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RESUMO 

Esse trabalho visa apresentar a atuação profissional do assistente social nas divisões de base tomando 

como referência dois principais clubes baianos. Historiciza o surgimento do futebol até a configuração 

atual, com ênfase no futebol de rendimento e mercantilização do sujeito. Contextualiza  o surgimento do 

Serviço Social e atuação dos profissionais nesta área, sinalizando os limites e potencialidades dessa 

prática. Consiste numa pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, embasado nas pesquisas 

bibliográficas e de campo, cujos resultados possibilitaram perceber a importância do assistente social 

nesse espaço sócio ocupacional, em virtude da sua atuação contribuir para a garantia de direitos entre 

os atletas. 

Palavras-chave: Futebol. Negócio. Divisões de base. Questão social. Serviço Social. 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to learn about the social worker acting in the little leagues of Bahia. Before bringing 

forward the social worker's act, a historicity of soccer is made, from world to Bahia; addressing the 

transition from amateur to pro and historical context to social work, describing the moment in which the 

profession entered in the soccer's area, as well as discussing little leagues. The study consists in a 

qualitative research, based upon exploration, and is also based upon bibliographic and field research 

and in a interview with two social workers. As for the info treatment, the technique used was the analysis 

of speech. Such data allowed it to perceive that the little leagues indeed need a social worker, due to the 

social matters from the capital versus work issue that are part of soccer nowadays. 
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O futebol no Brasil constitui-se importante elemento identitário de nossa 

formação social e cultural. Foi introduzido em nosso país, inicialmente, como uma 

prática esportiva restrita a aristocracia. Posteriormente foi apropriada pela classe 

trabalhadora – mais especificamente pela população negra de baixa renda, por serem 

consideradas mais habilidosas para o futebol segundo os clubes e agremiações 

esportivas - até tornar-se uma atividade profissional.  

 Desde o seu desenvolvimento até a atualidade, coexiste no futebol, para além da 

prática esportiva, expressões da questão social derivadas da complexa relação entre 

capital-trabalho, caracterizada, dentre outros aspectos, pela acentuada exploração da 

mão de obra; ganhos aviltantes e desiguais entre clubes, empresários e jogadores; 

mudança abrupta de padrão de vida; consumismo; violência em suas múltiplas formas; 

racismo, trabalho infantil que justificam a necessidade de refletir sobre a dimensão 

social do futebol bem como a contribuição do Serviço Social neste espaço sócio 

ocupacional. 

Apesar de três décadas de atuação no cenário futebolístico brasileiro e 

aproximadamente duas décadas nos clubes baianos (Bertoloto,1998) o Serviço Social 

neste espaço sócio ocupacional ainda é pouco conhecido, bem como as contribuições 

dadas para enfrentamento das expressões da questão social citadas acima. Partindo 

desse pressuposto, esse estudo teve como objetivo apresentar a atuação do Serviço 

Social nas divisões de base dos principais clubes baianos. Abordar o trabalho do 

assistente social nestas instituições tem por objetivo compreender as expressões da 

questão social advindas desta realidade, problematizar as práticas interventivas e 

instrumentalidade utilizada, além de suprir uma lacuna na produção científica do serviço 

social sobre o referido tema.  

Para responder à proposta do estudo utilizou-se da pesquisa exploratória e 

bibliográfica, mesmo com a escassa produção científica sobre o tema. No estudo de 

campo foi realizada entrevista semi-estruturada com as assistentes sociais dos principais 

clubes baianos. O trabalho ora apresentado está dividido em três seções: A primeira 

historiciza o surgimento do futebol e sua inserção no Brasil e na Bahia; a segunda seção 

aborda o futebol de rendimento e a mercantilização do sujeito e a última seção descreve 

a contribuição do Serviço Social nas categorias de base dos clubes baianos de futebol. 

 

II DESENVOLVIMENTO 
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2.1. Os primórdios do futebol   

A gênese do futebol é marcada na história pela imprecisão espacial e temporal. 

Borsari (1989); Aquino (2002); Unzelte (2009). Entretanto, é na Inglaterra do século 

XIX que o futebol se configura, tal como apresentado na atualidade.  De acordo com 

Neto (2002), a chegada do futebol no Brasil, deu-se a partir de 1882, com a sua 

introdução nas escolas públicas do país, a partir de um parecer do deputado - à época - 

Rui Barbosa que orientava as instituições de ensino à introduzirem em sua grade 

curricular, atividades ao ar livre, visando trabalhar os músculos de forma harmoniosa e 

as lições morais do espírito (p.23). Na Bahia o futebol foi iniciado no ano de 1901 e em 

1903, o Estado ganhou seu primeiro clube de futebol, o Sport Club Bahiano (Botelho, 

2010). 

 No final dos anos 80, o futebol foi se transformando em uma atividade 

altamente lucrativa, em virtude da grande aceitação popular e do potencial consumo que 

estes representavam. Os clubes passaram a firmar contratos com redes de televisão, 

empresas patrocinadoras, desenvolver produtos associadas a imagem do clube, além de 

investir na contratação da equipe de futebol. Dessa forma, o futebol, modificou sua 

marca inicial no país - ao ser reconhecido como esporte de elite - e passa a ser 

apresentado as classes populares que aderem significativamente a esta prática. Essa 

popularização está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento capitalista, pela 

industrialização e pela urbanização do país.  

 

2.2  O futebol como negócio 

O futebol transformou-se, ao longo dos anos, no esporte mais popular do mundo. 

Esta simpatia global está associada, dentre outros aspectos, à acessibilidade da prática, 

simplicidade das regras e imprevisibilidade de resultados. O grande capital, por sua vez, 

visualizou nessa modalidade esportiva uma possibilidade de negócios com alta 

rentabilidade, lucros garantidos e permanência da relação desigual entre os donos dos 

meios de produção e os donos da mão de obra necessária ao negócio. Pesquisa realizada 

pelo jornal Folha de São Paulo, em 2013, apontou os diversos fatores responsáveis pelo 

montante dos clubes brasileiros, sendo os mais expressivos a venda de direitos de 

transmissão pelos veículos de comunicação, seguido da venda de jogadores, além de 

patrocínios de publicidades associadas à imagem dos clubes.  Importante registrar que 
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as transferências de jogadores para outros clubes, especialmente para fora do país, 

representam um incremento considerável nas receitas das agremiações esportivas, sendo 

inclusive, em muitos casos, superior às demais receitas do clube. 

Alguns autores como Souza (2001), entendem que as alterações ocorridas no 

futebol estão relacionadas a uma lógica de mercado que vem tornando o esporte um 

negócio altamente rentável, pautado sob a égide da produção, da concorrência, do 

mercado, dos valores e da exploração, assumindo assim o caráter de mercadoria. 

O futebol está “naturalmente” inserido num contexto capitalista, 

em que a estrutura deste sistema está amparada na mercadoria, 

seu produto básico. O futebol transforma-se em mercadoria, um 

reflexo que se estende também aos próprios jogadores de 

futebol. (SOUZA, 2001, p. 1) (grifos do autor). 

Os altos ganhos financeiros no futebol, não é uma realidade acessível a todos os 

jogadores, mas sim, entre uma parcela extremamente reduzida, considerada os “gênios 

da bola”. Relatório apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 

2015, apontou que dos aproximadamente vinte e oito mil jogadores brasileiros com 

contrato de trabalho, 82,4% destes ganham em torno de hum mil reais; 13,68% ganham 

entre um mil e cinco mil reais. Por sua vez, apenas um jogador brasileiro (0,01%) ganha 

acima de quinhentos mil reais. Essa realidade, entretanto, tende a ser ocultada pelos 

detentores do capital no futebol, como forma de “manter o cenário de expectativas e 

fantasias entre milhares de crianças e adolescentes brasileiras, bem como pelas próprias 

famílias, visando uma forma de ascensão e visibilidade social através da prática do 

futebol.   

Para lidar com a acentuada reificação no mundo do futebol, inclusive entre 

jogadores ainda em formação, faz-se necessário além das constantes problematizações 

desse cenário, a atuação dos órgãos protetivos dos seres humanos, das crianças e 

adolescentes e da classe trabalhadora através da fiscalização e exigência do 

cumprimento das recentes legislações direcionadas ao mundo do futebol, a exemplo da 

Lei Pelé (1998). Mesmo considerada por muitos juristas e estudiosos insuficiente e 

tímida para barrar os efeitos deletérios do capital sobre as relações entre jogadores, 

empresários e clubes, lei Pelé apresenta, dentre outros avanços, a extinção do passe1 

                                                             
1 Antes da Lei Pelé, o atleta pertencia exclusivamente ao clube, não dispondo de liberdade para mudar de 

agremiação, mesmo após o encerramento do contrato de trabalho. Assim, o jogador não poderia escolher 

em qual clube jogar, ainda que este oferecesse melhores condições. O clube, dono do seu passe, que 

decidia se o dispensaria ou não. 
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para os jogadores profissionais e a obrigatoriedade em criar condições para os atletas da 

base desenvolverem a sua formação no futebol associada às garantias constitucionais de 

acesso à educação, saúde, lazer, manutenção do vínculo familiar e cidadania. 

Para o atendimento dessa perspectiva é imprescindível a presença de profissionais 

capacitados tecnicamente, eticamente comprometidos e politicamente posicionados 

contrariamente a lógica imperante. Dessa forma, o assistente social tem tido sua 

inserção requerida nos clubes brasileiros (inclusive anterior a estas legislações e não 

constando oficialmente na relação de profissionais requerida pela Lei Pelé) em virtude 

de uma formação sócio crítica capaz de intervir sob a perspectiva de garantia de 

direitos.  

 

III O SERVIÇO SOCIAL NO FUTEBOL 

A medida que a divisão social do trabalho se transforma, em função das inúmeras 

necessidades forjadas pelo capital, os espaços sócios ocupacionais também vão se 

ampliando para a atuação dos assistentes sociais, em busca da mediação na correlação 

de forças existente entre capital e trabalho.  

A prática esportiva possibilita o desenvolvimento de hábitos saudáveis, 

socialização entre grupos, trabalho em equipe, transmissão de valores, melhora da 

autoestima, dentre outros, passando, portanto, a ser vista como importante instrumento 

educacional, a medida que capacita os sujeitos para o desenvolvimento de diversas 

habilidades individuais e coletivas. Dessa forma, tem sido reconhecido como uma 

prática de inclusão social e objeto de intervenção do Estado através do desenvolvimento 

de políticas públicas, garantida inclusive na Constituição Federal de 1988 (SILVA e 

PONTES, 2013) 

O Serviço Social, enquanto profissão sócio-política e crítico-interventiva, tem 

como principal objetivo de sua atuação nos clubes de futebol, a viabilização de direitos 

de jovens contratados e seus familiares, bem como enfrentamento às perversas e 

reificadoras relações sociais, trabalhistas e comerciais que permeiam o mundo do 

futebol. Vale ressaltar que esta ação deve contribuir também para a construção de um 

novo paradigma no futebol brasileiro, onde a prática de alto rendimento, ou seja, o 

esporte baseado na busca da alta performance atlética para competições e ganhos 

financeiros, não se dissocie de uma perspectiva cidadã, inclusiva e integralizadora. 
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Apesar da escassez de material historiográfico sobre a atuação dos assistentes 

sociais nos clubes, registros publicados no Jornal Folha de São Paulo apontam que o 

Flamengo foi o primeiro clube a admitir assistentes sociais no Brasil, em 1984. Com o 

desenvolvimento do sistema protetivo das crianças e adolescentes, bem como a nova 

perspectiva profissional direcionada pelo projeto ético político, construídas a partir dos 

anos 90 a atuação profissional nos clubes é ampliada significativamente. 

Estudo realizado pelo Centro de Defesa das Crianças e Adolescentes – CEDECA 

(2013) apresentou os riscos mais comuns que envolvem crianças e adolescentes durante 

o processo de formação futebolística, sobre os quais atuam os assistentes sociais: 

afastamento do ensino regular e a profissionalização precoce; exploração e abuso sexual 

(mencionados por quase todos os adultos entrevistados e reconhecido como uma 

ameaça real e recorrente); ameaça à integridade física, decorrente de uma prática 

esportiva de alto impacto e esforço, além do distanciamento da convivência familiar, 

que facilita o acesso de aliciadores/agentes nas negociações financeiras e contratuais 

entre atletas e clubes.   

Nos dois principais clubes baianos, a entrada do Serviço Social ocorreu por volta 

da década de 90, período que culmina com a implementação das principais políticas 

públicas do país.  Nesse sentido, relatos das assistentes sociais entrevistadas confirmam 

que o trabalho realizado se torna importante para o desenvolvimento da cidadania, pois   

procuram mostrar para o atleta que futebol envolve muito mais do que ser habilidoso 

dentro de campo. Eles estão inseridos num contexto social e devem ter a consciência de 

que precisam cumprir com seus deveres de cidadão da mesma forma que possuem 

direitos. 

Cada time baiano dispõe de uma assistente social, apesar das profissionais 

considerarem este quantitativo insuficiente para acompanhar aproximadamente oitenta 

atletas, com idade entre quatorze e vinte anos, cujo perfil demográfico caracteriza-se 

pela predominância de sujeitos provenientes das classes sociais vulneráveis, baixa 

escolaridade, renda precária, originários da região Nordeste (de forma prevalente), 

requerendo intervenções complexas e continuadas dos profissionais de Serviço Social.  

Segundo as assistentes sociais entrevistadas, o desfio tem sido contribuir para 

despertar nos jovens o interesse pela busca do conhecimento proporcionado pelas 

escolas, manutenção da assiduidade e rendimento escolar, conforme preconizado pelas 
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legislações. As profissionais relataram que os motivos para baixa frequência, 

rendimento e aprovação escolar se deve além do interesse prioritário e até exclusivo dos 

atletas para a prática do futebol, às poucas condições de acesso e permanência na escola 

em suas cidades, principalmente aqueles provenientes da zona rural, a pouca 

disponibilidade das escolas para dialogar com as demandas e perfil dos 

estudantes/atletas, além do calendário de competições  nem sempre coincidir com o 

calendário escolar e período de férias entre as diversas regiões do país.  

Além da centralidade da demanda escolar, os profissionais desenvolvem 

atividades de integração e desenvolvimento de relações interpessoais entre atletas 

alojados visando a promoção da qualidade de vida entre os mesmos, bem como a 

formação cidadã. Dessa forma, são organizados e desenvolvidos um calendário de 

atividades grupais, sócio educativas e culturais cujos temas emergem das questões 

cotidianas bem como da necessidade de formação cidadã dos sujeitos. 

Outra dimensão importante do trabalho das assistentes sociais nos clubes, refere-

se à atuação junto às famílias dos atletas. Segundo a Lei Pelé (1998), é obrigação dos 

clubes formadores garantir a manutenção dos vínculos entre atletas e familiares, seja 

pela facilitação dos mesmos no cotidiano dos clubes, pela disponibilidade de recursos 

para atletas se comunicarem com as mesmas, (telefone, internet etc.), bem como a 

comprovação de retorno a residência no período de férias. Dessa forma, o trabalho das 

assistentes sociais, visa garantir a manutenção desse vínculo primário e fundante que é a 

família, sendo requerido aos profissionais pesquisar sobre a origem e história das 

famílias de cada atleta, como esta se organiza e se estrutura ante as condições materiais 

de subsistência, bem como a qualidade da relação afetiva e vincular que incide da 

relação destes com os atletas. (Kaloustian, 2011). 

Dentre outras ações desenvolvidas pelos assistentes sociais dos clubes, conforme 

descrito pelas entrevistadas, constam: acolhimento e orientação no processo de 

adaptação dos novos atletas, acompanhamento social dos atletas residentes e não 

residentes; mediação de conflitos; grupos de desenvolvimento social, grupos de família; 

visitas domiciliares, institucionais; elaboração de estudos sociais e pareceres quando 

requerido, participação na elaboração de projetos e programas, assessoria a gestão em 

termos de assuntos relacionados a área social, planejamento, execução, apoio e 

avaliação de atividades sócio  educativas 
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Algumas outras ações listadas por uma das entrevistadas chamam atenção por se 

tratarem de atividades incomuns aos assistentes sociais: controle de entrega de materiais 

educativos e de hotelaria - entrega de matérias de higiene pessoal, material escolar, bem 

como a solicitação de compra e trocas de produtos, colchões, travesseiros, lençóis, 

toalhas etc. Observa-se que nas atividades elencadas acima, as profissionais distanciam-

se das prerrogativas da Lei 8662/93  que regulamenta a profissão, contrariando as 

competências profissionais e as atribuições privativas, apresenta em seus artigos quarto 

e quinto, respectivamente. 

Outro desafio posto ao trabalho das entrevistadas se refere à confusão de papéis 

estabelecidos entre as assistentes sociais e as mães sociais- que como o próprio nome já 

alude, realiza atividades relacionadas à função materna. Instituída pela lei nº 7.644, de 

18 de dezembro de 1987, “considera-se mãe social aquela que se dedicando à 

assistência ao menor abandonado, exerça o encargo em nível social, dentro do sistema 

de casas-lares”.  Segundo Casagrande (2013) esta lei foi bastante visionária à época, 

uma vez que seu surgimento foi vinculado a programas de políticas públicas, criados 

para atuar junto a situações de maus tratos e abandono praticados contra crianças e 

adolescentes em nosso país, no âmbito doméstico e fora dela, bem como atender ao 

novo ordenamento social baseado em valores democráticos e emancipatórios.  

Entretanto, tanto a nomenclatura como o escopo de atividades desenvolvidas 

carregam uma alta carga simbólica e transferencial entre atletas e profissionais, 

tornando a efetividade das ações vulneráveis a uma complexa trama vincular de afetos, 

desafetos e desvirtuamento das ações realizadas entre ambos. Dessa forma visando 

minimizar os efeitos desse fenômeno, os profissionais de um determinado clube 

consensuaram sobre a necessidade de mudança do nome mãe social para técnicas do 

setor social, respeitando-se as determinações legais da nomenclatura em documentos 

oficiais e contratuais, além de estabelecerem um rol de atividades com características 

técnico pedagógicas e teoricamente sustentadas.  

Relatos das profissionais entrevistadas apontaram uma convergência quanto à 

existência de uma autonomia relativa do trabalho nos clubes. Apesar de terem um 

espaço de atuação imprescindível e uma prática legitimada nos clubes em função da 

legislação protetiva dos direitos das crianças e adolescentes, as ações sofrem influência 

do contexto externo (mídia, torcida, empresários) e dos distintos interesses vigentes.  



9 
 

Os limites encontrados na prática profissional estão relacionados tanto a questão 

de infraestrutura, quando em um dos clubes a sala do serviço social encontra-se dividida 

com as técnicas sociais, interferindo no sigilo das informações, quanto as constantes 

correlações de forças existentes no cotidiano de trabalho, até a falta de capacitação 

permanente e espaço de discussão sobre o trabalho desenvolvido nestes espaços sócio 

ocupacionais. 

Vale ressaltar que, mesmo não sendo ofertado no país cursos, publicações e 

produções nesta área, as assistentes sociais dos clubes vêm se organizando em busca de 

uma reversão deste cenário, promovendo periodicamente encontros locais e nacionais 

de discussão da prática profissional no futebol. Estes encontros têm sido pautados pela 

busca de uma atuação profissional que contribua para o desvelamento da realidade social em 

seus múltiplos aspectos, permitindo assim uma intervenção mais efetiva sobre questões 

cotidianas que geram a não criticidade, a emissão de respostas imediatas e a falta de 

profundidade na análise das demandas. 

Outro importante avanço apresentado  pelas profissionais entrevistadas foi a 

criação de um grupo de comunicação virtual onde todas as assistentes sociais 

encontram-se cadastradas ,e, neste espaço são realizadas troca de experiências, diálogos, 

apoio e supervisão de algumas atividades desenvolvidas, agendamento para 

representação nos espaços de discussão e decisão sobre políticas direcionadas as 

crianças e adolescentes atletas, além da tentativa de construção de um protocolo de 

ações desenvolvidas pelo Serviço Social no futebol, bem como a elaboração de um livro 

constando relato de experiências do trabalho das assistentes sociais dos principais 

clubes brasileiros.  

. 

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de todos os desafios presentes no cotidiano dos/das profissionais de serviço 

social das divisões de base dos clubes de futebol do país é inegável o espaço alcançado 

pela categoria. Entretanto, sua expansão e consolidação só será possível mediante uma 

prática teoricamente sustentada, tecnicamente refletida e uma ética ancorada na 

transformação social das condições de vida e formação dos atletas, bem como do 

paradigma vigente no futebol brasileiro representado pelos lucros aviltantes e desiguais 

entre atletas, clubes e empresários. 
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Necessário envidar esforços para que o trabalho de assistentes sociais neste “novo” 

espaço sócio ocupacional continue sendo pesquisada, publicada e refletida, como 

estratégia de efetivação dos avanços obtidos em torno da garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes que almejam se tornar jogador de futebol profissional ou apenas 

desenvolver uma prática esportiva. 
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