdenciários, sem prejuízo à 

frequência escolar, conforme a Lei 10.097/2000, que altera dispositivos da CLT e 

ficou popularmente conhecida como Lei do Aprendiz. E conforme a CF de 1988, 

artigo 7°, item XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Dado o exposto, nota-se desalinhamento entre as normativas, pois uma vez 

que o ECA, Lei 8.069/90, está subordinado à Constituição Federal, é uma lei 

complementar à Carta Magna, por isso está acima de qualquer outra legislação na 

hierarquia jurídica brasileira. Já na Lei do Desporto artigo 29, traz que a entidade de 

prática desportiva formadora poderá assinar contrato especial de trabalho desportivo 

com o/a adolescente a partir dos 16 anos. No parágrafo 4º o/a adolescente maior de 

14 anos poderá assinar contrato de formação de aprendizagem esportiva, sem 

configurar vínculo empregatício, recebendo auxílio financeiro da entidade, sob forma 

de bolsa aprendizagem, sem prejudicar sua frequência e aproveitamento escolar. 

Porquanto, é inquestionável que haja debates entre os/as atores/as 

envolvidos/as no Sistema de Garantia de Direitos para um maior acompanhamento, 

avaliação, controle e cobrança na efetivação dos direitos das crianças e dos/as 

adolescentes. Além de que, ainda há uma lacuna na legislação quanto aos/às 

adolescentes menores de 14 anos que treinam futebol em agremiações esportivas, 

sem ser na condição de esporte educacional, conforme descrito acima, cumprem 

uma série de obrigações e participam, quase que diariamente, de treinamentos 

repetitivos.  

É de fundamental importância que o departamento de formação de atletas 

esteja voltado para um desenvolvimento integral, e com base nas análises da 

pesquisadora Isa Guará que estuda sobre a educação integral, pode-se trazer para 

o contexto esportivo, pois é de suma importância que a criança e o/a adolescente 
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que treinam futebol em clubes sejam percebidos/as como sujeitos com 

necessidades de desenvolvimento integral. 

 
A concepção de educação integral que a associa à formação integral 
traz o sujeito para o centro das indagações e preocupações da 
educação. Agrega-se à ideia filosófica de homem integral, realçando 
a necessidade de desenvolvimento integrado de suas faculdades 
cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, resgatando, como tarefa 
prioritária da educação, a formação do homem, compreendido em 
sua totalidade. [...] Ao colocar o desenvolvimento humano como 
horizonte, aponta para a necessidade de realização das 
potencialidades de cada indivíduo, para que ele possa evoluir 
plenamente com a conjugação de suas capacidades, conectando as 
diversas dimensões do sujeito (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, 
estética, física, biológica) (GUARA, 2006, p. 16) 
 

Diante desses aspectos, entende-se que é relevante que nos clubes que 

mantêm categorias de base, essas sejam compostas por profissionais das mais 

variadas áreas, como: assistentes sociais, psicólogos/as, profissionais da área da 

educação, preparadores/as físicos/as, fisiologistas, técnicos/as, médicos/as, 

nutricionistas, dentre outros/as. É primordial que tenham uma perspectiva 

humanística e um trabalho interdisciplinar, sempre pensando no desenvolvimento 

das dimensões social, psicológica, educacional, técnica e física, das crianças e 

adolescentes que treinam, pois também é um espaço de ensino-aprendizagem. 

Levando-se em conta o que foi observado, a Lei do Desporto 9.615/98, com 

alteração pela Lei 12.395/2011, em seu artigo 29, estabelece que para uma entidade 

de prática desportiva seja considerada formadora de atleta, é preciso comprovar 

diversos itens, dentre eles, assegurar às crianças e adolescentes que treinam 

futebol auxílio psicológico, educacional inclusive ajustando o tempo do treinamento 

com o horário escolar, forneça alimentação de qualidade, transporte e possibilite a 

convivência familiar e comunitária. Deve certificar-se que o alojamento esteja em 

perfeitas condições de higiene, segurança e salubridade. Também necessita manter 

corpo de profissionais capacitados/as para atenderem e contemplarem as demandas 

apresentadas, respeitando a individualidade, autonomia e o ritmo de 

desenvolvimento de cada um. 

  
§ 2º [...] c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e 
odontológica, assim como alimentação, transporte e convivência 
familiar; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
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d) manter alojamento e instalações desportivas adequados, 
sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e 
salubridade; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
e) manter corpo de profissionais especializados em formação 
tecnicodesportiva; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
f) ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do 
atleta, não superior a 4 (quatro) horas por dia, aos horários do 
currículo escolar ou de curso profissionalizante, além de propiciar-lhe 
a matrícula escolar, com exigência de frequência e satisfatório 
aproveitamento; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 
[...] i) garantir que o período de seleção não coincida com os horários 
escolares. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011) [...] (BRASIL, 1998). 
 

Essas exigências foram regulamentadas pela CBF por meio da Resolução 

da Presidência RDP 01/201229, que estabelece normas e procedimentos para 

emissão de Certificado de Clube Formador (CCF) conforme atendam os critérios 

estabelecidos, e delega às federações estaduais a emissão prévia de parecer 

conclusivo, ou seja, as federações são responsáveis pelo processo de emissão do 

certificado. Esse certificado não tem caráter obrigatório e o clube que se interessar 

precisa assegurar os quesitos e acionar a federação estadual. 

Aqui pode-se refletir que essas exigências podem ter sido pensadas para 

garantir os direitos dos atletas (crianças e adolescentes), porém é importante 

considerar que o interesse do clube, em tese, é praticamente econômico, pois ao 

cumprir esses quesitos poderá demandar o mecanismo de solidariedade, quer dizer, 

exigir o ressarcimento pela formação de algum atleta, caso ele saia do clube ou seja 

transferido para outra agremiação esportiva, conforme preconizado na Lei 9.615/98. 

Outro fator importante, é que esse certificado poderá ser cancelado ou 

revogado se a entidade de prática desportiva deixar de cumprir alguns dos requisitos 

legais, contudo não é nítido de quem é a responsabilidade da fiscalização. 

Por outro lado, é necessário que o clube de futebol esteja alinhado com o 

Princípio da Doutrina da Proteção Integral das crianças e dos/as adolescentes das 

categorias de base. E para que isso se concretize, é imprescindível que esse 

princípio seja o norte de todos/as os/as profissionais envolvidos/as, que possuam 

trabalho articulado, interdisciplinar e integrado, com projetos educativos, respeitando 

a condição peculiar de sujeito sócio-histórico, político e detentor de direitos. 

 
29 Resolução da CBF que estabelece normas, procedimentos, critérios e diretrizes para emissão do 
Certificado de Clube Formador. Para maiores informações acessar 
https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201210/520841145.pdf. Acessado em  

https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201210/520841145.pdf
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Esta pesquisa considera todos os direitos sociais primordiais, porém 

enfatizará alguns deles. 

 

2.4.1. Educação 
 

A educação sempre foi tema de debate no Brasil, tanto no campo político 

quanto no filosófico. A política social da educação preconizada na Constituição 

Federal de 1988, estabelece que todas as pessoas têm o direito à educação visando 

seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho na perspectiva da concretização de uma cidadania 

ampla, entendendo que o Estado tem a responsabilidade e o dever de prover uma 

educação pública de qualidade. Esse estudo compreende que a educação tem como 

objetivo a formação do sujeito para o exercício da cidadania, desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas, preparação para o trabalho e sua 

participação na sociedade (CFESS, 2001). 

Desde a promulgação da Carta Magna, tem-se discutido a melhor forma de 

organizar e regularizar a educação brasileira, assim, em 1996 sancionou-se a Lei nº 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece o 

direito à educação e direito à permanência na escola, principalmente no que tange 

ao direito infanto-juvenil que corrobora com o artigo 53 do ECA (1990) que assegura 

que criança e adolescente têm direito à educação, garantindo seu pleno 

desenvolvimento. 

Logo, a entidade de prática desportiva formadora deve propiciar assistência 

educacional, matrícula escolar, com exigência de frequência e aproveitamento 

satisfatório das crianças e dos/as adolescentes que treinam futebol em suas 

categorias de base, para que possam participar de treinamentos e jogos, sem 

prejuízo de sua frequência à escola. 

Em virtude dos pontos apresentados, é crucial que a criança e o/a 

adolescente que treinam futebol no clube tenham seu direito social de estudar 

respeitado, para que possam exercer sua cidadania, e ampliar seus conhecimentos 

e pensamentos. Por outro lado, é indispensável que a agremiação formadora 

valorize o processo de ensino-aprendizagem, orientando familiares e/ou 

responsáveis, pois conforme estabelecido no ECA (1990), todos têm o dever de 
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assegurar o direito à educação aos atletas às crianças e adolescentes que treinam 

nas categorias de base. 

Na pesquisa com os/as profissionais, em referência à área educacional, fora 

perguntado quais serviços que o clube oferece ao público usuário. No quesito 

matrícula escolar aos adolescentes que residem no alojamento, a metade, ou seja, 

09 entidades esportivas utilizam-se, exclusivamente, da rede pública de ensino. São 

05 agremiações (27,8%) com crianças e adolescentes que recorrem tanto ao ensino 

público quanto às escolas conveniadas e particulares. Além de 02 clubes (11,1%) 

que dispõem, exclusivamente, do ensino em seu centro de treinamento e/ou 

alojamento. 

Relativo à orientação educacional, ou seja, ter profissional específico da 

área da educação, a maioria (66,7%) informou que oferta esse serviço em suas 

dependências. Uma agremiação esportiva (5,5%) utiliza no clube e na rede 

particular, e outra (5,5%), na instituição e no equipamento público. E, existem 02 

deles que não disponibilizam esse serviço.  

Do universo pesquisado, há 02 clubes (11,1%) que não oferecem a 

educação formal e a orientação educacional, pois não há alojamento, subentende-se 

que é a família responsável por esse acompanhamento. 

Cabe uma ressalva quanto a este ponto, pois dentro da proteção integral, 

independente do adolescente ser alojado ou não, a responsabilidade de 

acompanhar o processo educativo é toda sociedade, e nas respostas houve dúvidas 

se é realizado esse acompanhamento aos que permanecem com seus/suas 

responsáveis. 

 

2.4.2. Saúde 
 

A saúde é um dos direitos sociais fundamentais destacado no 6º artigo da 

CF (1988), e a partir de sua promulgação criança e adolescente passaram a ter seus 

direitos assegurados, como apresentado no art. 227 da Carta Magna, e no artigo 4º 

do ECA (1990) que estabelece prioridade absoluta no atendimento. 

No que tange o direito à saúde mais especificamente, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente detalha nos artigos 7º e 11º que a população infanto-juvenil deve 

ter acesso integral ao atendimento na saúde, universal e igualitário, assegurando 

seu desenvolvimento sadio: 
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[...] Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. 
[...] Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado 
voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no 
acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 
da saúde (BRASIL, 1990) 
 

Além de observar essa legislação, o clube que tiver criança e adolescente 

treinando futebol nas categorias de base, deve seguir as normas da Lei do Desporto 

(1998) que traz no artigo 29, parágrafo 2º, item II, alínea “c” que é preciso garantir 

assistência médica e odontológica, entre outros. Para que possa assegurar esse 

direito, muitas entidades esportivas mantêm em seu quadro de funcionários/as, 

profissionais da área da saúde capacitados/as para atender esses meninos, além de 

manter convênios ou garantir a assistência médica por meio do atendimento no 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ao questionar sobre a à assistência à saúde ofertadas pelos clubes, foram 

obtidas as seguintes respostas:  

• Assistência médica: 

o Exclusivamente pela equipe do clube – 02 (11%); 

o Exclusivamente no SUS – 02 (11%); 

o Utiliza tanto a equipe do clube quanto SUS – 01 (5,55%); 

o Utiliza tanto a equipe do clube quanto na rede particular – 01 (5,55%); 

o Faz uso da equipe do clube, de convênio médico e da rede particular – 

3 (16,9%); 

o Faz uso da equipe do clube, de convênio médico e do SUS – 02 (11%); 

o Faz uso da equipe do clube e de convênio médico – 07 (39%). 

 

• Assistência odontológica: 

o Exclusivamente pela equipe do clube – 02 (11%); 

o Exclusivamente no convênio médico – 07 (38,9%); 

o Exclusivamente na rede particular – 02 (11%); 

o Exclusivamente no SUS – 01 (5,55%); 

o Utiliza tanto no convênio médico quanto na rede particular – 01 

(5,55%); 
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o Faz uso da equipe do clube e de convênio médico – 1 (5,55%); 

o Faz uso de convênio médico e do SUS – 01 (5,55%); 

o Faz uso da equipe do clube e da rede particular – 01 (5,55%); 

o Não oferece – 02 (11%). 

 

• Assistência psicológica: 

o Exclusivamente pela equipe do clube – 10 (55,55%); 

o Faz uso da equipe do clube e de convênio médico – 4 (22,22%); 

o Faz uso da equipe do clube e do SUS – 02 (11,1%); 

o Faz uso da equipe do clube e da rede particular – 01 (5,55%); 

o Não oferece – 01 (5,55%). 

 

• Fisioterapia: 

o Exclusivamente pela equipe do clube – 13 (72,22%); 

o Faz uso da equipe do clube e de convênio médico – 3 (16,66%); 

o Faz uso da equipe do clube e da rede particular – 01 (5,55%); 

o Não oferece – 01 (5,55%). 

 

No cotejo desses dados com os da educação, percebe-se que há maior 

investimento na contratação de profissionais da área da saúde com atuação 

exclusiva nos clubes, o que é possível inferir que os clubes priorizam os cuidados 

físicos dos atletas com vistas ao que ele pode render nos treinamentos e jogos, e 

assim a instituição possa ter maior retorno financeiro. 

 

2.4.3. Alojamento 

 

No levantamento do número de adolescentes que treinam nas categorias de 

base e residem nas dependências do clube (gráfico 4), constatou-se que o 

contingente entre 21 e 40 adolescentes foi de 04 agremiações (22,2%), mesma 

quantidade entre 41 e 60 adolescentes, e entre 61 e 80 adolescentes.  

Entidades esportivas que mantêm de 81 a 100 adolescentes no alojamento 

foram 03 (16,8%), e apenas um clube (5,5%) acomoda mais de 101 adolescentes. E 

há 02 casos (11,1%) que não têm adolescentes alojados. 
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Cabe ressaltar, que esta questão fora feita não em número absoluto, e sim 

na escala de 20 em 20. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de adolescentes que residem nos alojamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Como já discorrido, toda legislação protetiva da criança e do adolescente 

têm como cerne a proteção integral, entendendo que são sujeitos de direitos e que 

devem ser protegidos e vistos como indivíduos autônomos, dotados de 

personalidade e vontade própria, respeitando sua condição peculiar de pessoa em 

processo de desenvolvimento. 

Sendo a convivência familiar e comunitária um dos direitos fundamentais 

para esse desenvolvimento, toda criança e adolescente tem o direito de permanecer 

junto à sua família natural, uma vez que esses vínculos familiares são essenciais na 

formação e estruturação do indivíduo, e não podem ser fragmentados, sendo 

imprescindível pensar no atendimento humano e integral, com vistas ao pleno 

exercício dos direitos e o verdadeiro desenvolvimento social, e como esses vínculos 

devem ser protegidos pela sociedade e pelo Estado (PNCFC, 2006). “A legislação 

brasileira vigente reconhece e preconiza a família, enquanto estrutura vital, lugar 

essencial a humanização e a socialização da criança e do/a adolescente, espaço 

ideal e privilegiado para o desenvolvimento integral dos indivíduos” (BRASIL, 2006, 

p. 16). 
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Como visto anteriormente o clube somente poderá manter alojamento para 

adolescentes com 14 anos completos, observando a sua excepcionalidade e o 

direito da convivência familiar e comunitária, com intuito de conservar e fortalecer os 

vínculos afetivos e parentais. Dessa forma, alojar somente nos casos de moradia 

fora da cidade na qual o clube se localiza, longa distância entre a casa do atleta e a 

instituição esportiva, situação de risco, entre outros, sendo indispensável a condição 

de exceção. 

A Lei do Desporto (1998), no artigo 29, parágrafo 2º, preconiza que o clube 

tenha alojamento adequado, em situações de habitabilidade, de higiene, de 

salubridade, conforme a alínea “d”. Até o presente momento não há uma 

regulamentação específica para nortear essas condições em entidades esportivas, 

dessa forma, subentende-se que esses locais podem ser equiparados às entidades 

de acolhimento institucional, utilizando-se como parâmetros as Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009), que instrui 

sobre a organização do espaço a fim de responder de forma mais adequada às 

demandas; à contratação de pessoal qualificado e com perfil adequado ao 

desenvolvimento de suas funções no trabalho com criança e adolescente, ao 

investimento na capacitação e formação continuada; à composição mínima de 

equipe técnica; à infraestrutura e espaços mínimos exigidos, como por exemplo, 

tamanho dos quartos, dentre outros. 

É primordial dar aspecto residencial ao alojamento, uma vez que será a casa 

do adolescente onde ficará alojado, trabalhar sua identidade, individualidade, 

pertencimento e convívio no coletivo, além da sua autonomia, liberdade e 

responsabilidade, entre outros pontos. 

É estabelecido pelos órgãos que atuam na defesa da infância e juventude 

que se houver jovens atletas, ou seja, os/as que tiverem 18 anos completos ou mais 

não fiquem alojados juntos com os adolescentes. Por isso, é necessário que o clube 

tenha dois espaços distintos para acomodá-los separadamente, evitando-se o risco 

de acontecer algum tipo de violência, física, moral ou sexual. Associado ao trabalho 

desenvolvido com os adolescentes, é essencial a orientação e acompanhamento 

familiar, com vistas ao seu envolvimento na formação educacional, cultural, e 

participação no desenvolvimento da proposta sociopedagógica e profissionalizante 

do jovem. 
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CAPÍTULO 3 – TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL COM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NO CLUBE DE FUTEBOL: LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

Neste último capítulo pretende-se, por meio da apresentação da pesquisa, 

analisar o trabalho do/a assistente social tendo como norte as dimensões teórico-

metodológica, ético-político e técnico operativa da profissão, como também traçar o 

perfil dos/as profissionais que responderam ao questionário ressaltando os aspectos 

de gênero e de etnia/cor, além de abordar o trabalho do Serviço Social com crianças 

e adolescentes que treinam nas categorias de base em clubes de futebol, 

demonstrando quais podem ser os limites e as possibilidades do/a profissional neste 

espaço sócio-ocupacional. 

Antes de adentrar no campo de atuação nos clubes de futebol, é importante 

discorrer um pouco sobre o Serviço Social enquanto profissão, não no 

aprofundamento histórico e sim para demonstrar seus avanços e o rompimento com 

a perspectiva conservadora. 

 

3.1 A Profissão de Serviço Social 
 

O Serviço Social desde sua gênese se configurou como uma profissão 

interventiva, todavia existiram grandes mudanças no decorrer da história a partir das 

requisições e respostas profissionais. Segundo Martinelli (2001), o início da 

profissão na Europa foi marcado pelo capitalismo, nasceu articulada com o projeto 

de hegemonia burguesa e se desenvolveu servindo como uma importante estratégia 

de controle social dominante. 

Os interesses antagônicos entre capital e trabalho apresentavam-se em 

disputa na realidade social, dado os marcos do avanço do capitalismo e as reais 

condições da classe trabalhadora. Exigia-se, portanto, para manutenção da ordem 

capitalista estratégias de controle dos/as trabalhadores/as, fosse pela coerção ou 

fosse pelo consenso ou, nas palavras de Martinelli, pela força ou pela 

desmobilização (1991). 

 
A luta pela vida, pela sobrevivência, pelo trabalho, pela liberdade 
levava o proletariado a avançar em seu processo organizativo, o que 
era visto com muita apreensão pela burguesia. Unindo-se ao Estado 
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e à Igreja, como poderes organizados, a classe dominante procurava 
conceber estratégia com força disciplinadora e desmobilizadora do 
movimento do proletariado (MARTINELLI, 1991, p. 122).  
 

O Serviço Social chega ao Brasil na década de 1930 com forte influência 

europeia, sobretudo francesa e belga, com apoio da Igreja Católica que possuía um 

caráter filantrópico e humanitário, e também atrelado à burguesia, ambas com 

posicionamento contrário às lutas de classes, tinham interesses nas ideias 

conservadoras, postura contemplativa, engajada em reconstruir uma sociedade sem 

conflitos sociais, estabelecendo um bom relacionamento com o Estado 

(MARTINELLI, 2001). De acordo com Iamamoto, o objetivo era controlar a classe 

trabalhadora com viés conservador “para a Igreja, ‘questão social’, antes de ser 

econômico-política, é uma questão moral religiosa” (2013, p. 21). Dessa forma a 

intervenção é a partir da moral, higiene e da boa conduta, na perspectiva de manter 

a ordem. E desde a gênese da profissão os/as assistentes sociais agiam de forma 

imediatista, alienada e alienante, atuando majoritariamente em órgãos públicos. 

Como descrito por Iamamoto, em 1932 fora criado o Centro de Estudos e 

Ação Social de São Paulo (CEAS), com caráter filantrópico e humanitário, no qual os 

agentes eram qualificados para a prática social, atuavam nos efeitos extremos da 

pobreza, davam assistência aos necessitados e apresentavam a desigualdade como 

algo natural. Ao atuar em entidades filantrópicas privadas e do Estado “[...] o Serviço 

Social orienta-se para uma individualização da proteção legal, entendida como 

assistência educativa adaptada aos problemas individuais” (IAMAMOTO, 2013, p. 

23). E a autora segue  

 
O Serviço Social se propõe, ainda, a uma ação organizativa entre a 
população trabalhadora, dentro do programa de militância católica, 
contrapondo-se às iniciativas provenientes de lideranças operárias 
que não aderem ao associativismo católico (idem, p.23) 
 

Em 1936 é inaugurada a primeira Escola de Serviço Social no Brasil, na 

cidade de São Paulo, com forte influência franco-belga, estabelecendo como visão a 

adaptação do indivíduo ao meio e do meio ao indivíduo. Abordava questão social 

como problema moral e responsabilidade individual do sujeito. (YAZBEK, 2009).  

A partir da metade da década de 1940, o Serviço Social brasileiro passou a 

ser influenciado pela prática social norte-americana, marcado pelo tecnicismo, com 

base positivista e funcionalista/sistêmica, dava ênfase à ideia de ajustamento e de 

ajuda psicossocial, valorizando a técnica e a defesa da neutralidade científica. 
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[...] o Serviço Social alia a este universo teórico um outro elemento: a 
filosofia social humanista cristã. Ao mesmo tempo, aprimora os 
procedimentos de intervenção incorporando os progressos do 
Serviço Social norte-americano no que se refere aos métodos de 
trabalho com indivíduos, grupos e comunidades (IAMAMOTO, 2013, 
p. 31). 
 

Cabe assinalar que no final da década de 1950, conforme os/as autores/as 

(NETTO, 2015), (IAMAMOTO, 2013) e (YAZBEK, 2009), a profissão fora marcada 

por sua regulamentação30, momento em que o/a profissional passa a ser 

assalariado/a devido ao desenvolvimento do processo de industrialização e 

urbanização da sociedade. Nesse cenário, o Estado percebe a necessidade de 

profissional que atue para minimizar a agudização das expressões da questão 

social. Diante disso o Serviço Social fica articulado com a expansão das grandes 

instituições assistenciais estatais, criadas para controlar as reivindicações da classe 

trabalhadora. 

 
A criação dessas grandes instituições tem como pano de fundo um 
período marcado pelo aprofundamento do modelo corporativista de 
Estado e por uma política econômica favorecedora da 
industrialização. A expansão do proletariado urbano, reforçada pela 
migração interna, cria, a necessidade política de absorver esse setor. 
Nesse processo, o Estado tem de incorporar, necessariamente, parte 
das reivindicações populares, ampliando a base de reconhecimento 
legal da cidadania, do proletariado e dos direitos sociais daí 
decorrentes, através de uma legislação social e sindical abundante 
no período (IAMAMOTO, 2013, p. 35). 
 

Nesse contexto, ao absorver as exigências e protestos por parte da classe 

trabalhadora, contraditoriamente, o Estado “[...] abre para o emergente Serviço 

Social brasileiro um mercado de trabalho, que amplia suas possibilidades de 

intervenção além dos trabalhos de ação social [...]” (YAZBEK, 2009, p. 132). 

Corrobora com esse entendimento Iamamoto (2013, p. 35) quando afirma 

que a profissão é legitimada pelo Estado e pela classe dominante “O surgimento 

dessas instituições representa uma enorme ampliação do mercado de trabalho para 

a profissão, tornando o Serviço Social uma atividade institucionalizada [...] pelo 

Estado”. Com isso passa a investir na qualificação e tecnificação da profissão. 

O Serviço Social inserido nesse contexto, sendo demandado tanto pelo 

Estado quanto pelas empresas privadas, busca novas referências filosóficas, 

 
30 A profissão de Serviço Social foi regulamentada no Brasil pela Lei nº 3.252, de 27 de agosto de 
1957,  sendo substituída pela Lei 8662, de 07 de junho de 1993. 
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mantendo o viés conservador, e o compromisso com a ordem vigente. Passa assim, 

a importar o padrão norte-americano, que é uma intervenção lógica baseada no 

modelo funcional, fundamentando cientificamente seu referencial teórico ao se 

aproximar das Ciências Sociais. Esse padrão implica em uma abordagem 

individualizada com uma ação ainda mais psicologizante e de responsabilização do 

indivíduo, com práticas conservadoras, burguesas, “A psicologização das relações 

sociais permite preservar o julgamento moral da clientela, agora encoberto por uma 

aparência científica que tem como base rudimentos da psicanálise”. (IAMAMOTO, 

2013, p. 39). 

A partir dos anos 1960 em meio à efervescência dos movimentos sociais, 

segundo Paulo Netto (2015), na América Latina tem início o chamado Movimento de 

Reconceituação que se estende até a próxima década. Esse movimento traz 

questionamentos sobre o papel da profissão, pois devido à aproximação com a 

classe trabalhadora fica impossível manter a suposta neutralidade até então 

assumida pela profissão, pois a realidade exigia posicionamento.  

O Movimento de Reconceituação não ocorreu de forma homogênea em toda 

a América Latina, sendo influenciado pela realidade econômica, cultural e política de 

cada país. No Brasil, de acordo com as contribuições de Netto (2015) três principais 

tendências foram desencadeadas nesse processo: perspectiva modernizadora, 

perspectiva de reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. 

Sob o ponto de vista da perspectiva modernizadora destaca-se a influência 

do Serviço Social com os modelos estadunidenses de ênfase aos instrumentais, 

técnicas, procedimentos metodológicos e a lógica da eficiência. Destaca-se os 

documentos de Araxá (1967) e Teresópolis (1970) e, posteriormente, nos 

documentos de Sumaré (1978) e Alto da Boa Vista (1984) que registram na história 

como essa perspectiva estava presente nos debates da profissão, variando desde a 

preocupação com o tecnicismo de caráter positivista até a cientificidade do Serviço 

Social por meio da fenomenologia. 

A primeira tendência não é capaz de romper com a lógica do pensamento 

conservador presente desde a gênese da profissão, então, como uma segunda 

tendência do movimento de reconceituação que adesa-se no Brasil é a perspectiva 

de reatualização do conservadorismo. Percebe-se certa crítica da atuação 

profissional, no entanto, essa crítica apoiada, sobretudo, em autores da 
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fenomenologia, não oferece sustentação teórica para romper com a lógica do 

conservadorismo. 

No momento em que o Serviço Social brasileiro passa a ter acesso às obras 

marxistas, ainda que enviesada ou o chamado “marxismo sem Marx”, a terceira 

tendência se apresenta como possibilidade, numa intenção de ruptura com o 

pensamento conservador. Primeiramente, essa tendência se concretizava na 

imersão às obras, posteriormente no investimento de produção acadêmica e, por 

fim, na disseminação dessas produções para a amplitude da categoria profissional, 

caracterizando a construção de uma massa crítica, sustentada pelo pensamento 

marxista que pudesse, de fato, romper com a lógica da profissão até então, 

sustentando um momento de renovação à profissão no Brasil. 

A renovação na profissão, que buscava o aprofundamento da intenção de 

ruptura com o conservadorismo e o tradicionalismo profissional, apresentava-se 

como uma proposta de transformação da sociedade, de uma prática dialética. Diante 

desse processo fez-se necessário que a profissão rompesse com a alienação e o 

assistencialismo, passando a ter uma atuação no processo de luta de classes e com 

críticas à exploração e dominação. A organização popular tornou-se importante 

estratégia da ação profissional motivando a participação das pessoas. 

O autor Netto (2015) afirma que esse Movimento de Reconceituação foi 

fundamental para uma renovação31 na profissão, uma revisão crítica, metodológica, 

prática, teórica e política da profissão, na qual profissionais se encontraram em 

diversas ocasiões em seminários e congressos com a categoria para debates e 

reflexões para repensar a práxis. Era preciso uma nova direção social, um novo 

projeto político profissional que rompesse com o conservadorismo intrínseco 

existente, e uma maior aproximação com a defesa dos direitos da classe 

trabalhadora. 

Discorridos diversos momentos de reflexão, de luta e discussão os/as 

profissionais passaram a lutar “[...] coletivamente pela construção de uma nova 

identidade, plena de historicidade e capaz de se articular com as forças 

 
31 J. P. Netto (2015, p. 172) afirma que entende “por renovação o conjunto de características 
novas, que no marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à 
base do rearranjo de suas tradições (...), procurando investir-se como instituição de natureza 
profissional dotada de legitimação prática, através de respostas a demandas sociais e da 
sua sistematização, e de valorização teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas 
sociais. 
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revolucionárias que buscam a construção de uma nova sociedade” (MARTINELLI, 

1991, p. 147). A realidade social, objetiva e concreta, é primordial para que o/a 

assistente social desenvolva seu conhecimento crítico diante dos problemas sociais 

que estão enraizados nas estruturas sociais. É fundamental que o/a profissional 

realize uma análise profunda desta realidade, planejando sua ação sempre 

prevendo possíveis mudanças. De acordo com Yasbek (2009), para o/a profissional 

é indispensável modificar sua intervenção frente às transformações nas relações 

sociais, adaptando suas estratégias às novas exigências e demandas do mercado 

de trabalho, sem perder sua especificidade, e nunca deixando de ter como norte os 

princípios de seu Código de Ética Profissional (1993) e as competências e 

atribuições postas na Lei de Regulamentação da Profissão (1993). 

Em meados da década de 1970, os/as profissionais passaram a analisar de 

forma crítica a intervenção, seu fazer profissional, tendo uma aproximação com a 

teoria marxista, aproximando-se dos movimentos sociais que lutam por direitos, e 

buscam uma ruptura da hegemonia conservadora.  

 
Desde os anos 1970, mais precisamente no final daquela década, o 
Serviço Social brasileiro vem construindo um projeto profissional 
comprometido com os interesses das classes trabalhadoras. A 
chegada entre nós dos princípios e ideias do Movimento de 
Reconceituação deflagrado nos diversos países latino‐americanos 
somada à voga do processo de redemocratização da sociedade 
brasileira formaram o chão histórico para a transição para um Serviço 
Social renovado, através de um processo de ruptura teórica, política 
(inicialmente mais político‐ideológica do que teórico‐filosófica) com 
os quadrantes do tradicionalismo que imperavam entre nós. É sabido 
que, politicamente, este processo teve seu marco no III CBAS, em 
1979, na Cidade de São Paulo, quando, então, de forma organizada, 
uma vanguarda profissional virou uma página na história do Serviço 
Social brasileiro ao destituir a mesa de abertura composta por nomes 
oficiais da ditadura, substituindo‐os por nomes advindos do 
movimento dos trabalhadores. Este congresso ficou conhecido como 
o “Congresso da Virada” (TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p. 194). 
 

Mesmo com todo esse movimento, essas reflexões, Paulo Netto (2015) 

afirma que não houve uma ruptura total do conservadorismo no interior da categoria 

profissional. Porém, muitos/as assistentes sociais passaram a se posicionar de 

forma crítica em relação aos diversos problemas vividos pela sociedade, engajando-

se na luta por uma sociedade mais justa e por uma transformação societária. 

Nesse contexto, na década de 1980, a categoria profissional intensifica a 

reflexão teórica sobre a ética profissional, em 1986 aprova um novo Código de Ética, 
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tendo como proposta a ruptura com o conservadorismo, com o tradicionalismo, 

comprometendo-se com a defesa dos interesses e com a luta da classe 

trabalhadora, com valores que alteraram a postura dos/as profissionais para com 

seus/suas usuários/as (BARROCO, 2009). 

Nesse enfrentamento e renúncia ao conservadorismo profissional encontra-

se as raízes de um novo projeto profissional, com intenção política, direção social, 

buscando uma nova ordem societária, mais justa, mais igualitária, com distribuição 

justa da riqueza socialmente produzida, tendo a liberdade como valor central. Assim 

esse projeto profissional conecta-se a um determinado projeto societário, cujo eixo 

vincula-se aos rumos da sociedade como um todo, propondo a construção de uma 

nova ordem social, sem dominação ou exploração de classe, gênero, etnia, e seu 

compromisso central é com a classe trabalhadora (TEIXEIRA; BRAZ, 2009). 

Denomina-se esse projeto da profissão como Projeto Ético-Político do 

Serviço Social, com implicação numa busca permanente na formação qualificada e 

postura investigativa. Mesmo com atuação no movimento contraditório das classes, 

o/a profissional deve nortear seu trabalho com compromisso nas questões éticas 

favorecendo os interesses sociais.  

E assim, em 1993 o Serviço Social foi regulamentado como profissão por 

meio da Lei Federal 8662/93 (alterando a anterior), estabelecendo um novo, e atual, 

Código de Ética Profissional que foi instituído pela Resolução do Conselho Federal 

de Serviço Social (CFESS) nº 273/93, tendo como princípios o reconhecimento da 

liberdade; autonomia; emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; a 

defesa intransigente dos direitos humanos e na recusa do arbítrio e do autoritarismo; 

a ampliação e consolidação da cidadania, com vistas à garantia dos direitos civis, 

sociais e políticos da classe trabalhadora; a defesa do aprofundamento da 

democracia, enquanto socialização a participação política e da riqueza socialmente 

produzida; o posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços, bem como sua gestão democrática e 

o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito. 

Para Iamamoto (2015, p. 20), um dos grandes desafios que o/a profissional 

tem no presente é “[...] desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e 

construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a 

partir de demandas emergentes no cotidiano”. 

E, segundo esta mesma autora, destaca-se: 
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Importante avanço foi reconhecer que o chão comum tanto do 
trabalho quanto da cultura profissional é a história da sociedade, A 
realidade social e cultural provoca e questiona os assistentes sociais 
na formulação de respostas, seja no âmbito do exercício profissional, 
seja das elaborações intelectuais acumuladas ao longo da história do 
Serviço Social, os saberes que construiu, as sistematizações da 
prática que reuniu ao longo do tempo (IAMAMOTO, 2015, p. 58). 
 

O trabalho do/a assistente social é apreender como a questão social em 

suas múltiplas expressões, é experienciada pelos sujeitos em suas vidas cotidianas 

causadas pela contradição de classes e pelos interesses antagônicos. Considerando 

que a questão social é a base sócio-histórica do Serviço Social, são suas 

expressões: a fome, o desemprego, a miséria, a exploração do trabalho, entre 

outras. 

Segundo Iamamoto (2015, p. 21) “o trabalho profissional é uma ação de um 

sujeito profissional que tem competência para propor, para negociar com a 

instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho” como também 

“requer ir além das rotinas institucionais e busca apreender o movimento da 

realidade para detectar tendências e possibilidades nelas presentes passíveis de 

serem impulsionadas pelo/a profissional”. 

Conforme já indicado o surgimento do Serviço Social se deu em razão das 

necessidades da sociedade capitalista perante o ângulo das classes emergentes – 

burguesia industrial e proletariado – em que se firma a hegemonia do capital, e é 

neste contexto que o Serviço Social se desenvolve enquanto profissão inscrita na 

divisão social do trabalho. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014). 

Dialogando com essa afirmativa, Cardoso (2013) discorre que o Serviço 

Social enquanto profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho coloca o/a 

assistente social como  

 
[...] classe trabalhadora nesta divisão, necessitando de formação de 
nível superior para desenvolver habilidades e conhecimentos 
específicos que o capacitem – teórica, técnica, ética e politicamente 
– a intervir junto às expressões da questão social. (Idem, 2013, 98). 
 

Dessa forma, é imprescindível que o/a assistente social se capacite para 

atuar nas refrações da questão social dando respostas fundamentadas na defesa 

dos direitos, pois no cotidiano profissional existe o conflito, a dualidade, as 
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contradições nos jogos de interesses políticos e ideológicos institucionais que se 

relacionam diretamente com a atuação profissional. 

Iamamoto & Carvalho (2014, p. 81) destacam que esse cotidiano profissional 

contém tanto os aparatos de dominação e de exploração dos que têm uma posição 

dominante, quanto os mecanismos de respostas às demandas surgidas das 

necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora. E como lembra Cardoso 

(2013), esse fato impõe uma contradição inerente à profissão, pois os/as assistentes 

sociais, enquanto classe trabalhadora, são contratados pela burguesia dominante 

para que atendam aos interesses da classe trabalhadora, mesmo que em muitos 

casos o/a profissional não tenha essa compreensão. 

É fundamental que o/a assistente social faça leitura de conjuntura, 

observando o movimento da sociedade que está inserido/a, na relação 

capital/trabalho, porque terá que ter um posicionamento crítico e consciente, já que 

nas suas ações cotidianas terá que fortalecer um dos lados. “A partir dessa 

compreensão é que se pode estabelecer uma estratégia profissional e política, para 

fortalecer as metas do capital ou do trabalho [...]” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, 

p. 82).  

Em meio a essa contradição, é importante que haja o cuidado de não se ter 

uma ação fatalista, acreditando que sua ação profissional é meramente burocrática, 

rotineira, sem possibilidade de transformar uma dada realidade social, gerando 

acomodação e alienação. Tão prejudicial é o outro extremo, no qual a ação 

profissional é entendida como messiânica, aquela que na qual o Serviço Social vai 

conseguir mudar o mundo, independente da realidade e dos sujeitos envolvidos. 

 
Em contraposição a essas visões, encontra-se a noção do 
entendimento da profissão a partir da historicidade, da contradição e 
das mediações. Assim, não se trata de negar o caráter contraditório 
da profissão subestimando ou superestimando o papel profissional, 
pelo contrário, trata-se de compreender a profissão inserida na 
realidade social, compreendendo também que a questão não está no 
fato de atendermos sempre os dois polos dessa relação, mas, sim, 
de que forma o faremos, pois a possibilidade de fortalecer um ou 
outro polo só se dá exatamente pelo fato de atendermos aos dois e 
podermos estabelecer a mediação entre eles, o que está diretamente 
relacionado às condições históricas, políticas e à correlação de 
forças institucionais presente a serem construídas. (CARDOSO, 
2013, p. 102). 
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Em virtude dos argumentos mencionados, esses podem se relacionar com a 

atuação do Serviço Social com crianças e adolescentes que treinam em clubes de 

futebol, pois esse espaço ocupacional em uma sociedade capitalista, tem a 

tendência em colocar o futebol como mercadoria, e os praticantes desse esporte 

como objetos de interesse financeiro e lucro. Diante dessa realidade, as ações 

dos/as assistentes sociais devem ter como foco as crianças e adolescentes nas 

categorias de base e seus familiares, na perspectiva da proteção e defesa integral 

desses sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento. 

É imprescindível que o trabalho profissional esteja compromissado com os 

princípios do Código de Ética Profissional, com o protagonismo juvenil, a autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, baseados nos valores do 

Projeto Ético Político, tendo a liberdade como possibilidade de escolha entre as 

alternativas concretas, sempre com reflexão crítica da realidade, pautando-se na luta 

em defesa dos direitos, sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. 

 

3.2 Serviço Social nas categorias de base em clubes de futebol 
 

A atual conjuntura, determinada pelas profundas transformações geradas 

pelo crescimento desenfreado do capitalismo, provoca diversas mudanças no 

mundo do trabalho, na realidade posta, trazendo novas demandas para o Serviço 

Social. A profissão está sempre em constante renovação, a realidade social requer 

inovações nas práticas profissionais para atuar nas diferentes refrações da questão 

social, provocadas pela precarização das relações de trabalho, como a 

vulnerabilidade e assédio moral no ambiente ocupacional, aumento da exploração 

do trabalho feminino, aumento da exploração do trabalho de crianças e 

adolescentes, entre outros. 

O/A assistente social recebe uma formação generalista, podendo atuar na 

formulação de projetos e implementação de propostas de intervenção, sendo as 

principais áreas de atuação são na esfera pública estatal, nas políticas sociais, com 

atuação prioritária no tripé da Seguridade Social: Previdência Social, Assistência 

Social e Saúde, segundo o último estudo realizado pelo Conjunto CFESS/CRESS 

em 2005 para levantamento do/a profissional32. Outros campos de trabalho 

 
32 O Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, durante a gestão Trabalho, Direitos e Democracia 
- A gente faz um país – 2002/2005, buscou empreender uma ação pautada em debates e 
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ocupados pelo/a assistente social são as instituições privadas, as organizações não 

governamentais, hospitais, os movimentos sociais, entre outros. 

Um espaço sócio-ocupacional importante no segmento da defesa dos 

direitos das crianças e adolescentes são as categorias de base, situadas em clubes 

de futebol. Há relatos orais que a inserção do Serviço Social no futebol se deu no 

século passado em meados da década de 1980 no estado do Rio de Janeiro, 

posteriormente no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. Porém, é importante 

explicitar que não é o propósito desta pesquisa resgatar esta história, deixando 

como sugestão para futuras pesquisas. 

Como dito anteriormente, esse estudo além de se dispor em examinar em 

que medida o trabalho do/a assistente social contribui na defesa e efetivação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes que treinam nas categorias de futebol, 

também tem a proposta de conhecer o perfil desses/as profissionais. 

Antes de adentrar na análise da atuação do/a profissional, será feita a 

apresentação do perfil das pessoas que responderam ao questionário, lembrando 

que fora enviado para 34 assistentes sociais que atuavam em clubes de futebol com 

as categorias de base, e retornaram 18 formulários preenchidos. 

 

3.2.1 Perfil dos/as Assistentes Sociais 
 

A seguir serão publicados os dados coletados dos/as assistentes sociais que 

trabalham com crianças e adolescentes nas categorias de base em clubes de 

futebol, o que possibilitou a construção de um breve perfil deles/as. Destacam-se 

alguns aspectos como: gênero, quesito etnia/cor, tempo de formação na graduação, 

tempo que está atuando neste espaço, entre outros. Dessa forma, faz-se necessário 

afirmar que muitos itens perguntados a eles/as serão discorridos de forma ampla e 

genérica, sendo primordial aprofundá-las em outras pesquisas específicas de cada 

temática. 

Para uma melhor explanação estes dados serão apresentados por meio de 

gráficos e quadros. 

 
encaminhamentos radicalmente comprometidos com o aperfeiçoamento da profissão e da 
intervenção técnica-política profissional. Nesse contexto tornou-se imprescindível desenvolver uma 
ação que atualizasse informações sobre o assistente social e o seu contexto de trabalho, 
respondendo indagações sobre a realidade profissional, assim emerge a decisão política de realizar 
uma pesquisa sobre o perfil do assistente social. Maiores informações em 
http://www.cfess.org.br/pdf/perfilas_edicaovirtual2006.pdf. Acessado em  

http://www.cfess.org.br/pdf/perfilas_edicaovirtual2006.pdf
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Gráfico 5 – Perfil do/a Assistente Social 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

No gráfico 5, observa-se que de um total de 18 profissionais que atuam nas 

categorias de base, a maioria (89%) são do sexo feminino. Esses dados identitários 

se mantém e confirmam a tendência histórica na profissão, uma característica 

visível: ser majoritariamente feminina, seguindo o estudo realizado pelo conjunto 

CFESS/CRESS em 2005, que divulgou o total de 97% de mulheres atuando como 

assistente social. 

O que torna esse dado mais interessante é que mesmo sendo o futebol um 

espaço com predomínio masculino, e muitas vezes impregnado de machismo, a 

maioria que intervém junto a crianças e adolescentes nas categorias de base é 

mulher, uma questão de gênero. É possível compreender, baseando nos estudos da 

especialista Cisne (2017)33, que esta profissão é considerada feminina ao creditar à 

mulher algumas qualidades naturais como a sensibilidade, capacidade de 

acolhimento, bondade, sobretudo o cuidado com o outro. 

 

 

] 

 

 
33 Entrevista cedida ao CRESS/MG pela assistente social, professora da UERN, militante e 
pesquisadora feminista, Mirla Cisne. Maiores informações em http://www.cress-
mg.org.br/Conteudo/c321f5fc-51d1-45ee-85f9-28ef74bf9be3/Servi%C3%A7o-Social-e-as-mulheres-
uma-profiss%C3%A3o-constru%C3%ADda-por-elas!. Acessado em 02 mar 2019. 

Feminino

Masculino

16

2

SEXO

http://www.cress-mg.org.br/Conteudo/c321f5fc-51d1-45ee-85f9-28ef74bf9be3/Servi%C3%A7o-Social-e-as-mulheres-uma-profiss%C3%A3o-constru%C3%ADda-por-elas
http://www.cress-mg.org.br/Conteudo/c321f5fc-51d1-45ee-85f9-28ef74bf9be3/Servi%C3%A7o-Social-e-as-mulheres-uma-profiss%C3%A3o-constru%C3%ADda-por-elas
http://www.cress-mg.org.br/Conteudo/c321f5fc-51d1-45ee-85f9-28ef74bf9be3/Servi%C3%A7o-Social-e-as-mulheres-uma-profiss%C3%A3o-constru%C3%ADda-por-elas
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Gráfico 6 – Perfil étnico racial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Diante da importância de se debater sobre a temática étnico-racial no âmbito 

da categoria profissional, fora perguntado sobre o quesito raça/cor aos/às 

participantes da pesquisa, respeitando o critério de autodeclaração, em que 

respondessem conforme seu reconhecimento e identificação com um determinado 

segmento étnico racial. Utilizou-se as classificações padrões do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas (IBGE), que são branca, preta, parda, amarela e 

indígena. Segundo Eurico (2018), essas especificações correspondem às 

construções sociais que o instituto adota para classificar a população negra 

brasileira. 

O produto apresentado no gráfico 6 mostra que dos 18 questionários 

respondidos a maioria se declarou branca (66,7%), um número de 05 participantes 

respondeu que são pardos/as (27,8%) e apenas 01 pessoa se autodeclarou preta 

(5,5%), e nenhuma assinalou amarela ou indígena. Esse resultado reforça mais uma 

tendência na profissão de acordo com o levantamento feito pelo CFESS em 2005, 

na qual a maioria se identificou como branca, cerca de 72,14%. 

Esse cenário remete-nos a algumas reflexões, uma delas é sobre o racismo 

estrutural de nossa sociedade, porque sugere que os/as declarados/as brancos/as 

são a maioria que frequentam o ensino superior. E algumas perguntas surgem: 
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12
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Preconceito? Racismo? Falta de oportunidade no mercado de trabalho para as 

pessoas negras, pardas, amarelas e indígenas?  

E uma outra reflexão é sobre a possível dificuldade de alguém se 

autodeclarar negra ou parda em uma sociedade racista, sendo uma marca 

estruturante na sua formação sócio-histórica. 

A autora da presente pesquisa considera a importância dessa temática e 

reconhece que não tem elementos teóricos para maior fundamentação, e que é 

imprescindível que sejam feitos estudos mais aprofundados nessa seara. Indica 

como leitura a Revista Serviço Social e Sociedade nº 133, que traz esse tema para o 

debate com artigos de estudiosos/as renomados/as. 

 

Gráfico 7 – Faixa etária dos sujeitos da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

No gráfico 7, verifica-se que a maior parte dos/as participantes dessa 

pesquisa tem entre 31 e 40 anos, 09 pessoas (50%). Na faixa etária até 30 anos são 

02 pessoas (11%), entre 41 e 50 anos tem-se 03 pessoas (16,7%), e acima de 51 

anos são 04 pessoas (22,3%). Esse resultado ratifica o estudo do CFESS (2005), 

que consta a prevalência de profissionais na faixa etária entre 25 a 44 anos com 

68%34. Ressalta-se que uma pessoa preferiu destacar que tinha 64 anos, informação 

 
34 Relevante informar que o critério de intervalo na faixa etária foi diferente entre o estudo do 
Conjunto CFESS/CRESS e o dessa pesquisa. 
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importante que nos mostra a continuidade da atuação profissional após completar 60 

anos. 

Da mesma forma que no gráfico anterior, há escassez de informações sobre 

a quantidade de assistentes sociais que estão no exercício da profissão após chegar 

à chamada “terceira idade”, sendo esse tema pouco explorado na profissão, pois os 

estudos são no atendimento ao/à idoso/a pelo Serviço Social. 

 

Gráfico 8 – Tempo de graduação em Serviço Social 
 

 

 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

No gráfico 8, foi demonstrado o tempo que cada profissional concluiu a 

graduação em Serviço Social. Do total de 18 participantes tem-se 05 pessoas 

(27,8%) que se graduaram entre 10 e 12 anos. Três pessoas (16,7%) concluíram o 

curso há mais de 19 anos, 04 pessoas (22,3%) estão formadas entre 04 e 06 anos 

e, 03 participantes (16,7%) entre 07 e 09 anos. E, nos intervalos até 03 anos, entre 

13 a 15 anos e, entre 16 a 18 anos tem-se 01 participante (5,5%) cada. 
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Gráfico 9 – Educação Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Em um contexto sócio-histórico que apresenta profundas transformações na 

sociedade capitalista, é imprescindível que o/a assistente social busque a educação 

permanente para além da graduação, aprofundando-se da sua intervenção 

profissional em uma realidade social. 

Esse cenário sofre mudanças constantes, decorrentes das transformações 

societárias em curso pelo próprio capital que reconfigura a relação entre Estado e 

sociedade, aprofundando a questão social, além de ampliar a precarização das 

condições de vida da população (CFESS, 2012). 

A Educação Permanente no Serviço Social fortalece a formação e o 

exercício profissional, na perspectiva do compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população. Cabe ressaltar que o aprimoramento intelectual constitui 

como um direito do/a profissional, garantido no Código de Ética Profissional. 

No gráfico 9, observa-se que os/as assistentes sociais que atuam nas 

categorias de base em clubes de futebol procuram a educação permanente. Dentre 

os/as que estão cursando e os que já concluíram curso de aperfeiçoamento, 

equivalentes a 40 horas, são 15 pessoas (83,3%).  

No que se refere à conclusão de curso de especialização, ou seja, cursos de 

carga horária superior a 300 horas, vê-se que são 11 pessoas (61,2%) interessadas, 

e com possibilidade, em estudar, aprofundar a sua intervenção, embora esta 

modalidade de estudo está mais voltada para os interesses da área de atuação. Ao 

relacionar este número com o tempo de formação na graduação tem-se que a 

metade (50%) dos/as participantes estão entre 07 e 18 anos de formados/as. 
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Em relação aos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, percebe-

se um número reduzido de 02 pessoas (11%) que conseguiram cursá-los ou concluí-

los, pode-se especular que este número baixo seja devido à dificuldade em entrar 

em um programa de pós-graduação ou até mesmo se manter nele, levando em 

consideração as condições reais e objetivas de classe trabalhadora, como também, 

muitas vezes não há interesse dos empregadores em investir na qualificação 

profissional. 

 

Gráfico 10 – Tempo de contratação pelo clube 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

Fora perguntado aos/às participantes quanto tempo está trabalhando nesse 

espaço ocupacional, sendo que 9 profissionais (50%) estão há 03 anos, como 

observado no gráfico 10. Esse dado demonstra que essa área de atuação apresenta 

algumas possibilidades: uma se refere que este campo de trabalho é um espaço no 

qual há muita rotatividade de profissionais, normalmente divulgado pela imprensa, 

que clubes de futebol trocam constantemente a comissão técnica em virtude dos 

resultados negativos em campeonatos. Uma outra hipótese seria a contratação 

recente do/da profissional para se enquadrar na exigência da Lei Pelé nº 9615/98 

por meio da Resolução RDP 01/2012 CBF, que estabelece quesitos a serem 

preenchidos pelas agremiações esportivas que estão interessadas em receber o 

Certificado de Clube Formador e assim poderem ter acesso ao mecanismo de 
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solidariedade, e a contratação do/a profissional de Serviço Social seria para atuar 

nesta seara, atendendo aos requisitos estabelecidos por esta resolução. 

Por outro lado, a quantidade de assistentes sociais que está há mais de 04 

anos no mesmo clube é de 09 pessoas (50,0%), sendo que dentre estes/as está 

um/uma (5%) que trabalha há mais de 19 anos. Interessante esse dado, pois é 

possível inferir que os dirigentes de clubes apoiam o trabalho destes/as 

profissionais. 

Contudo, essa estabilidade pode-se apresentar-se de forma perigosa, 

porque o/a profissional que está há bastante tempo no mesmo espaço acomodar-se 

e não estiver atento no seu cotidiano profissional, com uma reflexão crítica e 

contínua dessa realidade, poderá contribuir na violação de direitos das crianças e 

dos adolescentes, conforme assinala Yaskek: 

 
É pela prestação de serviços socioassistenciais que o assistente 
social interfere nas relações sociais que fazem parte do cotidiano de 
sua população usuária. Esta interferência se dá particularmente pelo 
exercício da dimensão socioeducativa que tanto pode assumir um 
caráter de enquadramento disciplinador destinado a moldar o 
“cliente” em sua inserção institucional e na vida social como pode 
direcionar-se ao fortalecimento dos projetos e lutas das classes 
subalternizadas na sociedade. (2009, p. 136) 

 

Gráfico 11 – Qual a função que exerce no clube? 

   Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 
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Nesse questionário, fora perguntado sobre a função ocupada pelo/a 

profissional no clube. Dos dados coletados, 15 participantes (83,5%), ou seja, a 

maior parte respondeu que exerce o cargo de assistente social exclusivamente nas 

categorias de base, conforme gráfico 11. Uma pessoa (5,5%) informou que atua 

tanto nas categorias de base quanto junto à categoria profissional. Diante disso, é 

possível afirmar que a maioria dos clubes investe no/a profissional de Serviço Social 

para intervir somente com as crianças e adolescentes que treinam futebol na 

entidade esportiva. Há, portanto, pouquíssimos/as profissionais trabalhando com a 

equipe profissional. 

Ainda pode-se observar que 01 participante (5,5%) apontou que exerce a 

função de coordenação de departamento, porém no formulário não foi informado 

qual. E 01 pessoa (5,5%) declarou que tem o cargo de gestora psicossocial. 

 

Gráfico 12 – Nomenclatura do departamento que atua 

Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

 

O gráfico 12, demonstra que cada clube nomeia de forma diferente o espaço 

de atuação do/a assistente social sendo um indicativo da importância da intervenção 

deste/a profissional. 

Percebe-se que 03 agremiações (16,7%) se utilizam do termo psicossocial 

para identificar o setor em que o/a assistente social atua, todavia, diante dos 

debates e das orientações do Conjunto CFESS/CRESS este termo é considerado 
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inapropriado. O recomendável é evitar essa nomenclatura, tendo em vista uma 

possível confusão em relação às atribuições do Serviço Social e da Psicologia, uma 

vez que não se atua com as questões de ordem emocional e psíquica. Embora não 

haja uma resolução específica sobre a identificação do setor que não pode ser em 

conjunto, a Resolução 557/2009 do CFESS estabelece que relatórios sociais, laudos 

e pareceres não podem ser assinados em conjunto ao atuar em equipes 

multiprofissionais, para que se garanta a especificidade da área de atuação. 

Fora perguntado aos sujeitos da pesquisa qual tipo de vínculo empregatício 

existia com o clube, sendo a maioria (88,9%) no regime celetista, um/a profissional 

(5,5%) é prestador/a de serviços, e um/a outro/a (5,5%) é autônomo/a. 

No quesito carga horária, percebe-se que 11 clubes (61,1%) respeitam a Lei 

12.317 de 2010 que regula a duração do trabalho do/a assistente social por 30 

(trinta) horas semanais, sendo um marco para a categoria. Porém, há 03 casos de 

violação deste direito, em que 02 profissionais (11,1%) trabalham 44 horas 

semanais, e 01 (5,6%) atua 40 horas semanais. É possível deduzir que ainda existe 

resistência de algumas instituições empregadoras, de forma geral, em garantir a 

carga horária de 30 horas, sendo um desafio posto para a categoria profissional. 

Nesse estudo constatou-se que os clubes, em sua maioria, mantém número 

reduzido de profissionais do Serviço Social contratados/as pela instituição para atuar 

com uma quantidade elevada de crianças e adolescentes nas categorias de base, 

ou seja, em 16 clubes (88,9%) há somente 01 assistente social, prejudicando assim 

o desenvolvimento de um trabalho qualificado. Há 02 exceções: 01 agremiação 

(5,6%) conta com 02 profissionais e outra (5,6%) com 04. Em comparação às 

atividades relacionadas ao treinamento técnico, percebe-se que nestas áreas existe 

um número bem maior de profissionais contratados/as. 

Diante da redução do quadro profissional de assistentes sociais e da 

complexidade do trabalho com uma demanda significativa, infere-se sobre as 

possíveis limitações na elaboração do Plano de Trabalho do Serviço Social. Para 

que o/a assistente social consiga exercer a sua função com competência, faz-se 

necessária uma leitura crítica da realidade de onde está inserido, e o mapeamento 

institucional para reconhecer os entraves e possibilidades de materialização dos 

princípios norteadores da profissão. 

Segundo Couto (2009), os elementos que constituem o projeto de trabalho 

são, primeiramente, a identificação do perfil da empresa, sua finalidade, suas 
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relações de poder, seus recursos, o que se propõe a atender, o motivo pelo qual 

contratou o/a assistente social etc. É importante, também, conhecer quem são os/as 

usuários/as desse serviço, suas características, como a questão social os/as afeta. 

Outro aspecto é compreender as outras áreas que compartilham do mesmo espaço 

de trabalho com o Serviço Social, para identificação daquelas que compactuam com 

os mesmos princípios visando possíveis parcerias. E, por último, situar esse espaço 

dentro da realidade circunscrita em uma determinada totalidade social, cenário 

precarizado, entendendo que o modo como a sociedade capitalista se organiza 

impactará sobre ele, para que a atuação profissional não perca sua potencialidade. 

 
Desse modo, é importante ressaltar que o projeto de trabalho não é 
um mero instrumento e, muito menos, um manual a ser seguido; ele 
deve condensar as possibilidades e os limites colocados ao 
profissional para executar suas tarefas e deve iluminar sua constante 
avaliação da eficácia de seus instrumentos, técnicas e 
conhecimentos para atingir as metas propostas, que devem estar 
articuladas aos elementos presentes no espaço sócio-ocupacional, 
como também referendarem os compromissos profissionais. 
(COUTO, 2009, 654). 
 

É provável que ao formular o plano de trabalho, o/a profissional possa 

encontrar diferenças com o projeto institucional, e encontrar dificuldades para 

executá-lo. Assim, é primordial que tenha um direcionamento social, que contemple 

as dimensões do Serviço Social e esteja articulado com os princípios éticos 

fundamentais da profissão. 

 

3.3 Trabalho do/a Assistente Social com crianças e adolescentes nas 
categorias de base 
 

O Serviço Social é uma profissão essencialmente interventiva, em que o/a 

assistente social atua diretamente na realidade social que está inserido/a, visando 

promover oportunidades para possíveis modificações no cotidiano da vida social da 

população atendida, sendo necessário realizar análise de conjuntura, 

compreendendo os aspectos econômicos, históricos, sociais, políticos, dentre 

outros, e como estes podem influenciar a realidade social, sempre com olhar crítico 

diante das demandas gerais que estão enraizadas nas estruturas sociais e no 

enfrentamento das refrações da questão social. 
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Nessa intervenção, é primordial que se reconheça os/as usuários/as como 

sujeitos sócio-históricos, detentores de potencialidades de vida e de transformação, 

lembrando que poderão modificar ou não, suas relações sociais. 

De acordo com Guerra, que em sua obra afirma que a instrumentalidade é 

uma propriedade e/ou capacidade que a profissão adquire à medida que concretiza 

seus objetivos, materializa seus resultados, assim obtém reconhecimento social. A 

instrumentalidade na profissão não se refere ao conjunto de instrumentos e técnicas, 

e sim, a uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, 

construída e reconstruída no processo sócio-histórico. 

 
[...] Ao alterarem o cotidiano profissional e o cotidiano das classes 
sociais que demandam a sua intervenção, modificando as condições, 
os meios e os instrumentos existentes, e os convertendo em 
condições, meios e instrumentos para o alcance dos objetivos 
profissionais, os assistentes sociais estão dando instrumentalidade 
às suas ações. Na medida em que os profissionais utilizam, criam, 
adequam às condições existentes, transformando-as em 
meios/instrumentos para a objetivação das intencionalidades, suas 
ações são portadoras de instrumentalidade. Deste modo, a 
instrumentalidade é tanto condição necessária de todo trabalho 
social quanto categoria constitutiva, um modo de ser, de todo 
trabalho. (GUERRA, 2008, p. 2) 
 

Portanto, quando o/a assistente social realiza o atendimento à criança e ao 

adolescente que treinam nas categorias de base em clubes de futebol, como 

também a seus familiares, é importante reconhecer que nem sempre apresentam 

suas demandas de forma explícita. É preciso descortinar esta realidade social com 

conhecimento crítico para ir além da aparência posta, além da imediaticidade que 

trazem, para então, identificar qual a expressão da questão social que está por de 

trás desta demanda, tendo em vista a perspectiva da garantia da proteção integral 

do sujeito de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento. 

Ter uma leitura ampliada da realidade social na qual o público usuário está 

inserido, é fundamental para reconhecer as possíveis influências que incidem sobre 

ela, construindo ações articuladas e compromissadas com os princípios do Código 

de Ética Profissional, com a autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais, baseadas nos valores do Projeto Ético Político, na perspectiva da 

liberdade como possibilidade de escolha entre as alternativas concretas. 

Diante disso, é essencial que o/a profissional faça o planejamento de suas 

ações a partir do conhecimento da realidade, propondo objetivos a serem 
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alcançados, escolhendo a melhor forma de abordagem e quais instrumentos serão 

utilizados. A escolha desses instrumentos requer habilidades e competências, essa 

estratégia reflete a criatividade e a capacidade técnica (CARDOSO, 2013), 

(GUERRA, 2011), (MIOTO, 2009), (SOUZA, 2008). Importante que esteja constituída 

pelos pressupostos, pelas dimensões que compõe a profissão: 

a) dimensão teórico-metodológica – estudo abrangente para 

qualificar-se e compreender a realidade social, política, 

econômica e cultural na qual está inserido/a profissionalmente, 

que lhe permita fazer uma leitura da conjuntura da sociedade, 

indo além das aparências, construindo novas possibilidades 

profissionais; 

b) dimensão ético-política – reflexão crítica sobre as ações estão 

intrínsecas nas relações de poder e das forças sociais existentes 

na sociedade capitalista, o que implica no/a assistente social não 

pode ser neutro/a, e assumir um posicionamento político, ao 

projetar uma intervenção, tendo nítida a direção social da 

profissão, assumindo os valores éticos expressos no Código de 

Ética Profissional; 

c) dimensão técnico-operativa – conhecer e apropriar de 

conjuntos, habilidades técnicas tanto para atender às demandas 

da população, quanto para atender às demandas colocadas pelas 

instituições, garantindo uma intervenção qualificada. 

Essas dimensões articulam teoria e prática, e se complementam, pois são 

indissociáveis: 

O reconhecimento do caráter interventivo do assistente social, supõe 
uma capacitação crítico-analítica que possibilite a construção de 
seus objetos de ação, em suas particularidades sócio institucionais 
para a elaboração criativa de estratégias de intervenção 
comprometidas com as proposições ético-políticas do projeto 
profissional. A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e 
ético-política são requisitos fundamentais que permite ao profissional 
colocar-se diante das situações com as quais se defronta, 
vislumbrando com clareza os projetos societários, seus vínculos de 
classe, e seu próprio processo de trabalho. (ABEPSS, 1996, p. 13).35 
 

 
35ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social é uma entidade 
Acadêmico Científica que coordena e articula o projeto de formação em Serviço Social no âmbito da 
graduação e pós-graduação. 
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A dimensão técnico-operativa está ligada diretamente ao fazer do/a 

profissional, não esquecendo que deve contemplar as outras dimensões, requer o 

prévio conhecimento dos sujeitos, das relações de poder institucional e o perfil da 

população atendida: natureza das demandas, modo de vida, estratégia de 

sobrevivência, entre outros. 

Cabe ressaltar que o Serviço Social é uma profissão que atua na 

contradição existente entre o capital e o trabalho, dessa forma nesse campo sócio-

ocupacional não seria diferente, o/a profissional vai intervir na contradição entre os 

direitos das crianças e adolescentes versus a exploração econômica que os clubes 

fazem, em tese, sobre eles. 

Na pesquisa realizada, os sujeitos apresentaram alguns limites e desafios, 

como o pouco investimento feito pelo clube nas categorias de base e a limitação de 

recursos financeiros. Esse fato dificulta a implementação de algumas propostas 

feitas pelo Serviço Social, cujas atividades recomendadas não podem atrapalhar os 

treinamentos. É possível perceber que a prioridade é nas atividades esportivas, 

conforme apontado pelos sujeitos da pesquisa 

 
Desde que não atrapalhe o campo, posso realizar. (sujeito 16). 
 

[...] Existe a limitação advinda das comissões técnicas que, ao 
focarem somente em si mesma e no próprio bem-estar, não 
reconhecem que também são educadores [...]. (sujeito13). 

 

Colocaram, também, que o limite do trabalho se dá na ausência de 

reconhecimento da importância da atuação do/a assistente social por parte de 

dirigentes e de profissionais de outras áreas. 

Como vimos, historicamente a profissão é ligada a uma prática 

assistencialista, controladora e executora, assim é preciso que o/a profissional 

reafirme uma postura crítica para atender as demandas apresentadas, sempre 

baseadas na defesa intransigente dos direitos, e para isso é de extrema importância 

a elaboração do plano de trabalho para que explicite quais são seus objetivos da 

profissão no clube. 

Em relação aos desafios apresentados, destaca-se que alguns sujeitos têm 

a preocupação em implantar o programa de atuação do Serviço Social e lograr uma 

maior integração com a comissão técnica e com os dirigentes, visando garantir os 

direitos das crianças e dos adolescentes. 
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Desafio do meu trabalho está relacionado ao fato de conseguir criar 
estratégias e metodologias sempre eficientes para garantir o objetivo 
de minhas atuações e intervenções, ocasião em que no ambiente do 
futebol, as famílias e adolescentes possuem uma expectativa muito 
diferente da realidade do esporte. Além disso, na mesma perspectiva 
há os desafios de conseguir criar indicadores, instrumentos para 
atuações e intervenções que demonstrem a efetividade e a 
importância do trabalho do assistente social para os profissionais e 
responsáveis inseridos no Departamento de Futebol de Base do 
Clube. (sujeito 13). 
 

Ao questionar sobre as legislações que esses/as profissionais têm como 

referência no cotidiano laboral, a maioria respondeu que se baseiam no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90 e, na Lei do Desporto nº 9.615/98, entre 

outras citadas: Constituição Federal de 1988, LDB (1996), Resoluções da CBF, 

Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento (2009), etc. 

Por estarem inseridos/as em um campo em que a atuação é com a infância 

e adolescência em atividades esportivas, é compreensível que esses/as 

profissionais tenham como norte leis que abranjam este segmento. Porém, foram 

poucos sujeitos que se referiram às normativas da profissão, como a Lei de 

Regulamentação nº 8.662/93 e o Código de Ética Profissional. Isso demonstra que, 

em tese, eles/as ficam envoltos/as à dinâmica do cotidiano profissional, com as 

demandas diárias e dificuldades da área de intervenção, que muitas vezes contribui 

para o afastamento em relação às discussões e debates da categoria profissional, 

da legislação e normativas do Conjunto CFESS/CRESS. E, esse distanciamento, 

pode trazer consequências negativas para uma prática consciente e comprometida 

com a emancipação da população atendida. 

Toda e qualquer ação profissional é perpassada pelas três dimensões, e 

dentro do contexto futebolístico, que predomina a proposta do esporte 

mercadológico, em que as crianças e os adolescentes são vistos como atletas que 

recebem investimento para darem lucro no futuro, o/a assistente social precisa 

refletir, tendo o conjunto de valores éticos, políticos, ideológicos e culturais da 

profissão, e na intencionalidade de suas ações, para estas sejam norteadas, tendo a 

perspectiva de ruptura ou conservação da ordem social vigente. 

Assim, é crucial que seja realizada a leitura da realidade social sob a luz das 

baseada nas dimensões da profissão, com entendimento que as crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos em situação peculiar de desenvolvimento, ou 
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seja, é preciso defender que tenham uma formação integral, digna, cidadã e pautada 

pela proteção integral. 

Todos os sujeitos da pesquisa consideram que atuam em defesa dos direitos 

da população atendida, e as ações realizadas que se configuram nessa proteção 

são, na maioria, relacionadas aos direitos exigidos pelo ECA (1990), dos quais 

seguem algumas respostas: 

 
Garantia do ambiente escolar, ao convívio familiar. (sujeito 5) 
 
Direito ao lazer, a escola, a refeições dignas, boa acomodação ao 
descanso, convívio com a família. (sujeito, 12) 
 
Educação: matricular na escola, fornecer material escolar e uniforme. 
Saúde: acompanhamento médico em emergencial e consultas. 
Família: mantendo os vínculos familiares com cartão passe livre ou 
valor acessível para visitar a família. (sujeito 8). 
 
Fazer um acompanhamento escolar dos atletas tendo o cuidado que 
estes não sejam prejudicados desde a chegada até em um possível 
desligamento, estar atenta as condições de hospedagem no 
alojamento, para que estes tenham um espaço mais adequado para 
o seu desenvolvimento, fazer os encaminhamentos para as áreas de 
saúde assim que se identifique algum problema. (sujeito 3). 
 
- A não entrada de atletas menores de 14 anos, uma vez que não 
estariam gozando de seus direitos básicos (contrato de formação, 
plano de saúde e plano odontológico);  
- Assegurar que todos os atletas menores de 18 anos estejam 
estudando;  
- Demandar ao clube suporte básico a saúde do atleta durante as 24 
horas que permanece no clube;  
- Solicitar ao clube que não façam avaliações superiores a uma 
semana;  
- Solicitar ao clube que não faça avaliações com atletas menores de 
14 anos. (Sujeito 6). 
A manutenção dos atletas na Escola, orientação fornecida a todos os 
atletas quanto a Educação formal, manutenção dos vínculos 
familiares, saúde, transporte para a Escola, fornecimento de material 
escolar e uniforme, etc. (sujeito ‘5). 
 

Em vista das colocações já expostas, sobressaem aquelas voltadas para à 

questão escolar, uma vez que esta responsabilidade, normalmente, fica com o/a 

assistente social, cerca de 88,9% das respostas informaram que executam ações 

com essa demanda. Como são poucos os clubes que possuem profissionais 

específicos da área educacional, alguns/as relataram que um dos desafios é a 

contratação de profissional da área pedagógica. 
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Considerando o território e as característica específicas da agremiação 

esportiva, o/a assistente social, com uma leitura crítica, deve analisar a realidade 

social na qual está inserido/a, com suas contradições existentes, interesses e 

necessidades de classes sociais e antagônicas (IAMAMOTO, 2015). Assim, poderá 

identificar e compreender as demandas presentes na sociedade e seus significados, 

promover o acesso à informação pertinente, realizar atendimentos às crianças e aos 

adolescentes que treinam futebol nas categorias de base, resguardando a 

privacidade e o sigilo, resgatando o histórico de vida, aspirando defender seus 

direitos e oportunizar o fortalecimento dos laços afetivos de seus familiares, amigos 

e conviventes comunitários e sociais. 

Nesse cenário em que o futebol é considerado um fenômeno e apresentado 

como um espetáculo lucrativo, com possibilidades de alcançar sucesso e 

independência financeira, muitas crianças e adolescentes abandonam famílias e 

amigos em busca da realização de um sonho: ser jogador de futebol. E em muitos 

casos este sonho é exacerbado também pela família, que cria grande expectativa 

em relação ao futuro deste adolescente, exercendo pressão e cobrança, e às vezes 

os pais e as mães não conseguem separar seus desejos, fantasias ou frustrações. 

Porém, a realidade mostra que são raros os que terão chance de 

profissionalização, ao mesmo tempo que é grande o número dos que passarão pela 

sensação do fracasso, gerando decepção. Assim, para realizar este ideal, acabam 

abrindo mão de seus direitos, até mesmo os mais primordiais, como por exemplo a 

formação escolar e a convivência com os familiares e amigos, sendo submetidos a 

muitos riscos, como o assédio sexual, a rotina árdua, o alto grau de cobrança, pois 

nem todos chegarão à equipe profissional considerada de ponta, muitos jogarão em 

clubes de menor expressão, de menor poder aquisitivo, recebendo baixos salários. 

Diante dessa realidade, fora perguntado aos sujeitos de pesquisa qual o 

trabalho realizado quando da interrupção da permanência da criança e do 

adolescente no clube, a maioria respondeu que as ações são feitas a partir do 

desligamento como: acompanhamento, acolhimento social, contato com os 

familiares, apoio/amparo em um momento tão delicado e triste para eles. Talvez não 

ficou explicitado na pergunta que o interesse era conhecer o que poderia ser feito na 

preparação e enfrentamento desse momento. 
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Acompanhamento do desligamento do atleta, acolhimento social, 
orientações e reflexões pertinentes ao momento. Disponibiliza todo o 
respaldo necessários relacionados às mudanças, principalmente 
referente aos aspectos sociais, como transferência escolar, 
finalização de aluguel, entre outros. (sujeito 13). 
 
Atualmente, devido insuficiência de recursos humanos só 
conseguimos fazer o trabalho com os residentes. Quando a 
coordenação técnica informa sobre o desligamento, serviço social faz 
o acolhimento imediato do atleta e concomitante a isso entra em 
contato com a família para verificar como será a saída do 
adolescente do clube e para passar informações relativas a 
documentação escolar para andamento dos estudos em outra 
cidade. (sujeito 2). 
 

Outro aspecto apontado diz respeito à contribuição do Serviço Social na 

construção de projeto de vida dessas crianças e adolescentes que treinam futebol, 

considerando que a sombra da dispensa ou a ideia de uma curta carreira é rotineira. 

É importante que o/a assistente social tenha nítido a provável intenção da entidade 

esportiva, mesmo tendo a chancela de “clube formador”, que é investir no presente 

para que ter lucros no futuro. 

Os/As profissionais responderam que realizam ações e atividades tendo 

como intencionalidade colaborar nos projetos de vida, conforme os relatos a seguir: 

 
Sim, uma vez que vai garantir os direitos a educação, saúde, lazer, 
alimentação, bem como, irá realizar ações de planejamento junto ao 
atleta, não sendo esse planejamento somente no sentido “atletas 
profissionais” e sim trabalhar outras possibilidades caso o mesmo 
não venha a permanecer nas categorias de base. (sujeito 7). 
 
Sim, temos atletas que não se encontraram no futebol e seguiram 
outras profissões, a exemplo de um atleta sub 15 que desistiu do 
futebol, quando começou a cursar o ensino médio na Rede SESI 
Senai, se encontrou na robótica. Dentre outros casos. (Sujeito 5). 
 
Buscamos ser mais um apoio neste processo de formação. Esses 
jovens já vêm em busca de um projeto de vida que é ser jogador de 
futebol. Paralelamente a este projeto cabe ao assistente social 
também incentivar a Educação Formal. Estimulando outros sonhos e 
desejos para que estes meninos possam seguir outros caminhos 
caso não cheguem a se profissionalizar. (Sujeito 3). 
 
Sim, através das intervenções com a família e o jovem atleta, há o 
conhecimento da realidade sociocultural, socioeconômica, educativa 
entre outras da contexto familiar que permitem junto aos mesmos 
orientações pertinentes para que se tornem protagonistas de suas 
escolhas e planos cientes do processo e as consequências das quais 
poderão ter. o Serviço Social junto a estes atores potencializam para 
o reconhecimento e entendimento da necessidade de um plano que 
leve em consideração a formação social e esportiva. (Sujeito 13). 
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Sim. Nos atendimentos individuais refletimos com eles possibilidades 
futuras de uma outra carreira, bem como, caso já receba alguma 
remuneração, possibilidade de administração do dinheiro na 
perspectiva e projetos de vida a longo prazo. (Sujeito 2). 

 

Diante do exposto, interpreta-se que essa intervenção, normalmente, é 

realizada sem ter um planejamento, e sim de forma geral, talvez nem seja 

documentada. Pode-se fazer, um paralelo com o Plano Individual de Atendimento 

(PIA36) que é um instrumento que norteia as ações a serem realizadas com crianças 

e adolescentes que estão afastados de seus pais sob a proteção de serviços de 

acolhimento. Aqui abre-se um parêntese para ressaltar a diferença entre as crianças 

e adolescentes que estão afastados de seus pais por alguma determinação judicial, 

conforme artigo 98 do ECA, daqueles que treinam nas categorias de base em clubes 

de futebol, uma vez que podem estar afastados de sua família por inciativa em 

busca de um sonho, como já abordado. 

A título de conhecimento seguem dados que são analisados pela equipe: 

 
36 Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes estão definidos e regulados pela 

Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS), 
como serviços de proteção social especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), a serem executados em casas lares, abrigos institucionais, repúblicas ou, ainda, na 
modalidade de famílias acolhedoras. Os parâmetros para o funcionamento desses serviços, em suas 
diferentes modalidades de oferta, bem como as orientações metodológicas, estão detalhados no 
documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, 
publicado em 2009. A necessidade de elaboração e implementação de um plano individual de 
atendimento para cada criança e adolescente acolhido em serviços de acolhimento está previsto, 
direta ou indiretamente, em diferentes normativas nacionais, dentre as quais destacamos: 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO 
(PIA) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EMSERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 11 » Estatuto da 
Criança e do Adolescente, alterado pela Lei nº 12.010/2009, que, no seu artigo 101, parágrafo 4º, 
dispõe que “imediatamente após o acolhimento de criança ou do adolescente, a entidade responsável 
pelo acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando à 
reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de 
autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família 
substituta, observadas as regras e princípios desta Lei”. » Orientações Técnicas: Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Resolução Conjunta CONANDA/CNAS Nº 1/ 2009, que 
regulamenta a organização e oferta de Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no 
âmbito da política de Assistência Social. Apresenta orientações quanto ao conteúdo e forma de 
elaboração do PIA que, de acordo com o documento, tem como objetivo “orientar o trabalho de 
intervenção durante o período de acolhimento, visando à superação das situações que levaram à 
aplicação da medida de proteção” (p. 33). » Provimento n.º 32/ 2013 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) que estabelece a obrigatoriedade da realização das Audiências Concentradas para reavaliação 
semestral das medidas de acolhimento, por meio da homologação e revisão dos PIAS de crianças e 
adolescentes acolhidos, a serem realizadas sempre que possível nas dependências das entidades de 
acolhimento, com a presença dos atores do Sistema de Garantia de Direitos da criança e do 
adolescente.(MDS, 2018). Disponível em 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/Orientacoestecnicasparaelaboraca
odoPIA.pdf. Acesso em 27 fevereiro 2019. 
 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/OrientacoestecnicasparaelaboracaodoPIA.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/OrientacoestecnicasparaelaboracaodoPIA.pdf
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Constituição do PIA passa pela análise interdisciplinar que 
contempla: – Situação e desempenho escolar; – Condição de saúde, 
necessidade de tratamento especializado; – Interesses culturais, 
vínculo à religião, seita ou ritual religioso; – Práticas e aptidões 
esportivas; – Composição e dinâmica familiar; – Referências 
familiares, sociais e afetivas do adolescente; – Referências 
comunitárias e institucionais (técnicos de outras instituições pelas 
quais tenha passado anteriormente); – Documentação existente e 
necessária; – Situação processual. As técnicas e formas de 
intervenções devem ser discutidas e definidas coletivamente, 
respeitando a autonomia e a ética profissional, conforme a política de 
atendimento ao adolescente em conflito com a lei e as singularidades 
de cada sujeito envolvido. A elaboração do PIA requer a construção 
de instrumentais que possam contribuir na gestão, planejamento e 
avaliação das medidas socioeducativas. (MDS, 2018). 
 

Construir um plano de trabalho com objetivos para desenvolvimento pessoal 

e social, juntamente com a criança ou adolescente, contendo estratégias e ações a 

serem desenvolvidas, garantindo a compressão de cada um enquanto pessoa, 

respeitando sua singularidade, faz-se primordial para que a população atendida 

pelo/a profissional nos clubes possam receber informações, refletir, discutir sobre 

sua vida, sobre seus sonhos, seu futuro, tendo respeitadas as fases de seu 

desenvolvimento integral, levando em consideração suas potencialidades, sua 

objetividade, suas capacidades e suas limitações. E assim, construir um projeto de 

vida realmente capaz de acompanhar sua evolução pessoal e social, suas 

conquistas e compromissos compactuados. 

 

3.3.1. A dimensão técnico-operativa nesse espaço sócio-ocupacional 
 
Orientar o trabalho nos rumos aludidos requisita um perfil de 
profissional culto, crítico e capaz de formular, recriar e avaliar 
propostas que apontem para a progressiva democratização das 
relações sociais. Exige-se, para tanto, compromisso ético-político 
com os valores democráticos e competência teórico-metodológica na 
teoria crítica, em sua lógica 33 de explicação da vida social. Esses 
elementos, aliados à pesquisa da realidade, possibilitam decifrar as 
situações particulares com que se defronta o assistente social no seu 
trabalho, de modo a conectá-las aos processos sociais 
macroscópicos que as geram e as modificam. Mas, requisita, 
também, um profissional versado no instrumental técnico-operativo, 
capaz de potencializar as ações nos níveis de assessoria, 
planejamento, negociação, pesquisa e ação direta, estimuladora da 
participação dos sujeitos sociais nas decisões que lhes dizem 
respeito, na defesa de seus direitos e no acesso aos meios de 
exercê-los. (IAMAMOTO, 2009, p. 368). 
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Como visto anteriormente, para que o/a assistente social tenha uma 

intervenção qualificada em uma dada realidade, é imprescindível que se aproprie de 

técnicas para dar respostas viáveis e eficazes, sendo necessário considerar as 

particularidades deste espaço ocupacional. 

Para atender às demandas apresentadas no cotidiano profissional, o/a 

assistente social utiliza-se de diferentes procedimentos técnicos, selecionados em 

consequência de uma leitura crítica da realidade e de um conjunto de instrumentos 

técnicos-operativos e, essas escolhas são feitas a partir da interação do/a 

profissional com a realidade que está inserido/a, como também de uma reflexão 

consciente, apoiada em conhecimentos científicos. 

Os instrumentos e as técnicas compõem o instrumental técnico-operativo, 

que não sendo neutro, operacionaliza o agir profissional, sendo utilizado para 

executar qualquer tipo de intervenção, que deve estar alinhado com a finalidade 

desta ação, e articular dialeticamente com as dimensões teórico-metodológico e 

ético-político. 

Ao desenvolver seu trabalho nos clubes com crianças e adolescentes, e 

seus familiares, o/a assistente social deve atendê-los na sua totalidade, pensando 

no ser humano por inteiro, não o retirando do seu contexto social, econômico, 

familiar, considerando a complexidade da realidade em que vive. Para alcançar o 

objetivo de construir um espaço de convivência com uma formação global, pautada 

na doutrina da proteção integral, propiciando o desenvolvimento da autonomia e do 

protagonismo do público alvo, o/a assistente social utiliza-se técnicas e estratégias 

para o fortalecimento profissional, tanto do Serviço Social quanto de todas as áreas 

envolvidas na formação esportiva. 

Nesse estudo, fora perguntado quais ações/atividades que o Serviço Social 

desenvolve com as crianças e os adolescentes, e com seus familiares e, baseado 

nas respostas elaborou-se os seguintes quadros: 
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Quadro 10 – Atividades realizadas pelos sujeitos da pesquisa 

ATIVIDADES % 

Lazer 

Passeios culturais (museu, parques) 

38,90 

Churrasco 

Visitas externas (museu, parques, 
exposição) 

Jogos diversos 

Festa 

Confraternização 

33,30 Aniversariante do mês 

Premiação do melhor quarto 

Escola 

Matrículas 

88,90 

Acompanhamento processo escolar 

Orientação educacional 

Uniforme 

Material escolar 

Demandas escolares 

Palestras e 
oficinas 

educativas 
Assuntos pertinentes e de interesse 66,70 

Auxílio para 
emissão de 
documentos 

RG 

16,70 
CPF 

Título de eleitor 

Passaporte 

Autorizações 

Medicação 

33,30 
Viagem 

Alojamento 

Saídas do alojamento 

Visitas 
Institucionais 

Abrigos 

22,20 
Asilos 

Hospitais 

Instituições 

Alojamento 

Auxílio na adaptação 

38,90 

Auxílio no relacionamento 

Verificar as condições 

Visitas para monitorar se estão seguindo as 
normas e deveres 

Saúde 

Acompanhamento em consultas 

33,30 
Auxílio marcação de consultas 

Orientação 

Campanha de vacinação 

Relacionados 
ao futebol 

Incentivo à disciplina e responsabilidade 
exigidas no esporte 

27,80 
Conscientização das regras do clube 

Acompanhar atividades esportivas para 
observar comportamentos 

Participar na dispensa 
Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 
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Quadro 11 – Instrumentais utilizados pelos sujeitos da pesquisa 

INSTRUMENTAIS % 

Acolhimento/Triagem 16,70 

Acompanhamento social 16,70 

Atendimento em Grupo 5,50 

Atendimentos Individual 16,70 

Cadastro Social 11,10 

Encaminhamentos rede socioassistencial 44,50 

Entrevistas sociais 22,20% 

Projeto intervenção 5,50% 

Questionário socioeconômico 5,50% 

Relatório Social 11,10% 

Reunião com familiares 38,90% 

Reuniões orientativas/Discussão reflexiva 11,10% 

Visita domiciliar 27,80% 
Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 

  

Quadro 12 – Temas abordados pelos sujeitos da pesquisa 

TEMAS % 

Educação Escolar 100 

Saúde 94,40 

Educação Sexual 94,40 

Violência 88,90 

Carreira 88,90 

Racismo 83,30 

Machismo 83,30 

Abuso sexual 83,30 

Futebol/trabalho 83,30 

Assédio sexual 77,80 

Higiene Bucal 72,20 

Homofobia 66,70 

Política 38,90 

Relações familiares 5,50 

Assédio moral 5,50 

Família 5,50 

Meio ambiente 5,50 
Fonte: Elaborado por Regiane Cristina Ferreira, 2019. 
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Diante dos dados coletados é possível perceber que o/a assistente social, 

nesse espaço, desenvolve várias atividades no trabalho com as crianças e 

adolescentes, na defesa da efetivação de seus direitos: 

 

No clube nosso atendimento é com adolescentes e jovens. As 
ações/atividades desenvolvidas pelo Serviço Social é a realização do 
cadastro do atleta através de entrevista, atendimento individual 
(escuta, informação e orientação), palestras, acompanhamento ou 
direcionamento (conforme a idade) em 
médico/exames/vacinas/odontológico/documentos – RG, CN, CNH, 
Título de Eleitor, etc., autorização para sair do clube (fora do horário), 
atividades de lazer, intervenção nas escolas ou em outros do sistema 
de garantias e contato com os familiares. (sujeito10). 
Atendimento e encaminhamento, acompanhamento social de saúde 
e educacional, campanhas de vacinação, entrevistas sociais, visita 
domiciliar, abordagem grupal, dinâmicas de grupo, palestras, 
reuniões, discussões reflexivas, relatório social e projetos de 
intervenção. (sujeito 4). 

 
É possível aferir que muitos/as assistentes sociais, muitas vezes, podem 

fazer confusão em relação às atividades e os instrumentais que utilizam. 

Baseado em SOUZA (2008), GUERRA (2011), FÁVERO (2009), MIOTO 

(2009), seguem considerações sobre os instrumentos técnico-operativos utilizados 

pelo/a profissional, não sendo objetivo aprofundar na complexidade e diversidade de 

elementos:  

• Observação Participante: É estar atento/a, perceber algum fato 

que ajude compreender uma determinada realidade por meio dos 

sentidos humanos, tendo a intenção de produzir conhecimento 

desta realidade, para alcançar o objetivo proposto. É essencial 

interagir com o outro, levando em consideração que o/a 

profissional também é observado/a, e participa diretamente do 

processo, assim é fundamental que tenha uma ação responsável. 

• Entrevista Individual e Grupal: Utilizada para obter e registrar 

informação para colaborar no diagnóstico social, conhecer e 

intervir realidade social, econômica e cultural. Estabelece-se um 

diálogo entre o/a entrevistador/a e entrevistado/a, assistente 

social e usuário/a, respectivamente. Se faz necessário que o/a 

profissional tenha habilidade e técnica para realizá-la, e munir-se 

de informações antecedentes para que haja avanços nessa 
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intervenção. Podem ser entrevistas estruturadas, que utilizam 

modelos impressos, roteiro previamente elaborado, ou entrevistas 

não estruturadas que estabelecem o diálogo visível, declarado, 

cujas informações são produzidas de acordo com os temas que 

aparecem na conversação e se relacionam, ou as entrevistas 

semiestruturadas, que possuem roteiro estabelecido, porém 

também ocorre o diálogo aberto, sendo mais dinâmico. Possibilita 

maior interação, possui questões norteadoras e objetivos 

preestabelecidos. 

• Dinâmica de grupo: Instrumental utilizado para atender maior 

número de usuários/as que passam por situações parecidas, no 

qual é proposta discussão sobre algum assunto relacionado ao 

objeto de intervenção. O/A assistente social age como 

facilitador/a, estimulando a reflexão do grupo, por meio de jogos, 

dinâmicas. É preciso ter fundamentação teórica para que possa 

atingir as metas propostas. A formação profissional não está 

habilitada para o desenvolvimento de trabalho no campo 

terapêutico. Desenvolvimento de trabalhos educativos. 

• Reunião: São momentos coletivos que possibilitam estabelecer 

reflexão acerca de algum assunto, com finalidade de tomada de 

decisão. Podem ser realizadas junto à população usuária ou à 

equipe de profissionais. O/A assistente social se coloca como um 

líder democrático/a, tendo como meta o cumprimento dos 

objetivos propostos, reconhecendo que este espaço é político.  

• Visita Domiciliar: Ocorre na moradia do/a usuário/a, com intuito 

de conhecer e analisar o contexto familiar, as reais condições de 

vida da população atendida, suas relações diárias, e os aspectos 

desta dinâmica que não são possíveis ter conhecimento nas 

entrevistas. Esse instrumental é utilizado com propósito de 

estabelecer diálogo com os sujeitos, complementando o 

diagnóstico, contudo não pode ser utilizado como método de 

fiscalização ou invasão de privacidade das pessoas. Dessa forma, 

é importante se pautar na ética e bom senso, acrescido da leitura 

crítica do contexto social e histórico. 
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• Relatório Social: Sistematização das informações coletadas, 

esse documento deve conter o relato dos dados levantados, das 

informações analisadas e intervenções efetuadas. Não existe 

modelo específico, pois como os demais instrumentais, são esses 

que devem ser adaptar à realidade e ao objetivo profissional.  

 

Vale destacar algumas atividades que foram relatadas pelos sujeitos da 

pesquisa, voltadas para um contexto esportivo que, em tese, teriam uma finalidade 

com perspectiva do clube, em que realiza atividade com foco ao incentivo à 

dedicação e responsabilidade exigidas no esporte, conscientização das regras do 

clube. Com certeza é importante a disciplina, seguir normas, o que não pode ocorrer 

é que estejam acima dos direitos da criança e do adolescente, como pode ser visto 

na fala do sujeito 7 da pesquisa: 

 
Acompanha as atividades esportivas dos meninos observando o 
comportamento dos atletas trabalhando em conjunto com a 
coordenação de futebol da base. Realiza atendimento e orienta a 
família dos atletas sobre a relação escolar e suas atividades no 
clube, bem como o desempenho e satisfação dos atletas alojados 
com o ambiente do clube. Visita o alojamento juntamente com a 
psicóloga, monitorando as normas e deveres, se estão sendo 
seguidas, bem como aplica com os atletas, dinâmicas e atividades 
recreativas. Trabalha juntamente com a coordenação de futebol 
auxiliando na seleção dos atletas de acordo com as avaliações 
técnicas, médicas e psicossocial dos atletas em testes, dá o 
feedback quando não são efetivados para atuar no clube. (sujeito 7). 

 

Por outro lado, vários sujeitos citaram a legislação protetiva infanto juvenil, 

com destaques aos direitos à educação, saúde, convivência familiar e comunitária 

os quais devem ser prioridade absoluta. Isso demonstra que a maioria dos/as 

profissionais trabalham com o objetivo da defesa da garantia dos direitos. 

Quando questionados/as sobre os resultados alcançados com a realização 

dessas atividades e ações, verifica-se que em muitas respostas repetem as 

atividades realizadas, com poucas apresentações desses retornos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A intenção inicial era investigar a atuação do/a assistente social na defesa 

dos direitos das crianças e dos adolescentes nas categorias de base do futebol, no 

decorrer da pesquisa, entre o aprofundamento teórico e as reflexões, percebeu-se 

que sendo esse espaço sócio-ocupacional pouco explorado na área do Serviço 

Social, era necessário ampliar o estudo para demonstrar qual trabalho é 

desenvolvido pelo/a profissional. 

A hipótese levantada no projeto de pesquisa, era se haveria, uma relação 

entre a lógica do mercado e a formação profissional oferecida pelos clubes de 

futebol às crianças e aos adolescentes, pois essa instrução apresentava fragilidades 

no que se refere ao desenvolvimento integral desse segmento. Ainda que o/a 

assistente social pudesse operacionalizar um trabalho na perspectiva da defesa dos 

direitos. 

Na investigação, essa hipótese foi comprovada, pois diante de um contexto 

em que o futebol tem a sua ideologia difundida pela mídia da burguesia dominante, a 

ordenação desse esporte reflete a estrutura social do capitalismo, e ele é colocado 

como um fenômeno mundial, um espetáculo lucrativo. Nesse panorama, os clubes 

de futebol mantêm as categorias de base com o interesse em investir na formação 

de novos atletas, para que no futuro esse investimento gere lucros, com possíveis 

transferências de jogadores para o exterior. No entanto, esses centros de formação 

que deveriam ser espaços para desenvolver, majoritariamente, os requisitos 

necessários para aquisição de forma física, técnica e tática, nem sempre pensam 

como um espaço de ensino-aprendizagem, e que a criança e o adolescente são 

sujeitos de direitos, cuja condição peculiar de pessoa em processo de 

desenvolvimento deve ser respeitada. 

Para se alcançar os objetivos propostos nesse estudo, utilizou-se a pesquisa 

exploratória, com levantamento bibliográfico, que proporcionou maiores informações 

para uma maior familiaridade com o problema. A metodologia empregada foi a 

pesquisa quali-quantitativa, que permitiu cruzamentos de dados, análise de aspectos 

estruturais e processuais, e aprofundou-se na interpretação a partir dos dados 

coletados. 

Com a proposta de realizar um mapeamento dos/as assistentes sociais que 

atuam em clubes de futebol e apresentar o perfil desses/as profissionais, 
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considerando o contato anterior, fora enviado questionários 

semiestruturados/semiabertos para 34 assistentes sociais que exercem a profissão 

em clubes no país. Retornaram 18 formulários respondidos, compondo os sujeitos 

da pesquisa.  

Em relação ao perfil, os resultados encontrados apontaram que a maioria 

dos/das profissionais são mulheres, brancas, com a faixa etária entre 31 e 50 anos. 

Nos clubes, a maior parte exerce a profissão de assistente social nas categorias de 

base, sendo contratada em regime de CLT, cumprindo 30 horas semanais. 

Com as respostas, também, foi possível fazer um breve levantamento do 

perfil das agremiações esportivas, cuja maioria está concentrada na região sudeste 

do país e, consequentemente, onde estão os clubes com maior poder aquisitivo. 

Outra proposta era analisar o trabalho do/a assistente social nesse espaço 

sócio-ocupacional e, verificar se essa intervenção era norteada pelo princípios do 

Código de Ética Profissional e direcionada pelo Projeto Ético Político, pois é 

imprescindível que o/a profissional tenha um posicionamento crítico frente às várias 

refrações da questão social e às violações de direitos. Diante dos dados coletados 

foi possível perceber que todos/as têm como inquietação a defesa dos direitos 

sociais das crianças e dos adolescentes que treinam futebol, cujas intervenções têm 

essa premissa. 

Porém, destaca-se que além da importância da atuação na defesa e garantia  

de direitos, o/a profissional teria que pensar em novas propostas e novos 

instrumentais de intervenção que pudessem contribuir na reflexão junto às crianças 

e aos adolescentes; orientar a diretoria da relevância em priorizar a convivência 

familiar e comunitária, evitando-se sempre que possível o alojamento no clube, com 

incentivo não só ao esporte, mas especialmente aos estudos, pois esse é um direito 

fundamental e necessário à formação pessoal, independente da continuidade ou 

interrupção da carreira pela criança ou adolescente. 

Em face das respostas, é crível perceber que o trabalho desenvolvido está 

muito voltado para dentro dos clubes, nas próprias atividades e, poucos/as são os 

que saem dos muros dos centros de treinamentos e chegam no território onde estão 

inseridos, ou seja, é a minoria que procura a rede socioassistencial para os 

encaminhamentos necessários. 

Do mesmo modo, as respostas demonstram o cotidiano profissional neste 

espaço sócio-ocupacional, o qual evidencia uma quantidade elevada de crianças e 
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adolescentes para serem atendidos com qualidade por um número reduzido de 

assistentes sociais, diariamente, cuja demanda é crescente. 

Fica nítido a existência das contradições entre os aparatos de controle e de 

exploração de quem tem uma posição dominante, e os mecanismos de respostas às 

demandas surgidas pela classe trabalhadora. Ou seja, o/a assistente social atua 

entre os interesses do clube que tende a priorizar o retorno financeiro, e a 

obrigatoriedade em fornecer uma formação fundamentada na proteção integral. 

Dessa forma, é imprescindível que o/a profissional se mantenha 

capacitado/a para atuar com respostas fundamentadas na defesa dos direitos, pois 

no labor cotidiano existe o conflito, a dualidade, as contradições nos jogos de 

interesses políticos e ideológicos institucionais que se relacionam diretamente com a 

atuação profissional. 

O objetivo geral desse estudo foi examinar em qual medida o trabalho do/a 

assistente social contribuiria na defesa e na efetivação dos direitos sociais e no 

desenvolvimento, sob o ponto de vista da proteção integral, da criança e do 

adolescente em uma sociedade em que o futebol é visto como uma mercadoria. 

Após a investigação foi possível confirmar que o Serviço Social inserido nesse 

campo sócio-ocupacional pode contribuir, e muito, nesse sentido. Todavia, é 

necessário que o/a profissional trabalhe na perspectiva de construir alternativas, de 

maneira concreta, com as crianças e adolescentes que treinam futebol nas 

categorias de base, juntamente com seus familiares, visando conhecer a realidade 

social, cultural e econômica que envolve a profissionalização nesse esporte, 

garantindo-se o seu protagonismo nesse processo. Portanto, o/a profissional de 

Serviço Social pode proporcionar a estes atores condições que fortaleçam suas 

potencialidades em todos os aspectos. 

Não teria como escrever uma dissertação sobre direitos de crianças e 

adolescentes que treinam futebol sem mencionar a tragédia ocorrida no Flamengo. 

No dia 08 de fevereiro deste ano, 2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ um 

incêndio destruiu totalmente as acomodações do alojamento do Clube de Regatas 

Flamengo, o que resultou na morte de 10 adolescentes e feriu outros 03, todos eles 

estavam dentro do centro de treinamento Ninho do Corvo. Segundo reportagens da 

imprensa, o local poderia ter irregularidades, o que os órgãos competentes vão 

averiguar. Em tese, pode ter ocorrido falhas e omissões do clube, da prefeitura, 
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porque o espaço, aparentemente não teria o certificado de segurança do Corpo de 

Bombeiros, nem alvará de funcionamento. 

Não tem como negar que o CR Flamengo é um dos clubes mais ricos do 

país, com investimentos astronômicos em contratações e vendas de jogadores. 

Os responsáveis afirmaram que o centro de treinamento tem passado por 

reformas, e recentemente inauguraram um novo módulo para a equipe principal, e o 

módulo para as categorias de base ficaria pronto nos próximos dias, e nesse período 

os adolescentes teriam ficado em uma estrutura provisória de contêineres. 

Após este evento triste e lamentável, os órgãos responsáveis em fiscalizar 

começaram a realizar diligências em diversos clubes do país, que essas sejam 

ações contínuas, e não caia no esquecimento. 

Com certeza, não é objetivo em julgar quem é culpado ou não, porém, 

infelizmente, é uma questão que está posta para o debate. 

E por fim, salienta-se que é fundamental ampliar a discussão sobre o tema 

dessa pesquisa, e a autora faz algumas recomendações para futuros estudos, 

destacando-se a temática do racismo, machismo, dentre outras, no futebol. 
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APÊNDICE I – Roteiro de questões para os/as assistentes sociais 

 

I. CLUBE 

1.1 – Natureza do clube 

(...) privado  (  ) público  (   ) misto  (   ) outro 

1.2 – Cidade/Estado 

1.3 – Divisão no futebol brasileiro 

(   ) série A (   ) série B (   ) série C (   ) série D (   ) outros 

1.4 – Quanto anos tem o clube 

(   ) até 10 anos  (   ) de 11 a 50 anos (   ) de 51 a 100 anos 

(   ) acima de 101 anos (   ) outros 

1.5 – Qual orçamento/receita do clube? 

(Considerar valores recebidos em 2017) 

(   ) até R$ 500.000,00 

(   ) de R$ 500.001,00 a R$ 1.000.000,00 

(   ) de R$ 1.000.001,00 até 10.000.000,00 

(   ) de R$ 10.000.001,00 até 50.000.000,00 

(   ) de R$ 50.000.001,00 até 100.000.000,00 

(   ) de R$ 100.000.001,00 até 200.000.000,00 

(   ) de R$ 200.000.001,00 até 300.000.000,00 

(   ) de R$ 300.000.001,00 até 400.000.000,00 

(   ) de R$ 400.000.001,00 até 500.000.000,00 

(   ) de R$ 500.000.001,00 até 600.000.000,00 

(   ) acima de R$ 600.000.001,00 

(   ) outros 

1.6 – Em relação ao futebol, o clube atende: 

(...) categoria profissional 

(...) categorias de base 

(...) categorias profissional e de case 

(...) outros 

1.7 – Quantos atletas treinam futebol nas categorias de base? 

(...) até 50 atletas  (...) de 51 a 100 atletas 

(   ) de 101 a 150 atletas (...) de 151 a 200 atletas 

(   ) de 201 a 250 atletas (   ) acima de 251 atletas 

 

1.8 – O clube possui alojamento para as categorias de base? 

(   ) sim  (   ) não 



 
 

1.9 – Quantos adolescentes que treinam futebol nas categorias de base ficam 

no alojamento? 

(   ) até 20 atletas  (   ) de 21 a 40 atletas 

(   ) de 41 a 60 atletas (   ) de 61 a 80 atletas 

(   ) de 81 a 100 atletas (   ) acima de 101 atletas 

(   ) outros 

1.20 – Quais serviços que o clube oferece às crianças e adolescentes que 

treinam futebol nas categorias de base? 

    No clube convênio sus partic não oferece 

Assistência médica  

Tratamento fisioterapia 

Assistência odontológica 

Assistência psicológica 

Escola 

Orientação educacional 

II. PROFISSIONAL 

2.1 – Gênero 

(   ) Masculino  (   ) Feminino  (   ) outros 

2..2 – Qual raça/cor que se identifica?  

(Segundo IBGE) 

(   ) branca (   ) preta (   ) amarela (   ) indígena (   ) outros 

2.3 – Qual tua idade? 

(   ) até 30 anos  (   ) de 31 a 40 anos (   ) de 41 a 50 anos 

(   ) acima de 51 anos (   ) outros 

2.4 – Tempo de formação em Serviço Social 

(   ) até 03 anos  (   ) de 04 a 06 anos (   ) de 07 a 09 anos 

(   ) de 10 a 12 anos (   ) de 13 a 15 anos (   ) de 16 a 18 anos 

(...) acima de 19 anos (   ) outros 

2.5 – Em relação à educação permanente, após a graduação qual(is) curso(s) 

realizou? 
      Cursando    concluído     Não fez 

Curso de aperfeiçoamento (40 horas) 

Curso de especialização (360 horas) 

Mestrado 

Doutorado 

 

III – ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

3.1 – Quanto tempo trabalha no clube? 

(   ) até 03 anos  (   ) de 04 a 06 anos (   ) de 07 a 09 anos 

(   ) de 10 a 12 anos (   ) de 13 a 15 anos (   ) de 16 a 18 anos 

(   ) acima de 19 anos (   ) outros 



 
 

3.2 – Qual sua função no clube? 

(   ) assistente social (categorias de base) 

(   ) assistente social (profissional) 

(   ) assistente social (categorias de base e profissional) 

(   ) coordenação de departamento 

(   ) gerência 

(   ) outros 

3.3 – Em qual departamento atua no clube? 

3.4 – Possui Plano de Trabalho do Serviço Social na instituição? 

(   ) sim  (   ) não  (   ) outros 

3.5 – Qual o teu tipo de vínculo profissional no clube? 

(   ) CLT  (   ) Prestação de Serviços  (   ) RPA 

(   ) Voluntariado (   ) Terceirizado   (   ) outros 

3.6 – Qual a tua carga horária no clube? 

(   ) 20 horas  (   ) 30 horas  (   ) 44 horas  (   ) outros  

3.7 – Quantas/os assistentes sociais trabalham no clube? 

(   ) 01  (   ) 02  (   ) 03  (   ) 04  (   ) 05  (   ) + de 05 

3.8 – Existe registro de assistente social anterior à tua contratação? 

(   ) sim  (   ) não  (   ) outros 

3.9 – Quais são os limites do teu trabalho? Descreva. 

3.10 – Quais são os desafios do teu trabalho? Descreva. 

3.11 – No cotidiano do teu trabalho tem por referências quais legislações? 

3.12 – Considera que atua em defesa dos direitos das crianças e adolescentes 

que treinam futebol no clube? 

(   ) sim  (   ) não 

3.13 – Se sim, descreva as ações que se configuram em defesa desses 

direitos? 

3.14 – Se não, justifique. 

3.15 – Quais são as atividades que o Serviço Social desenvolve com as 

crianças e adolescentes? 

3.16 – Quais são as atividades que o Serviço Social desenvolve com os 

familiares? 

3.17 – Você sistematiza as informações do teu trabalho na instituição? 

(   ) sim  (   ) não 

3.18 – Se sim, quais resultados foram alcançados? 

3.19 – O Serviço Social contribui para a construção de um projeto de vida da 

criança e do adolescente atendido? 



 
 

3.20 – O Serviço Social trabalha com os seguintes temas? 

(   ) racismo   (   ) machismo  (   ) assédio sexual 

(   ) abuso sexual  (   ) homofobia  (...) abuso sexual 

(   ) violência   (   ) carreira   (   ) futebol/trabalho 

(   ) educação escolar (   ) higiene bucal  (   ) saúde 

(   ) educação sexual (   ) política   (   ) outros 

3.21 – Descreva as atividades e os resultados alcançados. 

3.22 – Quando da interrupção da permanência da criança e do adolescente no 

clube, qual o trabalho que o Serviço Social desenvolve com eles e com sua 

família? 

3.23 – Quais são as requisições institucionais feitas para o Serviço Social no 

clube que atua? 

3.24 – Nessas requisições identifica violações às atribuições e princípios 

éticos do Serviço Social? Quais? 

3.25 – No clube em que atua o Serviço Social, segundo a Resolução CFESS 

493/2006, conta com: 

(   ) sala para atendimento que assegure o sigilo profissional; 

(   ) recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que foi revelado 

durante o processo de intervenção profissional; 

(   ) iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno conforme a organização 

institucional; 

(   ) espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada guarda de 

material técnico de caráter reservado; 

(   ) ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas 

fechadas; 

(   ) arquivos exclusivos do Serviço Social com chaves. 

3.26 – Se quiser pode deixar alguma observação/contribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE II – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO 

SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO37 

 

TÍTULO DO PROJETO: A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO TRABALHO COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM CLUBES DE FUTEBOL 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: REGIANE CRISTINA FERREIRA 

PARTICIPANTE DA PESQUISA: _________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___________________________ RG: _______________________________ 

 

Você está sendo convidado/a para participar, como voluntário/a, deste projeto de pesquisa que tem 

como objetivo examinar em que medida o trabalho do Serviço Social contribui na defesa e efetivação 

dos direitos sociais e no desenvolvimento, sob o ponto de vista da proteção integral dos atletas, 

compreendidos na faixa etária entre 10 e 20 anos que treinam nas categorias de base dos clubes de 

futebol. Tal estudo se justifica porque o futebol é a modalidade esportiva mais praticada no mundo, 

mobilizando um grande número de pessoas, devido à sua grande relevância no meio social, é um 

espetáculo que impulsiona milhões e milhões de dólares, conquistando novos/as torcedores/as, 

novos/as fãs e, consequentemente, novos/as adeptos/as interessados/as em ganhar uma fatia 

destes valores, como os clubes, novos/as jogadores/as, clubes, novos/as investidores/as, e 

consumidores/as, entre outros/as. E neste meio futebolístico os clubes, normalmente, mantêm 

espaços destinados à formação dos/as novos/as jogadores/as com profissionais qualificados/as de 

diversas áreas como o Serviço Social. Esta pesquisa também tem o propósito de sistematizar o 

trabalho do/a assistente social que atua neste espaço sócio ocupacional, norteado pelos princípios 

do projeto ético-político profissional, de modo que mostre a dinâmica, o cotidiano do trabalho 

profissional, mostrando as contradições e limites existentes entre o projeto institucional e o projeto 

profissional, e as possibilidades de efetivação do trabalho do serviço social. 

O estudo se dará por meio de pesquisa utilizando-se tanto a quantitativa quanto a qualitativa, com 

intuito de conhecer o sujeito, compreendendo os fenômenos através de coleta de dados, com o 

intuito de conhecer o sujeito e sua experiencia social e de compreender os fenômenos, mediante 

questionário online, elaborado pela pesquisadora, cujo link será enviado por e-mail e será acessado 

se aceitar fazer parte do estudo. A sua participação se dará por meio de preenchimento deste 

formulário eletrônico com questões acerca do assunto estudado. Serão utilizadas perguntas 

semiestruturadas/semiabertas com roteiro previamente definido, tendo como ênfase o exercício 

 
37 Este termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com você e a outra com 
a pesquisadora. 



 
 

profissional, que busca compreender a particularidade do trabalho do/a assistente social no espaço 

sócio ocupacional do futebol, suas mediações, contradições, dinâmicas, limites e contribuições. 

A pesquisa respeitará eticamente o/a participante da pesquisa, terá o cuidado para não estigmatizá-

lo/a, não utilizando informações que possam trazer prejuízos a você. 

O benefício será contribuir de maneira direta com a profissão ao sistematizar o trabalho do serviço 

social, por meio dos relatórios espera-se obter a análise das informações, resultados que tragam 

benefícios diretos para com a categoria profissional no geral, criando base teórica e histórica para 

compreensão de todo o processo de trabalho. Os resultados serão divulgados no término desta 

dissertação e em possíveis publicações científicas. Você enquanto participante terá o direito ao 

acesso às conclusões finais do estudo. E em qualquer etapa do estudo terá acesso à pesquisadora 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 

A principal investigadora é a assistente social Regiane Cristina Ferreira, que pode ser encontrada à 

Rua Costa Barros, 2200 – apto 05 – bloco 02 – Vila Alpina – São Paulo – SP, telefone (11) 99509-3556, 

endereço eletrônico: recrisocial@gmail.com. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP) – Rua Prof. Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, 

São Paulo/SP – 04020-050. Tel:(11) 5571-1062 / 5539-7162, e-mail: cep@unifesp.edu.br. 

 

 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “A Contribuição do Serviço Social no Trabalho com Crianças e 

Adolescentes em Clube” que pretende examinar em que medida o trabalho do/a assistente social 

contribui na defesa e efetivação dos direitos sociais e no desenvolvimento integral dos atletas que 

treinam nas categorias de base em clubes de futebol. Ficaram claros para mim quais os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados e que os riscos inerentes a este tipo de pesquisa 

são mínimos, não sendo maiores do que uma conversa informal, com garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro que minha participação é isenta 

de despesas. Também não há compensação financeira relacionada a esta participação. Estou 

ciente do compromisso da pesquisadora da garantia do sigilo e da privacidade e de utilizar os 

dados somente para esta pesquisa, que poderão ser divulgados em meios científicos (congressos, 

artigos, revistas, etc) nacionais e internacionais. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________________________________                

______________________________________ 

Nome do/a participante da pesquisa                                                           Assinatura  

mailto:recrisocial@gmail.com
mailto:cep@unifesp.edu.br


 
 

 

 

 

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido desta 

pessoa para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os 

termos aqui descritos.  

 

Data _____/_____/_____ 

 

________________________________________                

___________________________________ 

Nome da pesquisadora principal                                                                         Assinatura 

 

 

 

 

 


