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RESUMO 
 

A formação de jogadores destaca-se no futebol brasileiro pois possibilitou o sur-

gimento de grandes atletas que contribuíram decisivamente para o sucesso do 

país nos gramados mundiais e para a consolidação da modalidade como um 

traço fundamental da identidade nacional. Apesar de tal relevância, a formação 

foi por muito tempo relegada à um segundo plano pelos gestores do futebol bra-

sileiro e pelos legisladores, de forma que a mesma não fosse alvo das Leis es-

portivas. Tal situação só foi revertida por completo em 2011 por meio da Lei 

12.395 que regulamentou a formação de atletas e criou o Certificado de Clube 

Formador (CCF). Este certificado atesta quais clubes cumprem todas as exigên-

cias técnicas, educacionais e sociais e respeitam a formação dos futebolistas.  

Com base em tal mudança, a presente dissertação objetivou analisar as 

funções, competências e intervenções das entidades de administração do fute-

bol brasileiro, em especial das Federações estaduais de futebol, relativamente 

às determinações legais que instituíram a certificação dos clubes formadores. 

Para tal realizamos um estudo de natureza qualitativa, através da análise de fon-

tes documentais (legais e institucionais) e da realização de entrevistas com re-

presentantes de cinco Federações estaduais de futebol brasileiras. As informa-

ções coletadas foram interpretadas por meio da análise de conteúdo. 

Com os resultados alcançados parece poder concluir-se que o processo de 

certificação ainda está limitado, atingindo apenas 5,75% dos clubes profissio-

nais. As entidades analisadas cumprem seu papel legal, mas não possuem um 

claro planejamento em relação ao CCF, atuando passivamente de forma a 

aguardarem a manifestação dos clubes e prestando apenas um limitado auxílio 

administrativo. O processo de certificação é semelhante em todas as entidades 

e o controle das equipes certificadas é limitado. Nenhuma das Federações ana-

lisadas citou a existência de planejamento ou ações futuras visando a elevação 

do número de clubes certificados. Foram apresentadas 15 recomendações para 

tal fim e para o aperfeiçoamento dos processos ligados ao CCF. 

Palavras-chave: FUTEBOL, FORMAÇÃO JOGADORES, CERTIFICADO DE 

CLUBE FORMADOR, FEDERAÇÕES ESTADUAIS DE FUTEBOL. 
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ABSTRACT 

 

Player’s development detaches on Brazilian soccer as it enabled the appearance 

of great players who contributed decisively to the country success on worldwide 

fields and to the consolidation of the modality as a fundamental trace of national 

identity. Despite its relevance, player’s development was long relegated by Bra-

zilian soccer managers and legislators in a way that it wasn’t targeted by Brazilian 

sporting laws. This situation was completely reverted with the Act 12.395 of 2011 

that regulated athlete’s development and created the Certificado de Clube For-

mador (CCF). This certificate attests which clubs adopt all technical, educational 

and social requirements and respect the development of footballers. 

Considering such change, this dissertation aims to analyze functions, com-

petences, and interventions of the Brazilian soccer administrative entities, espe-

cially soccer state federations, relatively to the legal determinations that estab-

lished the certification of development clubs. For such, we realized a qualitative 

nature study, by analyzing documental sources (legal and institutional) and inter-

viewing representatives from five Brazilian state Federations. Collected infor-

mation were interpreted by content analysis. 

With the achieved results seems possible to conclude that the certification 

process is still limited, reaching only 5,75% of the professional clubs in Brazil. 

The analyzed entities follow their legal role, but don’t have a clear planning on 

the CCF, acting passively while waiting for the clubs interest, offering only a lim-

ited administrative support. The certification process of the clubs is similar across 

all entities and the control of certified teams, if exist, is limited. None of the ana-

lyzed entities quoted the existence of future planning or actions aiming the raise 

on the number of certificated clubs. Fifteen recommendations are presented to 

such end and to the improvement of the CCF related processes. 

 

Keywords: SOCCER, PLAYER’S DEVELOPMENT, CERTIFICADO DE CLUBE 

FORMADOR, SOCCER STATE FEDERATIONS. 
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A formação de jogadores de futebol no Brasil, de um simples processo informal 

de ensino da modalidade, tornou-se uma atividade profissional, com o desenvol-

vimento de uma metodologia própria, adquirindo, nos últimos anos, contornos de 

indústria. Nessa indústria clubes, empresários e demais interessados investem 

altos valores com o objetivo de lucrar com a produção de um dos produtos bra-

sileiros mais valorizados internacionalmente: os jogadores de futebol (Carraveta, 

2006, 2012; Casarin & Cella, 2008; Damo, 2007; Mascarenhas, 2014; Rodrigues, 

2003). 

Apesar de seu papel social e econômico, a formação de jogadores sempre 

foi deixada em segundo plano pelos legisladores brasileiros que, ao produzir as 

leis esportivas1, privilegiavam o futebol profissional (Melo Filho, 2011; Silva, 

2008). 

Tal cenário começou a ser modificado em 1998 com a Lei nº 9.615 (Lei 

Pelé) e em 2003 com a Lei 10.672 que alterou a primeira e avançou no processo 

de regulamentação do processo de formação (Brasil, 1998, 2003b). 

A questão adquiriu contornos mais amplos e completos por meio da Lei 

12.395 (Brasil, 2011), de 2011, que criou o Certificado de Clube Formador 

(CCF), com o objetivo de atestar que as entidades desportivas (clubes) cumprem 

as exigências legais concedendo aos mesmos benefícios como o Contrato de 

Formação Desportiva, o direito de preferência na assinatura do primeiro Contato 

Especial de Trabalho Desportivo, preferência na primeira renovação de tal con-

trato e o Mecanismo de Solidariedade Interno (Melo Filho, 2011). 

A referida Lei também assumiu o papel de regulamentadora da formação 

de jogadores no Brasil, visando diminuir os problemas que envolvem a mesma 

e garantir uma formação completa aos jovens atletas (Melo Filho, 2011). 

A legislação, regulamentada pela CBF em 2012 (Confederação Brasileira 

de Futebol, 2012a, 2012b) e pelo Governo Federal em 2013 (Brasil, 2013), de-

terminou o papel das entidades esportivas, no caso do futebol a CBF na esfera 

nacional e as Federações na esfera estadual, no processo de formação e desde 

1 A fim de evitar confusões esclarecemos que ao longo da presente dissertação iremos utilizar a 
palavra esporte como sinônimo de desporto e todos os termos derivados de tais palavras terão 
o mesmo significado. 

25 
 

                                                             



então as mesmas atuam com o objetivo de implementar os ditames legais e cer-

tificar os clubes formadores. 

O contexto relatado e sua importância para o futebol brasileiro, além da 

falta de grandes estudos sobre o assunto nos inquietaram e motivaram a pes-

quisar sobre a formação de jogadores de futebol no Brasil, especialmente as 

mudanças ocasionadas pela nova legislação que levaram à criação e implemen-

tação do CCF pelas entidades de administração do futebol brasileiro (CBF e Fe-

derações estaduais), bem como a atual situação da aplicação do mesmo e suas 

perspectivas futuras, sendo que tais pontos se constituíram como o tema da pre-

sente dissertação. 

A partir da nossa motivação inicial e da definição do tema chegamos à per-

gunta central que serviu de base para toda a pesquisa desenvolvida: 

• Qual é o papel e intervenção das entidades de administração do fute-

bol brasileiro em relação ao Certificado de Clube Formador?  

A partir de tal indagação chegamos à outras complementares que, respon-

didas, colaborarão para a obtenção da resposta à questão central. Assim, como 

questões secundárias destacamos: 

1. Qual a origem, o que é e qual a finalidade do Certificado de Clube 

Formador? 

2. Como foi o processo de adaptação das entidades analisadas à nova 

legislação que criou a certificação dos clubes formadores? 

3. Como é o processo de emissão do Certificado de Clube Formador 

por tais entidades e quais procedimentos os clubes devem realizar para recebe-

rem o mesmo? 

4. Quais Federações possuem clubes certificados, quantos são e quais 

são as boas práticas adotadas pelas instituições analisadas que as permitiram 

certificar seus filiados? 

5. Qual a atual situação da aplicação do Certificado de Clube Formador 

nas entidades estudadas?  

6. Quais as perspectivas futuras para o Certificado de Clube Formador 

sob a ótica das entidades analisadas? 
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O tema somado à questão central e às secundárias levaram-nos aos obje-

tivos do presente trabalho, sendo determinado um objetivo geral e três específi-

cos, de forma que eles possam contribuir na obtenção das respostas às questões 

propostas. Assim, o objetivo geral deste estudo é: 

• Analisar as funções, competências e intervenções da CBF e das Fe-

derações estaduais relativamente às determinações legais que instituíram a cer-

tificação dos clubes formadores. 

Já os objetivos específicos são os seguintes: 

1. Demonstrar como é realizado o processo de certificação dos clubes 

formadores pela CBF e pelas Federações estaduais de forma a clarificar quais 

etapas os clubes devem cumprir para obterem o certificado; 

2. Identificar as boas práticas relacionadas à certificação dos clubes for-

madores por meio do levantamento das ações mais eficazes realizadas pelas 

entidades analisadas, visando otimizar todo os processos relacionados ao CCF 

e aumentar o número de clubes certificados; 

3. Expor qual é a atual situação do processo de certificação e as pers-

pectivas futuras das entidades analisadas para o mesmo. 

Destacamos que entre os objetivos optamos, devido a limitadores como 

tempo e extensão da pesquisa, por retratar a realidade do Brasil com relação a 

formação de jogadores de futebol, mais especificamente sobre o Certificado de 

Clube Formador, sem objetivarmos realizar uma comparação com outros países. 

Também direcionarmos o estudo para as entidades que administram o futebol 

brasileiro de forma que não será incluso a participação dos clubes na presente 

dissertação. 

A fim de atingir seus propósitos este estudo está dividido em seis capítulos.  

No primeiro, o presente, contextualizamos e apresentamos o tema, as 

questões e os objetivos do trabalho, além de expormos as demais partes da dis-

sertação. 

O segundo capítulo diz respeito à revisão de literatura, dividida em duas 

grandes áreas: (i) a formação de jogadores de futebol no Brasil que se divide na 

evolução histórica do processo de formação dos jogadores de futebol no Brasil; 

características do atual processo de formação e a legislação desportiva brasileira 
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e a formação de jogadores. A outra grande área diz respeito ao (ii) Certificado 

de Clube Formador, de forma a evidenciar a criação e os objetivos do mesmo, 

bem como a regulamentação governamental e da CBF e o estado atual de apli-

cação do mesmo. 

No terceiro evidenciamos a metodologia utilizada, com destaque aos parti-

cipantes selecionados, aos processos de recolha de dados utilizados e a forma 

de análise dos dados coletados. 

No quarto capítulo apresentamos os dados obtidos e realizamos a análise 

e discussão dos mesmos. No quinto evidenciamos as nossas conclusões e res-

pondemos às questões balizadoras do estudo. Por fim, no sexto capítulo, expo-

mos os pontos fortes e as limitações do estudo; recomendações de ações con-

cretas para aperfeiçoar os processos relacionados ao CCF e para aumentar o 

número de clubes certificados; e sugestões para estudos futuros. Após tal parte 

apresentamos as referências bibliográficas e os anexos. 
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Silva & Menezes (2005) apontam que a revisão de literatura (ou de bibliografia) 

é uma das etapas primordiais de um trabalho acadêmico consistindo a funda-

mentação que permite “traçar um quadro teórico e [a] estruturação conceitual 

que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa” (Silva & Menezes, 2005, 

p. 37).  

A mesma é resultado de um processo minucioso e extensivo de levanta-

mento e análise da literatura relacionada ao tema da pesquisa, permitindo um 

mapeamento do que já foi estudado (Silva & Menezes, 2005) de forma a evitar 

“a não-duplicação de esforços, a não ‘descoberta’ de idéias já expressas, [e] a 

não-inclusão de ‘lugares-comuns’” (Marconi & Lakatos, 2003, p. 225). 

Com base nas informações apresentadas e no tema, questões e objetivos 

do presente trabalho definimos que a revisão de literatura abordará duas gran-

des áreas: (i) a formação de jogadores de futebol no Brasil e o (ii) Certificado de 

Clube Formador. 

Luna (1997, cit. por Silva & Menezes, 2005, p. 37) demonstra que a revisão 

de literatura pode ser classificada, conforme seu objetivo, em quatro tipos: 

• Determinação do estado da arte: demonstra, por meio da literatura 

publicada, o que se conhece sobre o tema, quais as lacunas existentes e os 

principais problemas teóricos ou metodológicos; 

• Revisão teórica: objetiva explicar o problema da pesquisa inserindo-o 

dentro das teorias existentes; 

• Revisão empírica: visa explicar de que forma o problema vem sendo 

estudado do ponto de vista metodológico; 

• Revisão histórica: objetiva demonstrar a evolução de um conceito, 

tema ou abordagem por meio da explicação teórica dos fatores que causaram 

mudanças e as implicações das mesmas. 

A presente revisão de literatura, devido aos seus objetivos e temas, foi re-

alizada com base no modelo de determinação do estado da arte e de revisão 

histórica, sendo utilizados tanto os estudos já reconhecidos quanto os mais atu-

ais sobre os assuntos apresentados, dando preferência à estudiosos brasileiros 

visto que tratamos de uma realidade específica do Brasil. A mesma foi dividida 

em quatro itens apresentados a seguir. 
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2.1. Formação de jogadores de futebol no Brasil 

A presente parte objetiva apresentar aspectos ligados à formação de jogadores 

de futebol no Brasil, sendo a mesma dividida em três grandes partes: 

• A evolução histórica do processo de formação dos jogadores de fute-

bol no Brasil;  

• Características do atual processo de formação de jogadores e;  

• A legislação desportiva brasileira e a formação de jogadores. 

 

2.1.1. Evolução histórica do processo de formação dos jogado-

res de futebol brasileiros  

A presente parte objetiva apresentar a evolução histórica da formação de joga-

dores de futebol no Brasil evidenciando como ocorreu o processo de formação, 

quais metodologias foram utilizadas e quais fins eram almejados. Para tal reali-

zamos uma divisão da história do futebol brasileiro em quatro partes que contém 

as principais etapas da formação de futebolistas no país.  

A primeira diz respeito ao período entre 1880 e 1930, com a implantação 

do futebol no Brasil. A principal forma de aprendizagem neste período era por 

meio da observação dos iniciados na modalidade.   

O segundo período, entre 1930 e 1966, trata da popularização do futebol e 

do advento do futebol arte. Nesta fase a principal forma de formação era por 

meio das peladas disputadas nos campos de várzea ou nas ruas.  

A fase seguinte diz respeito ao período entre 1966 e 1990 no qual a forma-

ção foi influenciada pelo futebol força e pela cientificação da modalidade o que 

gerou a criação das escolinhas de futebol pelos clubes, principal local de forma-

ção dos jogadores nesta fase. 

A quarta e última parte relata o período entre 1990 e os dias atuais em que 

o futebol força aumentou sua influência e a formação passou a ser um negócio 

integrante da espetacularização do futebol. A formação é realizada nas escoli-

nhas não-seletivas, nas escolinhas seletivas clubísticas ou categorias de base; 

nas escolinhas seletivas privadas; e nos clubes-empresa.     
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2.1.1.1. Observação (1880-1930) 

A primeira fase do processo de formação de jogadores de futebol no Brasil cor-

responde justamente à chegada, introdução e início da propagação da modali-

dade no país, tendo início nas duas últimas décadas do século XIX (Santos Neto, 

2002). 

A introdução do futebol no Brasil ocorreu por diversas maneiras, sendo as 

principais por meio dos colégios; pelos imigrantes, em especial os ingleses; e 

pelos brasileiros que tiveram contato com a modalidade ao estudar na Europa e 

ao regressarem a divulgaram pelo país (Mascarenhas, 2014).  

A primeira forma de contato e aprendizagem do futebol relatada ocorreu 

nos portos brasileiros por meio dos marinheiros ingleses que, ao jogarem nas 

praias, apresentavam a novidade à população local que aprendia por observa-

ção (Mascarenhas, 2014). 

Papel fundamental tiveram os colégios, em especial os ligados à Igreja Ca-

tólica, como o Colégio São Luiz, localizado em Itu, no estado de São Paulo, onde 

os padres, na busca de novos métodos e ferramentas de ensino, tiveram contato 

com o futebol em colégios europeus e o introduziram no São Luiz, ensinando os 

fundamentos e regras básicas sem intuitos competitivos (Santos Neto, 2002). 

Os relatos feitos por Santos Neto (2002) sobre o Colégio São Luiz apontam 

que os padres que conheciam o futebol jogavam juntamente com os alunos, en-

sinando-lhes. Estes mesmos alunos, membros da elite de diversas partes do 

país, ao se formarem levam a prática para as localidades de origem, o que os 

tornava professores e disseminadores da mesma, como, por exemplo, partici-

pando da fundação de algumas das principais equipes de São Paulo (Santos 

Neto, 2002). 

Com o tempo o futebol ganhou espaço no sistema educacional e diversas 

escolas incentivaram a prática de forma quase obrigatória. Rosenfeld (1993, cit. 

por  Rodrigues, 2003, p. 22) e Mário Filho (2003, cit. por Souza, 2008, p. 42) 

citam que a modalidade obteve muitos adeptos no Colégio Vicente de Paula, de 

Petrópolis e no Colégio Militar, no Ginásio Nacional, no Colégio Abílio, no Al-

fredo Gomes e Anglo-Brasileiro, todos do Rio de Janeiro. 
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Todavia, o futebol introduzido nos colégios não teve muito sucesso e con-

tinuidade fora dos muros escolares, pois o mesmo, como já dito, não era voltado 

para a competição e os alunos, ao se formarem, frequentemente abandonavam 

a modalidade visto as obrigações da vida adulta e profissional (Souza, 2008). 

Outro local de prática e ensino do futebol no começo do século XX eram os 

clubes sócio-esportivos, nos quais a modalidade foi introduzida por imigrantes e 

por brasileiros das classes altas que estudaram na Europa e trouxeram na baga-

gem a mesma, sendo estes seus incentivadores e professores. O principal ex-

poente foi Charles Miller que oficialmente introduziu o futebol competitivo nos 

clubes brasileiros, em especial nos de São Paulo (Aidar & Leoncini, 2002; Santos 

Neto, 2002).   

Foi nos clubes, também frequentados pelos ex-alunos dos colégios brasi-

leiros onde o futebol era praticado, que a vertente competitiva da modalidade 

prosperou, ocasionando a formação dos primeiros times e as primeiras partidas, 

além de atraírem novos praticantes que eram ensinados pelos jogadores mais 

experientes (Santos Neto, 2002).   

Contudo, grande parte dos clubes eram direcionados apenas para a elite o 

que limitava o acesso e o ensino do futebol às classes mais baixas da sociedade. 

Tal população começou a praticar a modalidade principalmente a partir de duas 

vertentes: o futebol incentivado e desenvolvido nas fábricas que abria espaço à 

participação de operários e por meio da observação e cópia dos jogos realizados 

nos clubes e colégios da elite (Mascarenhas, 2014). 

A primeira equipe de fábrica do Brasil foi o Bangu Atlético Clube, formado 

por diretores e funcionários da Companhia Progresso Industrial do Brasil. A 

mesma foi formada devido ao incentivo dos diretores ingleses da empresa que 

ensinaram a modalidade aos operários brasileiros de forma que fosse possível 

formar duas equipes para a realização das partidas (Bangu Athletic Club, s.d.; 

Franzini, 2003; Mascarenhas, 2014).   

  A aprendizagem por observação pode ser notada no desenvolvimento do 

futebol na cidade de São Paulo, onde as primeiras partidas foram realizadas em 

campos criados em áreas não ocupadas como margens de rios e prados, com 
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destaque para a várzea do Carmo2, principal campo da cidade no final do século 

XIX (Santos Neto, 2002).  

Santos Neto (2002) relata que neste campo, aberto ao público, as equipes 

da elite dividiam espaço com as primeiras equipes populares, que acabavam por 

aprender a modalidade ao assistir os jogos das equipes da elite que, de forma 

indireta, ensinavam as técnicas e principalmente as regras do futebol. 

Podemos então concluir que os primeiros propagadores e professores do 

futebol no Brasil foram os imigrantes, especialmente os ingleses; os padres/pro-

fessores; os ex-alunos tanto dos colégios brasileiros como aqueles que estuda-

ram na Europa; e posteriormente os jogadores da modalidade, que a ensinavam 

nos clubes e nos campos populares e de várzea espalhados pelo Brasil, além 

dos que aprendiam apenas observando os iniciados jogarem. 

Cabe a ressalva que tal processo de ensino era realizado de forma natural, 

sem uma didática específica, com o foco no ensino dos fundamentos básicos e 

das regras.  

O ensino das regras foi propagado pelo Guia do Football, primeira publica-

ção sobre o futebol no país, de 1904, na qual o jornalista e dirigente paulista 

Mário Sergio Cardim relata informações sobre jogadores, clubes e as regras. 

Esta foi a primeira tradução das mesmas para o português3, com objetivo de 

padronizar as disputas no Brasil, além de inspirar o modelo de relato das partidas 

utilizado pela incipiente imprensa esportiva (Santos Neto, 2002), sendo que Car-

dim, com uma visão elitista da modalidade, considerava o futebol: 

 

“... um jogo que exigia respeito e conduta exemplar de quem prati-

casse, da arbitragem e da torcida. Não admitia violência, o jogo brusco, 

a deslealdade, a torcida ruidosa e pouco disciplinada” (Cardim, 1904, 

cit. por Santos Neto, 2002, p. 90). 

2 Segundo Santos Neto (2002), o campo da várzea do Carmo funcionou até 1911 quando a área 
foi aterrada e as partidas dispersadas por várias regiões da cidade. Após a mudança dos jogos 
da elite, que não desejava mais se misturar com o restante da população, para o campo do 
Velódromo, em 1905, o futebol popular passou a ser chamado jocosamente de várzea/varzeano, 
denominação até hoje utilizada para denominar campeonatos amadores e/ou sem grande orga-
nização. 
3 Santos Neto (2002) aponta que o primeiro livro de regras do Brasil foi trazido por Charles Miller 
em 1894, sendo que o mesmo, em inglês, serviu de referência para os jogos e campeonatos 
realizados em São Paulo até a publicação do Guia do Football. 
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2.1.1.2. Rua e várzea (1930-1966) 

Com o tempo o elitismo do futebol foi dando lugar à popularização da modalidade 

devido ao surgimento de novas equipes populares, ao aumento do número de 

jogos e à criação dos primeiros campeonatos, os quais eram abertos à popula-

ção não sócia dos clubes mediante ao pagamento de ingresso, o que ocasionou 

o aumento do número de torcedores e praticantes (Mascarenhas, 2014). 

As principais equipes, ligadas à elite, vão gradualmente sendo obrigadas a 

aceitar novos torcedores que, ao pagarem ingresso, podiam acompanhar às par-

tidas e exigir vitórias, aumentando a pressão sobre os dirigentes e jogadores. 

Para contentar o público pagante e aumentar as receitas, os clubes foram obri-

gados a abrir suas portas à novos jogadores, deixando questões discriminató-

rias, como o racismo e a classe popular, de lado de forma a aceitar os melhores 

atletas, que na sua maioria eram de classes inferiores e/ou negros e mulatos 

(Damo, 2007). 

A forma encontrada pelos clubes para atrair os melhores atletas era o pa-

gamento de prêmios e gratificações, como o bicho4, visto que a profissão de 

jogador de futebol não era regulamentada e aceita. Tais pagamentos, então pro-

ibidos, e as exigências da modalidade levaram os jogadores, principalmente os 

de origem mais humilde, a se dedicarem exclusivamente ao futebol, apesar de 

tal prática ainda não ser regulamentada (Franzini, 2003). 

O impasse entre profissionalização e amadorismo durou anos, até que em 

1933 a profissão de jogador de futebol, o pagamento de salários e os contratos 

de trabalho entre atletas e clubes foram reconhecidos, criando um mercado de 

trabalho no futebol brasileiro (Rodrigues, 2003; Sarmento, 2006). 

Esse novo mercado de trabalho transformou o atleta em um produto que 

era de propriedade do clube que detinha o passe5 dos jogadores. Tal relação de 

propriedade se justificava pelo fato do atleta ter sido produzido pelo clube, sendo 

4 Bicho é um prêmio, geralmente financeiro, pago pelos clubes aos jogadores em caso de vitó-
ria, com tal recurso sendo oriundo das receitas de bilheterias, doações e do jogo do bicho, jogo 
de azar comum no Brasil no começo do século XX. 
5 Cabe ressaltar que o conceito legal do passe só foi reconhecido em 1976, sendo até então o 
mesmo utilizado para representar a indenização cobrada pela liberação do atleta ao novo clube. 
Mais detalhes sobre a legislação que regulamentou o passe podem ser encontrados na página 
95.   
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assim um patrimônio com valor estipulado que deveria ser ressarcido caso o 

jogador fosse para outro clube (Damo, 2007). 

Wilpert (2005) aponta que para os jovens das classes populares a profissi-

onalização do futebol representou uma nova oportunidade de trabalho e melhora 

de vida, pois as chances dessa porção da população encontrar um bom emprego 

eram diminutas devido às dificuldades de acesso à uma educação de qualidade. 

Paralelo ao processo de profissionalização podemos notar um substancial 

aumento no número de praticantes da modalidade que a utilizavam como instru-

mento de divertimento e lazer nos momentos de folga e, no caso das crianças e 

adolescentes, como uma ocupação dos horários livres (Aidar & Leoncini, 2002; 

Mascarenhas, 2014). 

A adoção do futebol pelas classes populares ocasionou o surgimento das 

peladas, expressão inicialmente pejorativa que remete aos jogos realizados em 

espaços variados, desde grandes áreas abertas até espaços com reduzidas di-

mensões, normalmente irregulares, com bolas de diferentes tamanhos e texturas 

e com equipes que possuíam um número variado de jogadores conforme a dis-

ponibilidade do momento. Nas mesmas não são utilizados todos os equipamen-

tos necessários para a prática formal da modalidade, principalmente chuteiras e 

uniformes, com muitos jogando sem camisa, originando assim a expressão pe-

lada (Aidar & Leoncini, 2002; Casarin & Streit, 2011; Damo, 2007; Montagner & 

Oliveira Silva, 2003; Wilpert, 2005).  

Tal forma de praticar o futebol permitiu que o mesmo fosse acessível à toda 

população brasileira, independentemente da classe social, além de ser a forma 

de jogo mais simples possível. As peladas eram praticadas por todo o Brasil nos 

quintais das casas, praias, praças, parques, campos de várzea e principalmente 

nas ruas (Casarin & Streit, 2011; Ferreira & Paim, 2011; Montagner & Oliveira 

Silva, 2003), onde as crianças e jovens eram iniciados na modalidade e a apren-

diam de forma praticamente espontânea, sem o auxílio formal de um professor, 

mas sim por meio da observação dos mais velhos e/ou habilidosos e da cons-

tante prática (Ferreira & Paim, 2011). 
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Montagner & Oliveira Silva (2003) apontam que essa pedagogia prática 

propiciava o afloramento do talento das crianças de forma livre, com a criativi-

dade, espontaneidade e o improviso sendo elementos presentes no processo de 

aprendizagem. 

 As peladas praticadas nas ruas e nos campos de várzea tornaram-se o 

principal meio de formação dos atletas profissionais de futebol (Casarin & Streit, 

2011; Pimenta, 2000), visto que a prática da modalidade nos clubes sócio-espor-

tivos, que eram na maioria da elite, estava em baixa, pois a popularização do 

futebol afastou os jovens da classe alta que não desejavam misturar-se com o 

restante da população (Damo, 2007).  

Desta forma, a partir das primeiras décadas do século XX, as peladas fo-

ram os celeiros dos principais jogadores brasileiros, sendo que estes, devido às 

dificuldades impostas por esta forma de jogo como lugares impróprios e falta dos 

equipamentos adequados, foram obrigados a desenvolver uma refinada técnica 

de jogo repleta de improviso, criatividade, genialidade e plasticidade (Aidar & 

Leoncini, 2002; Casarin & Cella, 2008; Rodrigues, 2003). 

Sobre esse período, Carraveta (2012) apresenta o seguinte relato: 

 

“Nos finais de tarde, jovens do subúrbio colocavam pedaços de paus 

como traves, improvisavam uma bola e jogavam futebol nos terrenos 

baldios. Predominavam as brincadeiras com a bola, a ginga, a informa-

lidade, o malabarismo, a perspicácia, a malandrice, a liberdade e a 

destreza. Nos finais de semana, muitos desses jovens se transforma-

vam em jogadores de clubes suburbanos que disputavam os campeo-

natos de várzea. Os jogos dificilmente começavam no horário; a torcida 

era hostil e violenta, apenas parcialmente controlada; os campos sur-

rados, quase sem grama, marcados por linhas apagadas: e a cerveja, 

um item obrigatório.” (Carraveta, 2012, pp. 110-111)   
 

Damo (2007) aponta que a rua foi convertida em um espaço social e sim-

bólico no qual foi desenvolvido todo o imaginário futebolístico nacional, em que 

as características próprias do futebol e da personalidade brasileira, como a ma-

landragem, afloraram e propagaram-se. Além das características técnicas já 
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apontadas, o jogador da rua e/ou várzea deveria apresentar “virilidade, força, 

resistência a dor, coragem e bravura” (Damo, 2007, p. 243).  

A consolidação das peladas como a principal forma de formação do jogador 

brasileiro aconteceu por meio da campanha da seleção brasileira na Copa do 

Mundo de 1938, na qual a equipe, composta por diversos jogadores possuidores 

de uma técnica individual apurada, como Leônidas da Silva, encantou não só os 

brasileiros como todo o mundo (Paoli, 2007). 

 A partir de então o futebol brasileiro baseou-se na qualidade dos jogado-

res, com nítida preferência à individualidades e ao drible, e com a formação de 

equipes técnicas compostas de jogadores com raro talento individual (Paoli, 

2007; Santos Neto, 2002).  

Os clubes concediam pouca importância à formação de atletas, aos treina-

mentos e à preparação física, que não eram baseados em métodos científicos e 

nem planejados com exatidão, pois acreditava-se que o sucesso era fruto ape-

nas do talento individual dos jogadores (Rodrigues, 2003). 

Este estilo de jogo, inicialmente praticado apenas pelos brasileiros o qual 

Gilberto Freyre (1971, cit. por Rodrigues, 2007, p. 26) explica como fruto da mu-

laticidade, brasilidade e da mistura das três raças (o índio, o negro e o europeu), 

ficou conhecido como futebol arte (Rodrigues, 2007). Paoli (2007) aponta que 

nesta forma de se jogar o futebol: 

 

“O talento se fazia sem planejamento, sem técnica nem técnicos, sem 

ordem nem disciplina imposta de fora; resultava da interação espontâ-

nea de jogadores, condições e cultura. Da liberdade para ser ele 

mesmo, para recriar e criar-se.” (Paoli, 2007, p. 7) 

 

Esta visão de que o talento era nato e que os jogadores eram artistas com 

um dom, não sendo necessário o ensino e o treinamento, foi maximizada com a 

conquista da Copa do Mundo de 1958, pois, até então, sem uma conquista ex-

pressiva, tal visão e estilo de jogo ficam restritos ao Brasil. (Damo, 2007; 

Rodrigues, 2003).  
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Ao superar os rígidos esquemas táticos europeus, o futebol arte conquistou 

o mundo e a filosofia de que “jogadores ‘nasceram feitos’ e não precisariam pas-

sar pelos constrangimentos impostos pelos exercícios coordenados” (Toledo, 

2000, p. 136) foi imortalizada nas palavras de Didi, um dos principais jogadores 

daquela equipe: “treino é treino, jogo é jogo” (Castro, 1995, cit. por Rodrigues, 

2003, p. 54). 

Assim, com base na filosofia deste estilo de jogo, os treinamentos e a pre-

paração física dos atletas, tanto profissionais como em formação, eram fracos 

ocorrendo apenas duas ou três vezes por semana, no final da tarde (Brunoro & 

Afif, 1997): 

 

 “... tendo por base corridas ao redor do campo e treinos coletivos, ver-

dadeiros ‘rachões’, ou seja, peladas em que os atletas se divertiam. A 

preparação física era marginal.” (Rodrigues, 2003, p. 95) 

 

Como já apresentamos, o futebol de forma geral era ensinado sem uma 

pedagogia própria e sem supervisão, sendo aprendido livremente nas ruas e 

campos de várzea. Contudo, cabe ressaltar a existência de tentativas organiza-

das de ensino da modalidade, a maioria coordenadas pelos jogadores e ex-jo-

gadores, como o exemplo citado por Santos Neto (2002) em que os ferroviários 

fundadores da Ponte Preta, de Campinas, organizavam aulas e torneios para as 

crianças do bairro ao redor do clube e o relato de Rodrigues (2003) de que, já na 

década de 1940, o Internacional oferecia em seu estádio aulas de futebol minis-

tradas por ex-jogadores do clube, sendo este um embrião das futuras escolinhas, 

as quais abordaremos mais à frente. 

Com a criação de um mercado de trabalho futebolístico no Brasil e o paga-

mento de salários a profissão de jogador de futebol passou a atrair cada vez 

mais jovens, principalmente das classes mais baixas que desejavam integrar as 

equipes profissionais dos clubes (Damo, 2007; Mascarenhas, 2014).  

Do outro lado, os clubes, cientes de que os jogadores talentosos proviam 

dos campos de várzea e das peladas, passaram a observar tais jogadores e 

realizar processos de seleção com objetivo de encontrar novos talentos (Paoli, 

2007; Pimenta, 2000; Wilpert, 2005). 
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Tais processos, criados principalmente devido à grande demanda de soli-

citações de avaliações aos clubes (Paoli, 2007), são popularmente conhecidos 

como peneiras e podem ser definidos como: 

 

“... um processo de seleção empírico, no qual um grande número de 

crianças e adolescentes são avaliados por clubes, sendo a forma mais 

tradicional de captação de atletas para o futebol brasileiro. Basica-

mente, consiste na divisão dos garotos que procuram os processos de 

seleção em ‘times’, e, sob a supervisão de um ‘olheiro’6, ‘boleiro’7 ou 

ex-jogador, os garotos jogam por um tempo determinado nas posições 

táticas e são analisados pelos observadores em suas qualidades téc-

nicas e físicas para compor as equipes de base dos clubes.” 

(Montagner & Oliveira Silva, 2003, p. 195) 

 

Em que pese que as peneiras foram a principal forma de seleção dos clu-

bes por muitas décadas, encontrando e revelando grande parte dos principais 

jogadores brasileiros e que as mesmas ainda são utilizadas principalmente por 

equipes menores, tal método vem sendo muito criticado e entrando em desuso 

no século XXI, pois é considerado uma prática questionável e limitada. Isso por-

que o jogador é colocado em um ambiente novo com pessoas desconhecidas, 

impedindo que ele demonstre todo seu potencial em uma única partida, além de 

que os critérios de seleção são pessoais, variando conforme o avaliador. A 

mesma vem sendo substituída por métodos de avaliação mais completos que 

envolvem critérios médicos, biológicos, sociológicos, físicos e pedagógicos 

(Montagner & Oliveira Silva, 2003; Neto, 2004; Paoli, 2007), como veremos à 

frente. 

6 Olheiro, ou observador técnico, é o profissional que acompanha os campeonatos amadores, de 
formação e as peneiras buscando jovens talentosos que possam ser encaminhados para os 
clubes. Tal profissão é realizada na maioria das vezes por ex-atletas, sendo esta uma forma de 
trabalho para os mesmos após o término da carreira futebolística (Montagner & Oliveira Silva, 
2003).  
7 Boleiro na linguagem futebolística brasileira diz respeito ao jogador de futebol, possuindo nor-
malmente uma conotação pejorativa. 
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Por fim, merece destaque a criação, em 1945, do Torneio Paulo Goulart8, 

competição entre seleções estaduais da região Sudeste e Sul do Brasil compos-

tas por jogadores entre 16 e 18 anos. Sarmento (2006) relata que tal competição, 

possivelmente a primeira para jogadores em formação a nível regional e nacio-

nal, aconteceu até meados da década de 1960, tendo seu nome alterado para 

Torneio João Lyra Filho e posteriormente para Taça João Havelange. 

 

2.1.1.3. Cientificação (1966-1990) 

Em meados da década de 1960 o futebol brasileiro entrou em um processo de 

mudança que envolveria todos os aspectos da modalidade, desde o estilo de 

jogo até a forma como os jogadores eram formados, ocasionando consequên-

cias relevantes até os dias atuais.  

Tais mudanças tiveram início a partir da Copa do Mundo de 1966, dispu-

tada na Inglaterra, em que o futebol brasileiro, bicampeão mundial, foi surpreen-

dido por uma nova forma de futebol, racional, com ênfase no sistema defensivo 

e na preparação física (Paoli, 2007). 

Sem conhecer esse novo estilo de jogo em ascensão na Europa, a seleção 

teve seus principais jogadores anulados por meio de um forte esquema de mar-

cação e de equipes bem preparadas fisicamente (Sarmento, 2006).  

A derrota no Mundial foi justificada no Brasil como fruto da péssima condi-

ção física e dos maus hábitos e vícios dos jogadores brasileiros, sendo apontada 

como solução a adoção deste novo estilo de jogo europeu batizado de futebol 

força (Valentin & Coelho, 2005). 

O futebol força enfatiza a “disciplina tática e atlética, pois velocidade, resis-

tência, força e objetividade caminham juntas na sua concepção” (Paoli, 2007, p. 

44). Com o advento deste novo estilo os clubes europeus passam a focar o ades-

tramento técnico e físico dos jogadores, disciplinando seus corpos e comporta-

mentos, além da rotinização do jogo por meio do cumprimento à risca dos es-

quemas de jogo (Rodrigues, 2003; Toledo, 2000). 

8 Tal competição é rapidamente citada ao longo do trabalho de Sarmento (2006), sendo escassas 
mais informações sobre a mesma, que necessita ser objeto de um estudo histórico aprofundado 
devido à possível relevância da mesma para a história do futebol brasileiro. 
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Podemos então notar o surgimento de uma dualidade entre o futebol arte 

brasileiro e o futebol força europeu (Paoli, 2007), sendo que: 

 

“O futebol brasileiro é intuitivo, artístico, espetáculo, natureza, indivi-

dual, dom, agilidade, habilidade, malandro, improvisado, jogo, dionisí-

aco, barroco, futebol-arte. Por outro lado, o futebol europeu é racional, 

eficiência, competitivo, cultura, coletivo, aprendizado, rigidez, força, 

apolíneo, clássico, escola, futebol-força.” (Damo, 2002, p. 125). 

 

A pressão dos torcedores, da imprensa esportiva e a sensação de que o 

futebol brasileiro estava ultrapassado levou os clubes do Brasil a contratarem, 

gradualmente, especialistas em Educação Física para treinarem as equipes, ge-

rando uma militarização do futebol, com o corpo considerado uma máquina que 

deveria ser cuidada e controlada a fim de evitar excessos, além da adoção de 

rígidos esquemas táticos que exigiam maior comprometimento dos atletas du-

rante as partidas visando o resultado final, que passava a ser mais importante 

do que o jogo em si (Rodrigues, 2003). 

Ao longo da década de 1970, principalmente após as derrotas nas Copas 

de 1974 e 1978, o embate entre as duas correntes antagônicas cresceu no Brasil 

(Sarmento, 2006). A corrente favorável ao futebol força, ao uso das teorias, pes-

quisas científicas e a adoção dos modelos europeus era comandada por Claudio 

Coutinho e Carlos Alberto Parreira, preparadores físicos da seleção vitoriosa na 

Copa de 1970. Do outro lado estava João Saldanha que representava os defen-

sores do drible, do improviso, da malandragem, enfim, do futebol arte 

(Rodrigues, 2003).  

A falta de conquistas da seleção ao longo da década de 1970 e 1980 levou 

a uma vitória do futebol força que se tornou tendência predominante no Brasil 

no final da década de 80 (Paoli, 2007), apesar das constantes críticas dos torce-

dores e da imprensa esportiva ao privilégio da força e da tática sobre o talento 

individual (Sarmento, 2006). 

Paralelo ao desenvolvimento do futebol força, podemos notar que ao longo 

da década de 1970 e 1980 grandes mudanças ocorreram no Brasil como o au-

mento do tempo dedicado ao trabalho; o aumento do número de escolas e maior 
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acesso a elas; a expansão urbana e imobiliária; aumento gradual e contínuo da 

violência e o advento de novos recursos tecnológicos que possibilitaram a am-

pliação da televisão e de novas formas de lazer. Todos esses fatores contribuí-

ram para uma diminuição do tempo livre da população e da prática das peladas. 

Os campos de várzea aos poucos foram sendo ocupados por novos empreendi-

mentos imobiliários o que, aliado aos fatores anteriores, ocasionou uma grada-

tiva redução da importância da rua e da várzea no processo de formação dos 

jogadores de futebol (Aidar & Leoncini, 2002; Casarin & Streit, 2011; Paoli, 2007; 

Pimenta, 2000; Rodrigues, 2003; Wilpert, 2005).      

As mudanças na sociedade brasileira, o enfraquecimento da rua e da vár-

zea como espaços da prática e formação de jogadores e o aumento das receitas 

dos clubes, aliadas ao futebol força - que exigia uma formação e preparação dos 

atletas baseada em métodos e técnicas científicas – levaram os clubes, no final 

da década 1960, a assumirem o papel de responsáveis pela formação dos novos 

jogadores  (Aidar & Leoncini, 2002; Casarin & Streit, 2011; Damo, 2007; Ferreira 

& Paim, 2011). Segundo Florenzano (1998, cit. por Paoli, 2007, p. 66), a forma-

ção passou a ser realizada dentro dos clubes com a supervisão dos recém cria-

dos Departamento de Formação/Base. 

Desta forma podemos notar uma alteração no processo de formação “de 

um modelo mais liberto, lúdico e artístico para um modelo mais rígido e cerrado” 

(Casarin & Streit, 2011, p. 46), realizado de forma prolongada durante o final da 

infância e a adolescência com base metodológica e científica. 

O objetivo era desenvolver a performance pessoal e coletiva; combater ví-

cios e defeitos; fortalecer e preparar os corpos para as disputas e criar o senti-

mento de torcedor nos jogadores, aumentando o vínculo entre eles e os clubes 

de forma a que os mesmos sentissem-se obrigados a se entregarem ao máximo 

devido ao amor à camisa do clube que os formou (Casarin & Streit, 2011; Damo, 

2007; Florenzano, 1998, cit. por Valentin & Coelho, 2005, p. 37). 

Para realizar o processo de formação os clubes criaram as escolinhas de 

futebol, espaços nos quais as crianças e adolescentes seriam ensinados a pra-

ticar corretamente o futebol com base na filosofia e metodologia de cada equipe 

(Melo, 2008; Rodrigues, 2003; Wilpert, 2005).   
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Inicialmente ligadas diretamente aos clubes, as escolinhas, que Melo 

(2008) aponta terem sido copiadas dos clubes europeus, espalharam-se pelo 

Brasil. Devido ao aumento da procura e às limitações dos clubes em atender a 

demanda as mesmas foram desenvolvidas também por ex-jogadores de futebol, 

em campos públicos ou particulares, com o objetivo de encontrar novos talentos 

(Thiengo, 2011). 

As escolinhas passam a ser espaços especializados para a formação de 

jogadores, “locais onde se ensina a jogar futebol, de preparação e seleção de 

talento para o futebol profissional, de produção social do corpo dos atletas, me-

diante um conjunto de treinamentos” (Rodrigues, 2007, p. 107) que visam a edu-

cação física, técnica, tática para o futebol, bem como a aprendizagem dos es-

quemas e formas de jogo.  

As mesmas podem ser caracterizadas como instituições disciplinadoras 

para o adestramento dos jovens jogadores e transformação dos mesmos em 

atletas típicos do futebol força visando principalmente os resultados (Rodrigues, 

2003).   

Rapidamente as escolinhas foram aceitas e valorizadas pelos clubes e pela 

imprensa, como pode ser notado no seguinte trecho de uma matéria publicada 

em 1972 pela Revista Placar (1972, cit por. Rodrigues, 2007, p. 103): 

 

“Como todo profissional, o jogador de futebol deve ter uma educação 

especializada [...] e hoje o ‘craque feito em casa’ já é tão ou mais co-

mum que o ‘craque descoberto’ na várzea ou no interior.”  

 

Outro defensor das escolinhas em detrimento da formação realizada na 

rua/várzea é Carlos Alberto Parreira, um dos expoentes do futebol força no Bra-

sil, que afirmou para Rodrigues (2007, p. 106):  

 

“As escolinhas, se forem bem dirigidas, bem canalizadas elas podem 

ser um bem para o futebol. Pois nela o jogador vai ter o apoio técnico, 

vai ter bola para treinar, vai ter o departamento médico, vai ter alimen-

tação, vai ser bem orientado...”  
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Com a consolidação das escolinhas durante a década de 1970 o jogador 

formado nas peladas de várzea foi desvalorizado e considerado “um analfabeto 

no futebol, estranho, sem cultura tática nem conhecimentos de fundamentos fu-

tebolísticos” (Rodrigues, 2003, p. 103), sendo que: 

 

“... o jogador que se apresentasse à uma equipe federada deveria ter 

cumprido toda a seriação das escolinhas de futebol, de preferência as 

que fossem reconhecidas pelos treinadores por sua competência no 

ato de disciplinar e domesticar os jogadores através de uma interven-

ção pontual e detalhista.” (Valentin & Coelho, 2005, p. 187) 

 

Apesar da rápida aceitação das escolinhas nos meios futebolísticos, elas 

foram alvos de críticas, principalmente pelos jornalistas e torcedores fãs do fute-

bol arte, que acusavam as mesmas de impedirem o desenvolvimento do talento 

individual, da malandragem e do futebol alegre com único objetivo de formar jo-

gadores para serem comercializados e gerarem lucros (Pimenta, 2000). 

Ao longo da década de 1980 os clubes brasileiros passaram por uma mo-

dernização e visando aperfeiçoar a formação de novos jogadores e o treina-

mento dos atletas profissionais surgem os Centros de Treinamento (CTs)9, con-

siderados por Rodrigues (2003) como laboratórios para a formação e preparação 

dos atletas para um futebol que se tornava cada vez mais competitivo.  

Nos CTs a disciplina imposta aos atletas é rigorosa com o confinamento 

dos mesmos visando uma intensa rotina de treinamentos técnicos, físicos e cui-

dados médicos. Os atletas são separados do mundo exterior em uma espécie 

de regime militar, onde a pontualidade e a capacidade de adaptação são cobra-

dos constantemente (Rodrigues, 2007). 

Tal separação também tem por objetivo distanciar os jogadores do contato 

e assédio dos sócios, torcedores, imprensa, dirigentes e da vida política dos clu-

bes, considerados causadores de distrações que atrapalham o desenvolvimento 

9 Merece destaque o São Paulo Futebol Clube, apontado por Toledo (2000) como o primeiro 
clube do Brasil a possuir um completo CT inaugurado no final da década de 80. Fruto da rees-
truturação e modernização do departamento de futebol do clube, o CT da Barra Funda possibi-
litou a aplicação de novas técnicas de medicina esportiva e fisiologia à formação e aos treina-
mentos garantindo ao São Paulo a hegemonia do futebol brasileiro no início da década de 1990, 
com seu CT considerado até hoje um exemplo para as demais equipes brasileiras. 
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dos atletas. Desta forma a maioria dos CTs foram construídos distantes dos es-

tádios e do centro das cidades gerando um afastamento entre o local de treino e 

de jogo, retirando dos treinamentos e da formação o caráter lúdico que envolve 

as partidas (Rodrigues, 2003; Toledo, 2000). 

  Com o advento dos Centros de Treinamento os clubes que os possuíam 

passaram a contar com uma estrutura mais ampla para a formação que propor-

cionou a integração de fatores físicos, psicológicos, técnicos e táticos. Nestes 

espaços também foram construídos alojamentos para os atletas, principalmente 

para os em formação, a partir dos 12 anos, que eram oriundos de outras cidades 

e passavam a residir nas instalações dos clubes com o objetivo de se tornarem 

jogadores profissionais (Paoli, 2007).  

Contudo, Brunoro & Afif (1997) e Damo (2007) relatam problemas com re-

lação aos CTs e aos alojamentos dos clubes, como péssimas condições de aco-

modação, higiene e alimentação, além de que em alguns casos a presença de 

uma estrutura completa é apenas parte do discurso dos dirigentes, pois na prá-

tica os clubes pouco oferecem aos atletas, principalmente para os em formação 

que são submetidos à péssimas condições, apesar da forte cobrança para que 

eles se tornem bons e valiosos jogadores. 

Os CTs contribuíram para o aumento da quantidade dos jogadores forma-

dos pelos clubes produzindo mercadorias que poderiam ser comercializadas 

com os clubes do exterior de forma a gerar receitas para a manutenção de tais 

espaços e o aumento dos lucros das equipes (Brunoro & Afif, 1997).  

Todavia, tais espaços se tornam fechados e o acesso para os jovens atletas 

é difícil, não dependendo apenas do talento/dom do atleta e sim de intermediá-

rios, como ex-jogadores, olheiros e empresários que, devido ao bom relaciona-

mento com os dirigentes dos clubes, conseguem abrir as portas dos CTs aos 

jovens (Damo, 2007), sendo que “para tornar-se futebolista não basta, portanto, 

escolher a profissão, é preciso ser escolhido por ela” (Damo, 2007, p. 124). 

A criação e expansão das escolinhas abriu um novo campo de trabalho 

para os ex-jogadores de futebol que, na maioria, não possuíam uma formação 

educacional completa devido às exigências da modalidade. Assim, o ensino do 
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futebol aos jovens torna-se uma forma de garantir a sobrevivência para os mes-

mos10, tanto trabalhando para os clubes como abrindo suas próprias escolinhas, 

onde obtém receitas por meio da cobrança das aulas e da indicação de atletas 

aos clubes (Melo, 2008; Thiengo, 2011).    

A valorização dos preparadores físicos com o advento do futebol força e o 

desenvolvimento e ampliação dos cursos de Educação Física levou os profissi-

onais da área a buscarem oportunidades nas escolinhas, locais onde era possí-

vel a aplicação prática das pesquisas realizadas nas faculdades, acelerando a 

adoção de metodologias científicas no ensino do futebol (Damo, 2007; Pimenta, 

2000; Scaglia, 1996).  

Essa situação gerou um embate que até hoje persiste no futebol brasileiro 

entre os ex-jogadores que acreditam que o conhecimento prático sobressai a 

teoria e os profissionais de Educação Física que defendem o uso de metodolo-

gias ao invés do empirismo dos ex-atletas (Damo, 2007; Pimenta, 2000; Scaglia, 

1996; Toledo, 2000). 

A criação dos CTs somado à introdução de práticas multidisciplinares e ao 

aumento do tamanho das categorias de base também abriu a possibilidade de 

emprego nos clubes para diversos profissionais que antes não eram utilizados, 

como gestores, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, assistentes sociais e fi-

siologistas (Jacobs & Duarte, 2006; Paoli, 2007). 

Os resultados do novo método de formação, com base na filosofia do fute-

bol força, começaram a ser notados principalmente por meio das seleções bra-

sileiras de base, com a equipe sub-20 conquistando o bicampeonato mundial da 

categoria em 1983 e 1985 (Sarmento, 2006).  

Dentre os jogadores formados nesta época merecem destaque dois atletas 

apontados por Rodrigues (2003) como ícones deste novo modelo de formação: 

Arthur Antunes Coimbra, o Zico, revelado nas escolinhas do Flamengo no início 

da década de 1970 que, de um garoto franzino, foi transformado em um dos 

10 Destaque para a Lei 6.354/1976 que, pelo Artigo 27, garantiu aos ex-atletas que tenham atuado 
profissionalmente por três anos consecutivos ou por cinco anos alternados a função de Monitor 
de Futebol, que se aproximava da função de treinador, legitimando a atuação dos mesmos, prin-
cipalmente na formação de atletas. 
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maiores jogadores do mundo por meio da preparação física, treinamentos e me-

dicamentos11 e Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga, formado pela escolinha 

do Internacional e considerado, pelo seu porte físico e determinação, ícone do 

futebol força brasileiro (Rodrigues, 2007). 

 

2.1.1.4. Negócio (1990-presente) 

Bielinski (s.d., cit. por Melo, 2008, p. 28) aponta que na década de 1990 houve 

a consolidação de dois tipos específicos de escolinhas, a não seletiva, voltada 

para o ensino do futebol de forma educacional e recreativa e a seletiva com ob-

jetivo de formar jogadores profissionais.  

Com base nesta separação, propomos uma nova, dividida em escolinhas 

não-seletivas, escolinhas seletivas clubísticas ou categorias de base, que fazem 

parte da estrutura dos clubes e as escolinhas seletivas privadas ligadas sobre-

tudo à ex-jogadores de futebol. 

As escolinhas seletivas clubísticas ou categorias de base tem origem nas 

primeiras escolinhas desenvolvidas pelos clubes, sendo que com o advento dos 

CTs as mesmas tornaram-se mais especializadas e fechadas, voltadas para os 

jovens possuidores de talento e capacidade para se tornarem jogadores profis-

sionais (Damo, 2007). 

Ao longo da década de 1990 as categorias de base ganharam a atenção 

dos dirigentes devido ao aumento do valor do passe e o acirramento da concor-

rência entre os clubes, elevando os custos das contratações e dos salários. Tal 

cenário incentivou a formação dos próprios jogadores, uma opção viável finan-

ceiramente que não apresentava altos custos, reduzia os gastos com salários da 

equipe profissional e gerava a possibilidade de elevados ganhos futuros (Casarin 

& Cella, 2008; Ferreira & Paim, 2011; Jacobs & Duarte, 2006; Souza, 2008).   

Damo (2007) aponta que os investimentos dos clubes nas categorias de 

base também são frutos da pressão política feita pelos sócios, torcedores e im-

prensa aos dirigentes que são cobrados a investirem fortemente na formação de 

11 Rodrigues (2007) aponta que o trabalho científico realizado pelos profissionais do Flamengo 
com Zico proporcionou o ganho de massa muscular e o crescimento do jogador em mais de 10 
centímetros. 
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jogadores. Caso tais investimentos gerem resultados e o clube produza bons 

jogadores os louros recaem diretamente sobre os dirigentes, aumentando o pres-

tígio dos mesmos e garantindo a manutenção do poder. 

Assim, podemos notar que as categorias de base passaram a ser a princi-

pal fornecedora de atletas para a equipe de alto rendimento, não encontrando-

se mais jogadores formados nas peladas de várzea e/ou de rua (Rodrigues, 

2003). 

Thiengo (2011, p. 22) relata que “os clubes de maior expressão incentivam 

[a formação] por tradição, enquanto os menores o fazem por necessidade”, pois 

estes não possuem recursos para comprar bons jogadores e necessitam das 

receitas da venda dos atletas por eles formados para equilibrar o caixa 

(Mascarenhas, 2014). Rodrigues (2003) complementa afirmando que normal-

mente os clubes trabalham com a meta de que metade do elenco principal seja 

formado por jogadores formados pelo mesmo, apesar de tal meta dificilmente ser 

atingida. 

Damo (2007) relata que nas categorias de base acontece o processo de 

formação profissional dos jogadores, com ênfase para os garotos acima dos 14 

anos, que consiste em: 

 

“... constituir um habitus, por meio do disciplinamento, desenvolvimento 

e aperfeiçoamento das potencialidades físicas e técnicas do atleta, 

além da administração do seu potencial genético.” (Damo, 2007, p. 17) 

 

As escolinhas seletivas clubísticas também objetivam a correção de vícios 

futebolísticos nos jovens jogadores12, além de prepará-los para o trabalho físico, 

ensiná-los como jogar e a respeitar os esquemas táticos, além de adequá-los às 

normas do clube e do mercado de trabalho (Casarin & Cella, 2008; Ferreira & 

Paim, 2011; Rodrigues, 2003). Os processos de seleção de atletas também fo-

12 Cabe ressaltar que os atletas chegam normalmente às categorias de base aos 14 anos com 
uma formação prévia que muitas vezes é composta por diversos erros e vícios que impossibilitam 
o desenvolvimento completo dos mesmos. 
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ram modificados passando a serem baseados em fundamentos científicos, dei-

xando de lado os critérios subjetivos e empíricos predominantes na antiga forma 

de seleção baseada nas peneiras e nos olheiros (Rodrigues, 2003). 

Com o aumento da importância da formação, as categorias de base foram 

dotadas de amplas estruturas possibilitando uma formação multidisciplinar e 

constante, transformando as mesmas em verdadeiras fábricas de jogadores 

(Brunoro & Afif, 1997; Damo, 2007; Ferreira & Paim, 2011).  

Contribuíram para este processo a utilização de alojamentos no formato de 

albergue que possibilitaram aos clubes recrutarem jogadores de outras cidades 

e regiões do Brasil. Assim, a abrangência do processo de seleção foi aumentada, 

atraindo, principalmente para as grandes equipes, jovens de todas as regiões, 

sendo: 

 

“... por esta razão que as escolinhas [tradicionais se] tornaram obsole-

tas, pois o raio de captação delas é restrito quando comparado com as 

possibilidades que o albergamento oferece” (Damo, 2007, p. 282). 

 

De forma a ilustrar a amplitude do processo de formação dos clubes brasi-

leiros apresentamos, com base no relato feito por Damo (2007) sobre o Sport 

Club Internacional, o Quadro 1 que demonstra os profissionais da área técnica 

envolvidos com cada categoria. 
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Quadro 1 - Profissionais técnicos por categoria do Sport Club Internacional 

 

Fonte: Adaptado de Damo (2007). 

  

Categoria Nº atletas
Profissionais com 

dedicação exclusiva
Profissionais sem 

dedicação exclusiva

Escolinha Seletiva Principal                 
(Atletas entre 7 e 13 anos)

25-30 -
Técnico/professor e 
coordenador técnico.

Seleção                               
(Atletas entre 10 e 13 anos)

25-30
Técnico e preparador 

físico.

Assistente social, 
coordenador técnico, 

fisioterapeuta, 
massagista, médico, 

psicólogo, reabilitador, 
roupeiro e treinador de 

goleiros. 

Mirim e Infantil                    
(Atletas entre 14 e 15 anos)

25-30
Técnico, preparador físico, 

massagista e roupeiro.

Assistente social, 
coordenador técnico, 

fisioterapeuta, médico, 
psicólogo, reabilitador e 

treinador de goleiros.

Juvenil e Júnior                    
(Atletas entre 16 e 20 anos)

30-35

Técnico, auxiliar técnico, 
preparador físico, auxiliar 

de preparação física, 
treinador de goleiros, 

massagista e roupeiro.

Assistente social, 
coordenador técnico, 

fisioterapeuta, médico, 
psicólogo e reabilitador.

Juvenil e Júnior                 
(Atletas entre 16 e 20 anos)

30-35

Técnico, auxiliar técnico, 
preparador físico, auxiliar 

de preparação física, 
treinador de goleiros, 

massagista e roupeiro.

Assistente social, 
coordenador técnico, 

fisioterapeuta, médico, 
psicólogo e reabilitador.

Piloto                                   
(Atletas em avaliação entre os 

16 e 20 anos)
30-35

Técnico, preparador físico 
e treinador de goleiros.

Assistente social, 
coordenador técnico, 

fisioterapeuta, 
massagista, médico, 

psicólogo, reabilitador e 
roupeiro.

Profissional                        
(Atletas a partir dos 19 anos)

30-35

Técnico, auxiliar técnico, 
preparador físico, auxiliar 
de preparação física (2), 

treinador de goleiros, 
auxiliar de treinador de 
goleiros, massagista, 

roupeiro (2), médico (2), 
fisioterapeuta, assessor de 
imprensa (2), gandula (2), 

segurança (8) e 
coordenador técnico.

-
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Cabe ainda ressaltar que nas categorias de base a cobrança aos atletas é 

elevada, sendo exigido deles, muitos ainda imaturos, responsabilidade e vitórias, 

além de: 

 

“... muito controle técnico, pouca liberdade de decisão do atleta, limita-

ção da atividade criativa do atleta e muita responsabilidade em campo. 

O jogador deve cumprir os mandamentos do técnico, fazer o que foi 

ensaiado, treinado, ou seja, reproduzir o estilo de jogo planejado pelo 

técnico tendo em vista a vitória.” (Rodrigues, 2003, p. 77) 

 

Tais cobranças e o limitado número de vagas nas equipes principais fazem 

com que nem todos os atletas que frequentem as categorias de base sejam 

profissionalizados e alcancem a equipe principal. Assim, este processo é de ex-

tremo risco tanto para os atletas, que podem perder parte da juventude em um 

sonho que não irá dar-lhes futuro, como para os clubes que investem com base 

apenas no potencial que tal investimento possui para gerar enormes lucros 

(Souza, 2008).  

Por fim, apresentamos o Quadro 2 com um resumo das principais caracte-

rísticas das categorias de base dos grandes clubes brasileiros. 

 

Quadro 2 - Características das categorias de base 

Características das categorias de base 

Campos de treinamento bem cuidados e em número suficiente; 

Materiais esportivos adequados fornecidos pelo clube; 

Vestiários equipados utilizados antes e depois da prática esportiva; 

Sala de musculação, reunião e para comissão técnica; 

Busca do retorno financeiro, porém sem custo aos atletas; 

Competições durante toda a temporada; 

Comissão técnica completa e adequada à cada categoria; 

Metodologia de treinamento definida, geralmente tradicional, que visa a aquisição dos aspec-

tos físico, técnicos e táticos, formando um jogador completo. 

Fonte: adaptado de Casarin & Cella (2008). 
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Já as escolinhas seletivas privadas derivam das primeiras escolinhas cria-

das fora dos clubes pelos ex-atletas, sendo voltadas para crianças e adolescen-

tes entre os seis e quatorze anos (Casarin & Cella, 2008) e caracterizam-se 

como: 

  

“... entidades privadas que passam a ensinar jovens a prática do fute-

bol, mediante contraprestação econômica, devidamente alinhadas às 

pretensões mercadológicas do futebol-empresa-lucro.” (Pimenta, 

2000, p. 75) 

 

Os ex-atletas, beneficiando-se da fama enquanto jogadores, abrem tais es-

colinhas com o objetivo de terem uma ocupação e renda, atraindo jovens que 

acreditam que o prestígio e a proteção dos donos de tais estabelecimentos irá 

garantir-lhes uma acesso às categorias de base dos clubes e uma futura profis-

sionalização (Scaglia, 1996). Melo (2008) aponta que tais escolinhas, apesar de 

terem caráter essencialmente comercial, possuem um papel social, contribuindo 

para a formação educacional, física e social dos jovens. 

O formato de escolinha privada seletiva foi adotado também pelos clubes 

ao longo da década de 1990 com o desmembramento das escolinhas iniciais 

nas categorias de base, voltada para a fase final da formação, e nas citadas 

escolinhas, voltadas para os primeiros anos da formação com o objetivo também 

de atender a grande demanda de pedidos, inclusive políticos, de inclusão de 

jovens nas categorias de base (Damo, 2007; Rodrigues, 2003). 

Alguns clubes desenvolveram um formato de franchising para as escoli-

nhas que visa a geração de receitas; divulgação da marca; aumento da base de 

torcedores e aproximação dos mesmos; e talvez a detecção de algum talento 

que possa ser aproveitado nas categorias de base, gerando lucros também para 

o dono de cada unidade. O modelo de franquia obteve grande aceitação pelo 

mercado e pela população e foi implantado não só nas cidades de origem dos 

clubes, mas por todo o país no caso das escolinhas das grandes equipes (Damo, 

2007; Rodrigues, 2003).  

Com a valorização e glamourização da profissão de jogador de futebol as 

escolinhas seletivas privadas conquistaram espaço não só entre as camadas 
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populares - nas quais os pais empenham um grande esforço para manter os 

filhos em tais estabelecimentos com a esperança de que a carreira do filho os 

sustente no futuro -, mas também na classe média que, além de vislumbrar os 

altos salários que o talento dos filhos pode gerar, passou a ver nas mesmas uma 

forma de atividade física e social saudável, visto a impossibilidade da prática 

esportiva nos antigos espaços utilizados pelas crianças, como a rua e os campos 

de várzea (Carraveta, 2006; Damo, 2007; Mascarenhas, 2014; Rodrigues, 2003). 

Entretanto, tal modelo de formação de atletas sofre diversas críticas, como 

a de Melo (2008) que relata a ilusão de que o simples contato com ex-jogadores 

irá garantir aos jovens acesso aos clubes e à profissionalização. Outra crítica diz 

respeito à questão já abordada de que os ex-atletas creem que somente o pas-

sado como jogador é suficiente para capacitá-los a darem aulas abrindo mão de 

um projeto pedagógico que norteie o processo de ensino (Rezer, 2003, cit. por 

Thiengo, 2011, p. 68; Wilpert, 2005). 

Em relação às franquias das escolinhas dos clubes, podemos notar a 

venda de um sonho no qual os garotos que façam parte das mesmas serão ava-

liados frequentemente pelos membros das categorias de base dos clubes, com 

vistas a alçar os melhores para as mesmas. Damo (2007) aponta que estas es-

colinhas são renegadas pelos Departamentos de Base dos clubes, não pos-

suindo contato com as equipes de formação o que impede uma ligação clara e 

direta entre ambas.  

A pouca atenção dos profissionais das categorias de base à esse tipo de 

escolinha é explicado porque estes acusam os profissionais de Educação Física 

que lecionam nas escolinhas de adotarem uma utopia pedagógica tendendo “em 

favor da ludicidade, da diversidade de experiências, da participação em detri-

mento da competitividade e outros tantos na linha contraria à alta-performance” 

(Damo, 2007, p. 278). 

Casarin & Cella (2008) apontam que tanto as escolinhas seletivas privadas 

ligadas aos ex-jogadores como a dos clubes “possuem uma conotação burguesa 

realçando o sistema capitalista industrial (princípio de sobrepujança), podendo 

ocasionar traumas psicoafetivos-sociais” (Casarin & Cella, 2008, p. 12), princi-

palmente nos jovens que ingressam nas mesmas acreditando piamente que elas 
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irão garantir e/ou encurtar o caminho até a profissionalização em um grande 

clube. 

Por fim, apresentamos as principais características das escolinhas seleti-

vas privadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Características das escolinhas seletivas privadas 

Características das escolinhas seletivas privadas 

Normalmente possuem apenas um campo de treinamento com condições razoáveis,         

utilizado por diversas categorias, podendo o mesmo ser de grama sintética; 

Materiais esportivos adequados, comprados pelos pais; 

Vestiários simples utilizados normalmente apenas antes da prática esportiva; 

Busca do retorno financeiro com cobrança de mensalidades e outras taxas; 

Competições esporádicas; 

Comissão técnica formada pelo técnico/professor com a possibilidade de um assistente; 

Metodologia de treinamento confusa, indo desde o empirismo dos ex-jogadores até o caráter 

lúdico, não competitivo de alguns professores formados em Educação Física, sendo que  

ambas as formas possuem pouca preocupação com a parte física focando nos aspectos  

técnicos e coletivos da modalidade. 

 

Com relação às escolinhas não-seletivas, Valentin & Coelho (2005) relatam 

que as mesmas tiveram origem na década de 1990, período de forte adesão do 

Brasil às políticas neoliberais no qual:  

 

“... consolida-se uma política nacional que vai paulatinamente se vol-

tando para o discurso de inserção, inclusão e ascensão de crianças e 

jovens através da prática esportiva, assim como outras práticas (ex.: 

capoeira, dança, ginástica, etc.) que se encontram comumente ligadas 

à projetos estatais e não-estatais, sendo estes últimos normalmente 

veiculados a partir da atuação política das ONGs [Organizações Não 

Governamentais].” (Valentin & Coelho, 2005, p. 187) 

 

   Tais escolinhas foram criadas para suprir a ausência dos antigos espa-

ços de lazer das crianças e adolescentes, como os campos de várzea, pratica-

mente extintos devido à expansão urbana descontrolada (Melo, 2008).  
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As escolinhas não seletivas desempenham papel de socialização, motiva-

ção, inclusão e elevação da autoestima por meio de atividades pedagógicas, ar-

tísticas e culturais, incentivando a prática da educação, com muitos casos em 

que a participação está atrelada à frequência escolar (Casarin & Cella, 2008; 

Melo, 2008; Scaglia, 1996). Sobre a multidisciplinaridade existente nas mesmas, 

Campestrini (2009) comenta: 

 

“Acredita-se que o desporto e a inclusão social caminham juntos, 

desde que o trabalho desenvolvido com o mote desportivo contemple 

outras áreas. Por isso, a multidisciplinaridade é de fundamental impor-

tância em projetos desta natureza, atentando-se especialmente para 

as áreas da pedagogia, da psicologia e do serviço social que, alinhadas 

com o desporto, podem trazer resultados positivos para a inclusão so-

cial de determinados grupos participantes deste tipo de trabalho." 

(Campestrini, 2009, p. 58) 
 

Tais escolinhas também contribuem para afastar as crianças e adolescen-

tes de problemas atuais como a violência, drogas e demais vícios (Alves & 

Pieranti, 2007; Campestrini, 2009; Rodrigues, 2003). Casarin & Cella (2008)   

complementam afirmando que: 

 

“... parece ser função básica da escolinha proporcionar um processo 

de ensino aprendizagem, que venha a possibilitar um aprendizado da 

modalidade em questão, mas que este aprendizado não tenha um fim 

em si mesmo, ou seja, este processo deve estar envolvido em todo um 

contexto vivido pelo aluno.” (Casarin & Cella, 2008, p. 12) 

 

Melo (2008), Scaglia (1996) e Valentin & Coelho (2005) apontam a impor-

tância das escolinhas não-seletivas, desenvolvidas principalmente por municí-

pios e ONGs, ao direcionar a atenção e energia das crianças e adolescentes 

para o esporte, em especial ao futebol, pois além de propiciar uma opção de 

lazer e divertimento à esses jovens concede uma experiência educacional capaz 

de direcionar os mesmos para uma vida honesta e promissora, além de aproxi-

mar toda a comunidade, atraindo a atenção e participação dos familiares dos 
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alunos que acabam afetados positivamente pelas mesmas. No Quadro 4 apre-

sentamos as principais características das escolinhas não-seletivas. 

 

Quadro 4 - Características das escolinhas não-seletivas 

Características das escolinhas não-seletivas 

Não gera retorno financeiro e nem custos aos alunos; 

Ligadas aos governos, principalmente municipais e à ONGs; 

Estrutura física limitada; 

Comissão técnica formada apenas pelo professor; 

Materiais esportivos de baixa qualidade, em quantidade limitada e fornecidos gratuitamente; 

Competições esporádicas; 

Metodologia baseada em uma pedagogia de formação do cidadão através de atividades     

diversificadas que desenvolvam a totalidade não focando apenas no ensino do futebol. 

Fonte: adaptado de Casarin & Cella (2008). 

 

A conquista pela seleção brasileira da Copa do Mundo de 1994, com uma 

equipe que apresentava todas as características do futebol força, consolidou o 

modelo de formação baseado neste estilo de jogo (Sarmento, 2006). 

Com relação às seleções de base podemos notar que as mesmas continu-

aram a trajetória vitoriosa iniciada em meados da década de 1980, sendo o prin-

cipal motivo apontado para tal a criação de um Departamento de Base na CBF 

com comissões técnicas próprias para cada categoria (Brunoro & Afif, 1997), 

merecendo destaque as conquistas do Mundial sub-20 em 1993, 2003 e 2011 e 

do Mundial sub-17 em 2003 (Sarmento, 2006). 

Ao longo da década de 1990 e no início do século XXI foi acelerado o pro-

cesso que transformou o futebol em um rentável produto da Indústria Cultural 

com a crescente comercialização do espetáculo futebolístico (Rodrigues, 2003) 

e a definitiva transformação dos atletas em mercadorias, especialmente no Brasil 

como relata Campestrini (2009, p. 127): 

 

"O Brasil é caracteristicamente fornecedor de matéria-prima para o am-

plo mercado europeu do futebol, assim como o são alguns países da 

América Latina e da África. Esta conjuntura transformou completa-

mente os negócios relacionados à modalidade e posicionou o atleta de 

futebol como uma mercadoria de troca." 

58 
 



Neste cenário o Brasil se tornou o maior produtor de jogadores do mundo 

visando atender um mercado em expansão no qual se demanda jogadores de 

todos os níveis inclusive para novos mercados como a América do Norte, Ásia e 

Leste Europeu (Campestrini, 2009). Assim, a produção e comercialização de 

atletas torna-se a principal fonte de renda para os clubes brasileiros e um rentá-

vel negócio, principalmente aos empresários, que adquirem um papel de prota-

gonismo ao controlar os jogadores, uma das pontas do negócio futebol 

(Rodrigues, 2003; Thiengo, 2011). 

Melo Filho (2011) afirma que a atuação dos empresários foi claramente be-

neficiada pela Lei 9.615/1998, conhecida como Lei Pelé, que extinguiu o passe13, 

instrumento legal que ligava os atletas aos clubes.  

A Lei Pelé, ao não prever outros mecanismos claros de ligação entre joga-

dores e clubes e nem regular a atuação dos empresários, incentivou estes a 

ampliarem suas atividades que visam fundamentalmente o próprio lucro (Damo, 

2007; Mascarenhas, 2014; Rodrigues, 2003).  

Outra alteração legal da Lei Pelé que beneficiou os empresários foi a cria-

ção dos clubes-empresa de forma que os clubes pudessem ser empresas que 

visam o lucro e controlados por qualquer tipo de investidor (Silva, 2012). 

Esta possibilidade deu origem à última grande alteração no processo de 

formação de jogadores no Brasil com a criação dos clubes-empresa por parte 

dos grandes empresários brasileiros de jogadores. O objetivo dos mesmos é 

controlar todo o processo, desde a seleção dos jovens talentos, passando pelo 

controle dos treinamentos e desenvolvimento dos mesmos até a sua comerciali-

zação para os clubes do exterior (Damo, 2007; Paoli, 2007).  

Os clubes-empresa criaram seus próprios CTs que adotaram uma meto-

dologia fundamentada “no modelo de empresa-militarizada” (Rodrigues, 2003, p. 

101), na qual são formados jogadores visando futuras vendas. São criados joga-

dores-máquinas que apresentam um domínio técnico de diversas posições; um 

excelente porte e preparo físico baseado na necessidade de cada posição e de 

cada mercado consumidor; obediência aos esquemas táticos e ao jogo coletivo; 

e um comportamento exemplar onde a paciência, o fair play e uma vida pacata 

13 A explicação detalhada sobre o passe pode ser encontrada na página 97. 
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e discreta fora de campo são considerados fundamentais para o sucesso e a 

garantia de altos lucros aos empresários (Rodrigues, 2007). 

Desta forma ocorre o aumento do êxodo de jogadores brasileiros para o 

exterior, inclusive para países com pouca relevância no futebol mundial, como 

Rússia, Ucrânia, Arábia Saudita e Vietnã (Jacobs & Duarte, 2006), pois “os atle-

tas brasileiros não são apenas bons, são também baratos, e existe uma rede 

que os comercializa internacionalmente” (Damo, 2007, p. 26). 

No Quadro 5 apresentamos as principais características da formação rea-

lizada pelos clubes-empresa. 

 

Quadro 5 - Características da formação dos clubes-empresa 

Características da formação dos clubes-empresa 

Visa obter altos lucros com a venda de jogadores, principalmente para o exterior; 

Ligados a empresários e investidores; 

Estrutura física completa, em muitos casos superior à dos clubes tradicionais; 

Comissão técnica completa formada por profissionais de diversas áreas; 

Materiais esportivos de alta qualidade, em quantidade suficiente e fornecidos pelo clube; 

Competições durante toda a temporada, inclusive com participação frequente em            

campeonatos internacionais; 

Metodologia baseada no futebol força, com valorização do coletivo, do preparo físico e de 

jogadores técnicos e aptos a jogarem em diversas posições. Os aspectos comportamentais 

são valorizados com preferência à jogadores com bom comportamento e discretos. 

 

Damo (2007) relata que a administração da formação de jogadores no Bra-

sil é de responsabilidade da CBF14 no âmbito nacional e das Federações no 

âmbito estadual15. Contudo, o autor afirma que a CBF, como entidade máxima 

do futebol brasileiro, não o faz claramente, sendo tal desregulamentação uma 

característica da formação brasileira: 

 

14 Para saber mais sobre a história e o papel da CBF no futebol brasileiro consultar Reis et al. 
(2011); (Reis et al., 2013) e Sarmento (2006). 
15 A atual participação do Estado no processo de formação é limitada como veremos a frente, se 
concentrando na elaboração de Leis regulamentadoras. A pouca interferência estatal, em que 
pese a responsabilidade do Estado em fomentar a prática e a formação de atletas, é fruto da 
Constituição de 1988 que concedeu autonomia às entidades de administração do desporto.  
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“A CBF dispõe de um departamento de ‘divisões de base’, imbuído tão 

somente do recrutamento de atletas visando a participação em compe-

tições internacionais, organizadas pela Fifa. Como [a formação de jo-

gadores] não interessa ao público, nem aos mídias e, como tal, tem 

escassas possibilidades de dar lucro, exceto para os clubes e agen-

tes/empresários que, por conta própria, ordenam o mercado de recru-

tamento, investimento, seleção e comercialização de dons/talentos, a 

CBF simplesmente retira-se de cena.” (Damo, 2007, pp. 145-146) 

 

Atualmente são realizadas diversas competições de clubes para atletas em 

formação, sendo seguida a mesma divisão em categorias que as categorias de 

base dos clubes16. Praticamente todas as Federações possuem campeonatos 

estaduais de base, com destaque para os sub-20, sub-17 e sub-15, categorias 

mais frequentes.  

Também são realizadas competições em nível nacional, sendo as princi-

pais:  
• Copa São Paulo de Futebol Júnior: também conhecida como Copi-

nha, é voltada para atletas sub-20 e é organizada pela Federação Paulista de 

Futebol. É a competição de base mais antiga e importante do Brasil, sendo rea-

lizada desde 1969. A mesma acontece no mês de janeiro em comemoração ao 

aniversário da cidade de São Paulo e conta com a participação de 104 equipes 

convidadas de todo o Brasil e do exterior (Lazzari, 2005); 

• Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior: também conhecida como 

Taça BH, é direcionada aos atletas sub-20 sendo organizada pela Federação 

Mineira de Futebol. Realizada desde 1985 é a segunda competição de base 

mais antiga e importante do país, contando com a participação de 36 equipes 

convidadas; 

• Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20: organizado pela Federa-

ção Gaúcha de Futebol desde 2006, é disputado pelas 20 equipes que partici-

pam da Série A do Campeonato Brasileiro; 

16 A divisão em categorias e a forma como a mesma é realizada estão detalhados no item 
2.1.2.2.3, localizado na página 71. 
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• Copa do Brasil de Futebol Sub-20: organizada pela CBF desde 2012, 

é disputada pelas 20 equipes que participam da Série A do Campeonato Brasi-

leiro, pelas 11 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro e pelo campeão 

da Copa Norte de Futebol Sub-20; 

• Copa Norte de Futebol Sub-20: organizada pela CBF desde 2013, é 

disputada pelas equipes da região norte do Brasil; 

• Copa do Brasil de Futebol Sub-17: organizada pela CBF desde 2013, 

é disputada pelas 20 equipes que participam da Série A do Campeonato Brasi-

leiro e pelas 12 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro; 

• Copa Internacional de Futebol Sub-17: também conhecida como 

Copa Promissão, acontece na cidade de Promissão, estado de São Paulo. É 

organizada desde 2001 pela prefeitura de tal cidade e conta com a presença de 

18 equipes convidadas de todo Brasil; 

• Copa Brasil Sub-15: também conhecida como Copa Votorantim, 

acontece na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. É organizada desde 

1994 pela prefeitura de tal cidade contando com a presença de 16 equipes con-

vidadas de todo o Brasil. 

De se destacar a prevalência das competições sub-20, justificada pela pro-

ximidade que tal categoria possui da profissionalização o que lhe concede mais 

interesse e importância, com tais competições servindo como vitrines para os 

novos jogadores.  

Também merece destaque o fato de que a maioria das competições nacio-

nais não são organizadas pela CBF, sendo que todas são de curta duração não 

havendo ligação entre as mesmas, critérios claros de participação e um calen-

dário anual de competição, diferentemente das competições profissionais, o que 

prejudica o desenvolvimento competitivo dos atletas em formação. 

Por fim, o Quadro 6 apresenta um resumo com as principais etapas do pro-

cesso histórico de formação dos jogadores de futebol brasileiros. 
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Quadro 6 - Etapas históricas da formação de jogadores no Brasil 

Época Fase Principal local Forma de aprendizagem 

1880 - 1930 Observação 
Escolas, Clubes e 

Fábricas 

Observação e aprendizagem com os 

demais jogadores. 

1930 - 1966 Rua e várzea 
Rua e Campos de 

Várzea 

Por meio da prática, com liberdade, 

improviso e criatividade. Baseada no 

futebol arte e no individualismo. 

1966 – 1990 Cientificação 
Escolinhas dos  

clubes 

Baseado no futebol força, em esque-

mas táticos, na parte física e no cole-

tivo em detrimento ao individual. 

1990 - presente Negócio 

Categorias de 

base dos clubes e 

dos clubes-em-

presa 

Total mercantilização, multidiscipli-

nar, futebol força, valorização da po-

livalência, obediência tática, preparo 

físico e comportamento exemplar 

dentro e fora de campo. 

 

2.1.2. Características do atual processo de formação brasileiro 

Como demonstrado, o processo de formação de jogadores de futebol no Brasil 

passou por grandes transformações desde a última década do século XX, com 

a decadência e desvalorização da formação realizada nos campos de várzea e 

na rua e a extrema valorização do processo realizado pelas escolinhas e pelas 

categorias de base dos clubes e dos clubes-empresa que assumiram o papel 

de principais agentes de formação dos novos jogadores. O processo de forma-

ção passou a ser baseado em teorias e métodos científicos desenvolvidos pelas 

faculdades de Educação Física (Rodrigues, 2003).   

Tais mudanças foram ocasionadas pela espetacularização e comercializa-

ção do futebol brasileiro que passou a ser considerado como um grande produtor 

e exportador de jogadores para os demais clubes do mundo, gerando uma in-

dústria para a produção de futebolistas e um fluxo emigratório contínuo (Brunoro 

& Afif, 1997; Campestrini, 2009; Soares et al., 2011). 

O processo de formação adquiriu um caráter profissional e multidisciplinar 

em que somente o jogador fabricado possui condições de se tornar um profissi-

onal valorizado capaz de render lucros ao clube formador (Carraveta, 2006). A 
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formação passa a ser “resultado de um processo pedagógico e civilizatório ca-

racterizado pela regulamentação, controle, institucionalização e racionalização 

desta profissão” (Rodrigues, 2003, p. 17). 

A presente parte tem por objetivo apresentar e explicar como ocorre atual-

mente o processo de formação de jogadores no Brasil, do qual “é mais fácil ser 

expelido do que agregado” (Damo, 2007, p. 269). Para tal a dividimos em quatro 

partes. A primeira visa apresentar e explicar as teorias e metodologias utilizadas 

no processo de formação brasileira. 

Na segunda parte expomos como ocorre tal processo, sendo a mesma di-

vidida em cinco subpartes que tratam da pré-formação, do processo de seleção 

de atletas realizado pelos clubes, das categorias utilizadas, da formação propri-

amente dita e da etapa final do processo, com a profissionalização dos atletas. 

A terceira parte apresenta as características sociais do processo de forma-

ção e a última expõe as principais críticas dos estudiosos da área. 

 

2.1.2.1. Metodologias de formação utilizadas no Brasil 

O processo de formação atual realizado no Brasil é balizado por diversas teorias 

e métodos que visam orientar os professores e técnicos sobre as formas de en-

sinar e preparar os jovens para um futuro como atletas profissionais de futebol.  

Casarin & Streit (2011) explicam, com base no trabalho do professor Jorge 

Bento, que o processo de formação é um fenômeno complexo, composto por 

diversas dimensões que interagem entre si constantemente, objetivando: 

 

“... o desenvolvimento das dimensões (tática-técnica-física-psicoló-

gica), a criação de hábitos desportivos e a aquisição de um conjunto 

de competências intrapessoal e interpessoal num contexto cultural es-

pecífico.” (Casarin & Streit, 2011, p. 46)  

 

Tal processo, ainda segundo Casarin & Streit (2011), é fruto das interações 

entre diversos agentes como a sociedade, a cultura, a equipe, os jogadores, trei-

nadores, dirigentes, funcionários dos clubes, pais e torcedores. 
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Com relação à metodologia de ensino e treinamento, a mesma vem so-

frendo alterações ao longo dos anos existindo três grandes correntes: a concep-

ção pré-científica; a científica, dividida em modelo global e específico e a con-

cepção sistêmico-ecológica (Carraveta, 2012; Casarin & Cella, 2008; Rodrigues, 

2003; Wilpert, 2005).   

A concepção pré-científica é baseada no empirismo com valorização da 

prática como treinamento das habilidades natas dos jogadores, sem promover o 

desenvolvimento programado de novas capacidades e da parte física. Os treina-

mentos são convencionais, condutivistas e repetitivos, com o treinamento físico 

baseado na ginástica militar e na calistenia (Carraveta, 2012; Wilpert, 2005), 

sendo que: 

 

“Os jogadores, em suma, deviam se adaptar a um modelo de treina-

mento improvisado para responder às necessidades do time, aos inte-

resses imediatos do jogo, à linha de pensamento do treinador e, em 

certa medida, à própria cultura local.” (Carraveta, 2012, p. 111) 
 

Tal concepção foi amplamente utilizada durante o auge do futebol arte, de 

1930 a 1970, sendo que após este período a mesma perdeu espaço devido ao 

advento do futebol força e da cientificação dos processos de formação e dos 

treinamentos. A mesma é atualmente utilizada principalmente pelos ex-jogado-

res que acreditam que a experiência profissional é suficiente para o ensino da 

modalidade nas suas escolinhas (Carraveta, 2012; Damo, 2007; Pimenta, 2000; 

Scaglia, 1996).  

A concepção científica prega que a formação e os treinamentos devem ser 

baseados em teorias e métodos oriundos das faculdades de Educação Física, 

sendo propagada a partir da década de 1970 pelos graduados da referida área, 

atingindo seu ápice durante a década de 1980 e 1990 (Wilpert, 2005). A mesma 

possuía duas vertentes opostas: a global e a específica (Carraveta, 2012). 

A vertente específica diz respeito ao ensino por meio da decomposição dos 

elementos técnicos, físicos e das táticas em partes que devem ser memorizadas 

e reproduzidas isolada e mecanicamente diversas vezes até a perfeição, em mo-

vimentos e situações limitadas e estáveis, com o jogador decomposto em partes 
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que são tratadas pelos correspondentes especialistas. Tal metodologia, baseada 

no modelo behaviorista de estímulo-resposta, acelera a aprendizagem e objetiva 

resultados imediatos (Carraveta, 2012; Casarin & Cella, 2008; Rodrigues, 2003). 

Já a vertente global, baseada na Teoria Gestalt, prioriza o ensino da mo-

dalidade por meio da organização coletiva ao julgar que a técnica, tática e a parte 

física são indissociáveis. Nela predominam os treinos coletivos onde são simu-

ladas situações de jogo em que os fundamentos são ensinados (Casarin & Cella, 

2008; Rodrigues, 2003). 

Rodrigues (2003) aponta que a formação nesta vertente é feita de forma 

mais ampla e os componentes podem ser adaptados conforme cada situação 

fazendo com que: 

 

“... a filosofia de trabalho de formação das categorias de base [difira] 

entre os clubes, o que implica na construção de um habitus típico do 

clube, o qual inclui estilo de jogo, esquema tático e tradição clubística.”  

(Rodrigues, 2003, p. 77) 

 

Sobre a concepção científica Carraveta (2012, p. 116) afirma que: 

 

“A visão unidisciplinar, ponto de convergência e de expressão da con-

cepção científica como fundamentação mecanicista e tecnológica, pro-

duto da conjugação de empirismo e do racionalismo começa a provo-

car controvérsias no atual cenário do futebol.”   
 

Como forma de solucionar as controvérsias relatadas foi desenvolvida, pe-

los professores Victor Frade e Rui Garganta, a concepção sistémico-ecológica 

que aborda a formação e o treinamento de forma transdisciplinar admitindo o 

trabalho cooperativo dos diferentes profissionais envolvidos com as mesmas, 

algo que não ocorria na concepção científica. São aceitos a utilização de aspec-

tos subjetivos como a cultura, tradição, valores e crenças, além dos sentimentos 

e emoções (Carraveta, 2012).  

Devido à complexidade deste modelo o mesmo não pode ser reduzido em 

partes e é valorizada a consciência e inteligência dos jogadores que são incen-
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tivados a analisar o jogo e encontrar soluções para situações adversas, com li-

berdade para que eles utilizem a criatividade e o improviso por meio das fintas e 

dos dribles. Assim, é concedida autonomia e espontaneidade aos atletas, em 

uma retomada de princípios pregados pelo antigo futebol arte (Carraveta, 2012), 

sendo que tal concepção: 

 

“... está levando as comissões técnicas, os setores de saúde e os jo-

gadores de futebol, de uma atitude limitada por padrões rígidos, à uma 

postura mais crítica e aberta.”   (Carraveta, 2012, p. 118) 

 

Por fim destacamos que todas as metodologias apresentadas são utiliza-

das atualmente no Brasil, sendo que a adoção das mais recentes depende do 

grau de investimento realizado pelos clubes e dos profissionais envolvidos na 

formação. Os métodos mais modernos são utilizados principalmente pelos gran-

des clubes que investem na formação, o que concede aos mesmos a vanguarda 

deste processo e a produção de melhores jogadores. 

 

2.1.2.2. Etapas do processo de formação 

O atual processo de formação ocorre cada vez mais precocemente (Paoli, 2007), 

sendo que o mesmo é realizado “de maneira hierárquica, formal e, em alguns 

casos, excessivamente burocrática” (Carraveta, 2012, p. 126). 

Drubscky (2003, cit. por Thiengo, 2011, p. 22) aponta a importância adqui-

rida pelo processo de formação ao afirmar que o sucesso dos jogadores de alto 

rendimento é construído e depende do período em que os mesmos passam nas 

categorias de base dos clubes. 

De forma a melhor apresentar tal processo dividimos o mesmo em cinco 

partes: a pré-formação, a seleção realizada pelos clubes, as divisões das cate-

gorias de base, a formação propriamente dita e a profissionalização. 

 

2.1.2.2.1. Pré-formação 

Deve-se ter em mente, como aponta Rodrigues (2003), que o processo de for-

mação nunca é iniciado nos clubes na escala zero, pois os atletas chegam aos 
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mesmos apresentando noções básicas de como praticar a modalidade (Thiengo, 

2011). 

A pré-formação das crianças, também conhecida como iniciação esportiva, 

tem origem em diversas vivências durante a infância como as atividades com 

bola de caráter lúdico. Tais atividades, que aconteciam nas ruas e campos de 

várzea de forma espontânea e não planejada, migraram sobretudo para as es-

colinhas, com tal processo recebendo pouca atenção e investimento por parte 

dos clubes. 

A pré-formação realizada nas escolinhas tem por objetivo proporcionar às 

crianças o aprendizado dos elementos fundamentais do futebol por meio de me-

todologias desenvolvidas pelas faculdades de Educação Física (Thiengo, 2011),  

Este processo normalmente tem início por volta dos sete anos e se estende 

até os 14, momento em que os garotos passam a ser atraídos pelos clubes vi-

sando a especialização da formação (Scaglia, 1996). Carraveta (2006) relata que 

o período entre os 7 e 10 anos: 

 

“... se destaca como estágio decisivo para o desenvolvimento das es-

truturas psicomotoras de base, representando a fase propícia para o 

treinamento dos elementos constitutivos da capacidade de diferencia-

ção, reação ótico-acústica, ritmo, aprendizagem motora e capacidade 

cognitiva. É o período ideal para a iniciação no futebol nas escolas es-

portivas.”  (Carraveta, 2006, p. 92) 

 

Neste período deve ser realizado um trabalho a longo prazo por meio de 

atividades com componentes lúdicos visando desenvolver a consciência corporal 

e as habilidades motoras e perceptivas, além da realização de pequenos jogos 

que não devem seguir à risca as especificidades da modalidade, objetivando fa-

miliarizar os garotos com a bola e desenvolver o controle e a habilidade com a 

mesma (Carraveta, 2006, 2012).    
Bompa (2002, cit. por Thiengo, 2011, p. 58) recomenda que entre os 10 e 

12 anos as crianças devem começar a terem um acompanhamento no processo 

de aprendizagem com a especialização total ocorrendo entre os 14 e 16 anos. 
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Merece destaque a constatação de Damo (2007) de que esta fase foi e é 

fundamental para a formação e diferenciação dos jogadores brasileiros, visto que 

durante a infância as crianças brasileiras dedicam grande parte do tempo livre 

ao futebol prevalecendo o lúdico, a liberdade e o improviso, sem cobranças, li-

mitações e disciplinamento o que permite o desenvolvimento das habilidades 

técnicas que sempre diferenciaram os brasileiros.  

Carraveta (2006) complementa afirmando que as crianças que crescem em 

espaço abertos que as possibilitam jogar, correr e saltar possuem mais disposi-

ção a se tornarem jogadores do que aqueles que passam a infância em ambien-

tes fechados tendo contato apenas com brincadeiras e jogos eletrônicos. 

 

2.1.2.2.2. Seleção 

Ferreira & Paim (2011) apontam que o futebol é a modalidade coletiva que mais 

cedo inicia um processo de formação sistemático e organizado em procedimen-

tos metodológicos, sendo que o mesmo tem início com a seleção dos jovens 

atletas que irão integrar a categoria de base dos clubes.  

A seleção é necessária devido às poucas vagas e à enorme demanda de 

atletas, sendo que a mesma ocorre permanentemente nos clubes (Ferreira & 

Paim, 2011; Rodrigues, 2003). 

Bompa (2002, cit. por Neto, 2004, p. 20) aponta a existência de dois mode-

los básicos de seleção: o natural, no qual a seleção se dá pelo desempenho do 

atleta nas partidas que ele disputa ao longo do tempo, com a natural diferencia-

ção e o científico, mais comum, no qual são realizados processos seletivos para 

a escolha de jovens com características que permitam o desenvolvimento dos 

mesmos.  

As características desejadas são: “destreza, leitura de jogo, visão, interpre-

tação, nível de potência, velocidade, estado emocional e combatividade” 

(Rodrigues, 2003, p. 147), além da “coordenação motora, altura e fatores extra 

campo, como a conduta do indivíduo, seu desempenho escolar e as relações 

familiares” (Souza, 2008, p. 79). 

Com a evolução e alterações dos agentes formadores, as peladas de rua 

e dos campos de várzea perderam o protagonismo como principais locais de 
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seleção (Montagner & Oliveira Silva, 2003; Paoli, 2007), sendo introduzidos no-

vos locais onde os jogadores são captados, como as escolinhas, tanto as ligadas 

aos clubes como as de terceiros; os campeonatos juvenis; clubes menores e nas 

equipes de futsal (Paoli, 2007; Pimenta, 2000; Rodrigues, 2003).  

Estes fornecedores são relevantes porque a pré-formação realizada por 

eles é baseada “em normas e técnicas, na disciplina e no respeito e, não raro, 

no treinamento sistemático e intenso” (Paoli, 2007, p. 7) o que assegura aos 

clubes a qualidade dos garotos selecionados. 

Em que pese as indicações dos olheiros, empresários e de pessoas ligadas 

à diretoria dos clubes, a principal forma de seleção de novos jogadores para as 

categorias de base é por meio das já citadas peneiras (Neto, 2004). 

Esta forma de seleção, com forte caráter empírico, ocorre normalmente 

duas vezes por ano nos clubes, sendo que após um período de cadastramento, 

os jovens interessados comparecem a um local indicado pelo clube, normal-

mente fora do CT. Os interessados são divididos em categorias conforme a idade 

e são formadas equipes da mesma categoria em que são respeitadas as posi-

ções táticas indicadas inicialmente pelos atletas (Montagner & Oliveira Silva, 

2003; Paoli, 2007; Thiengo, 2011).  

Durante um tempo médio de quarenta minutos ocorre um treinamento co-

letivo entre equipes da mesma idade/categoria em que as características de 

cada jogador são observadas por profissionais ligados ao clube. O jogador que 

se destaca é convidado para um período de teste maior, entre sete e vinte dias, 

no CT do clube para uma análise mais precisa por meio de avaliações técnicas, 

táticas, médicas e psicológicas, e, caso aprovado, o mesmo é integrado definiti-

vamente às categorias de base (Brunoro & Afif, 1997; Montagner & Oliveira 

Silva, 2003; Neto, 2004; Paoli, 2007; Souza, 2008). 

Damo (2007) relata que as peneiras ainda são a melhor forma de acesso 

às categorias de base dos clubes, visto que com o tempo os jogadores neces-

sitam de outros requisitos, além do talento, para acessar as mesmas, sendo ne-

cessário a intermediação de, por exemplo, empresários, olheiros, torcedores e 

dirigentes. 
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Paoli (2007) afirma que o jogador acima dos 17 anos possui poucas chan-

ces de ser selecionado em uma peneira, pois para os selecionadores o atleta 

nesta idade ou deve estar na categoria de base de algum clube ou não possui 

talento suficiente para tal. Também é consenso entre os clubes que abaixo dos 

13 ou 14 anos o jogador é imaturo não compensando o investimento no mesmo, 

principalmente se ele for de outra cidade e tiver que ficar longe da família (Damo, 

2007). 

Brunoro & Afif (1997) apontam que a qualidade das peneiras depende do 

campo em que elas são realizadas e que o profissional que a conduz deve: 

 

“... ter princípios morais e feeling para observar os jogadores, discer-

nindo um craque no meio de uma multidão de garotos [e] ele tem de 

saber relacionar-se com os garotos no momento em que tiver que dis-

pensá-los. Do contrário, a estrutura emocional do rapaz poderá ficar 

abalada, e a expectativa de um jovem não deve ser frustrada de ma-

neira abrupta.” (Brunoro & Afif, 1997, p. 123) 
 

2.1.2.2.3. Categorias 

Nas categorias de base dos clubes os atletas são divididos em categorias, con-

forme a idade cronológica17 (Thiengo, 2011), sendo que: 

 

“Esta estruturação por idade e categoria é igual em todos os clubes no 

Brasil, devido ao fato de possibilitar a realização de competições naci-

onais, envolvendo as mais diversas regiões e clubes do país.” (Paoli, 

2007, p. 88) 

 

Carraveta (2006) relata que tais categorias possuem como característica 

geral o fato de serem um grupo limitado onde ocorre em simultâneo a coopera-

ção e o conflito entre os atletas, além de um contínuo processo de seleção e 

eliminação.  

17 Deve ser considerado que tal divisão é realizada com base no ano de nascimento desconsi-
derando o mês. Isso gera benefícios durante o período de formação para os jogadores nascidos 
nos meses iniciais do ano, vantagem diminuída ao longo da formação e irrelevante entre os 
profissionais.  
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Paoli (2007)18 aponta a existência das seguintes categorias nos clubes de 

futebol brasileiros19: 

• Pré-Mirim: até 12 anos; 

• Mirim: até 13 anos; 

• Pré-Infantil (sub-14): até 14 anos; 

• Infantil (sub-15): até 15 anos; 

• Juvenil (sub-17): entre 16 e 17 anos; 

• Júnior (sub-20):  entre 18 e 19 anos. 

A partir dos 20 anos o jogador já é considerado profissional e não pode 

atuar nas categorias de base (Brunoro & Afif, 1997) e nada impede, por exemplo, 

que um jogador de 15 anos faça parte da categoria sub-20. 

O fato da categoria juvenil e júnior englobar dois anos é criticado, sendo 

sugerida uma divisão ano a ano, como nas categorias inferiores, o que geraria 

novos empregos, novos campeonatos e mais oportunidades aos atletas (Paoli, 

2007). 

Damo (2007) relata que a atenção e o investimento dos clubes variam con-

forme a categoria, crescendo à medida em que a idade dos jogadores sobe e 

que esses se aproximam da profissionalização. As categorias júnior e juvenil re-

cebem tratamento parecido com os profissionais, com disponibilização de mate-

rial de treino e jogo, albergue para os atletas de outras cidades, comissão técnica 

completa e tratamento médico realizado juntamente com os atletas profissionais, 

enquanto que até os 15 anos é fornecido o básico com uma comissão técnica 

parcial. 

Por fim, com relação à seleção brasileira, a CBF adota uma categorização 

conforme as competições internacionais com equipes sub-15, sub-17 e sub-20, 

além da equipe sub-23 utilizada apenas nos Jogos Olímpicos, composta por 

muitos jogadores que já adquiriram o status de profissionais (Paoli, 2007). 

18 Utilizamos a descrição realizada por Paoli (2007) por esta detalhar todas as principais catego-
rias de formação apesar de outros autores como Brunoro & Afif (1997); Carraveta (2006); Casarin 
& Streit (2011) e Damo (2007) também citarem as mesmas categorias. 
19 Abaixo da categoria pré-mirim existem outras categorias, como a fraldinha, para crianças entre 
7 e 8 anos e dente de leite, entre os 10 e 11 anos. Contudo, a definição exata de tais categorias 
varia conforme o local e o clube e as mesmas recebem diminuta atenção por parte dos clubes, 
Federações e da CBF. 
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2.1.2.2.4. Formação 

O processo de formação propriamente dito, em que ocorre a especialização es-

portiva em uma determinada modalidade, no caso o futebol, é um processo longo 

e planejado minuciosamente, equivalendo à um curso superior, com objetivo de 

converter jovens talentosos em profissionais capazes de exibir suas performan-

ces publicamente (Carraveta, 2012; Damo, 2007; Thiengo, 2011), sendo que tal 

processo é: 

 

“... altamente competitivo. São aproximadamente 5.000 horas de inves-

timentos, distribuídos ao longo de aproximadamente dez anos, realiza-

dos diariamente no corpo, em rotinas altamente disciplinadas, extenu-

antes e seguidamente monótonas.” (Damo, 2007, p. 23) 

 

Carraveta (2006) e Schmidt (2001, cit. por Casarin & Cella, 2008, p. 6) 

apontam que a especialização esportiva deve ter início após os 14 anos, mo-

mento em que devem ser ensinados os movimentos específicos do futebol, com 

duração de quatro a seis anos, período que coincide com a puberdade e o final 

do processo de crescimento dos atletas. 

Ainda que prevaleça nos meios futebolísticos brasileiros a crença de que o 

talento nato é imprescindível para o futuro jogador (Rodrigues, 2003), o processo 

de formação é apontado por Damo (2007) como uma tecnologia altamente de-

senvolvida, constituída em meio ao processo de espetacularização do futebol, 

sendo que a mesma deve ser baseada em princípios coerentes e progressivos 

com estabelecimento de uma forma padrão de jogo (Casarin & Streit, 2011) vi-

sando: 

 

“... superar a visão ainda espontânea e empírica de formação do atleta 

de futebol, substituindo-a por um novo modelo, ainda em construção, 

apoiado na integração das diversas áreas científicas (técnica, motrici-

dade, fisiologia, nutrição, biomecânica, psicologia etc.).” (Paoli, 2007, 

p. 67)  

 

A especialização no futebol visa o aperfeiçoamento das habilidades técni-

cas e motoras dos jovens jogadores, a correção de problemas e vícios oriundos 
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da pré-formação, o ensino das táticas do jogo para a criação de uma cultura 

tática e a priorização do jogo coletivo (Carraveta, 2012; Paoli, 2007; Rodrigues, 

2003; Scaglia, 1996), sendo que: 

 

“A ideia é acrescentar atributos físicos, técnicos, táticos, alimentares e 

emocionais ao indivíduo e formar o jogador diferencial, de modo que 

não apenas a preparação física dos jogadores passou a ser fundamen-

tal, mas a multifuncionalidade, a polivalência, a capacidade de execu-

tar de maneira eficiente os variados fundamentos do jogo, de atuar em 

diferentes posições e desempenhar diferentes funções em campo, 

ainda que o processo de trabalho seja taylorizado e se baseie em fun-

ções pré-estabelecidas por características individuais e por um padrão 

de jogo planejado, repetido e ensaiado em treinamentos.” (Souza, 

2008, p. 79) 

 

2.1.2.2.5. Profissionalização 

Ao final do processo de formação o jogador é considerado apto a profissionalizar-

se e integrar a equipe principal do clube (Damo, 2007). Tal passagem significa, 

para Souza (2008), o encerramento da produção da mercadoria principal do fu-

tebol atual, o jogador, que ao entrar no mercado estabelece relações de trabalho 

e colabora com a movimentação de toda a indústria do futebol mundial.  

Contudo, não são todos os participantes das categorias de base que con-

seguem atingir a profissionalização, sendo desejado “o jogador habilidoso, efici-

ente, disciplinado e de bom comportamento, que tenha respeito e obediência à 

hierarquia, aos horários e às regras” (Souza, 2008, pp. 79-80).  

A dificuldade em alcançar a profissionalização e as equipes principais é 

relatada por Damo (2007) que, ao estudar as categorias de base do Internacio-

nal, apontou que a equipe principal absorve, em média, três a quatro jogadores 

formados pelo clube por ano. Entretanto, em 2004, nenhum dos 400 jovens que 

frequentaram as categorias de base do clube foi recrutado pela equipe principal 

para a temporada seguinte. 

Tal questão é corroborada por Carraveta (2012, p. 129): 
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“São raros os jogadores que iniciam sua formação antes dos 16 anos 

de idade, nas divisões inferiores dos clubes [...] e atingem a elite [...] 

no mesmo clube.” 
 

Apesar das dificuldades a procura pelas categorias de base continua alta, 

como no caso do Internacional, que, em 2004, avaliou 550 jogadores com ape-

nas 14 incorporados à categoria de base (Damo, 2007). 

Brunoro & Afif (1997) apontam que para facilitar a absorção dos jovens jo-

gadores na equipe principal o treinador desta deve se reunir semanalmente com 

os responsáveis pela formação para conhecer os atletas em formação e a evo-

lução deles. O ideal é que o técnico da categoria júnior seja um dos auxiliares do 

treinador da equipe principal, para padronizar o treinamento entre tal categoria e 

os profissionais facilitando a inclusão dos jovens no time principal, além de que: 

 

“Um técnico não pode exigir que um atleta em início de carreira entre 

no time principal de forma repentina e tenha êxito. É necessário que os 

jovens valores sejam integrados ao time de modo lento e gradual, para 

que não sintam o peso da responsabilidade. O lado emocional é o que 

deve ser mais trabalhado. [...] Uma boa medida é a inclusão desses 

jogadores em treinos da equipe principal e, até mesmo, em algumas 

viagens. Aos poucos, os garotos que mais se destacarem poderão en-

trar no decorrer de jogos que não sejam decisivos.” (Brunoro & Afif, 

1997, p. 128) 
  

Merece destaque a pesquisa realizada por Rodrigues (2003) que relata 

que, apesar da atual formação acontecer nas escolinhas e nas categorias de 

base dos clubes, os atletas ainda valorizam as peladas e o futebol de várzea. A 

maioria dos atletas entrevistados pelo autor apontam que tais locais foram onde 

eles aprenderam a modalidade, demostrando que apesar de todas as alterações 

no processo de formação tais formas tradicionais de ensino do futebol continuam 

a existir e serem relevantes para a formação dos jogadores brasileiros. 

Por fim, utilizamos como base o modelo apresentado por Damo (2007) para 

retratar, na Figura 1, o longo caminho que deve ser percorrido pelos futuros jo-

gadores de futebol, bem como os locais em que cada etapa ocorre, as categorias 

envolvidas e as entradas e saídas de atletas durante o processo. 
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Figura 1 - Etapas do processo de formação atual.  

Fonte: Adaptado de Damo (2007).   
 

2.1.2.3. Características sociais  

Para se entender o processo atual de formação de jogadores no Brasil devem 

ser levados em conta também as características sociais do mesmo, pois: 

 

“... não é difícil perceber que a complexidade do processo de formação 

de praticantes não se reduz simplesmente a aspectos técnicos, táticos 

e físicos específicos de uma partida de futebol. Possui, em certa me-

dida, questões relacionadas com a socialização e tantas outras ciên-

cias que devem ser controladas por todos os agentes envolvidos no 

processo." (Campestrini, 2009, p. 23) 
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Damo (2007) afirma que um dos motivos para o sucesso do futebol brasi-

leiro é a grande quantidade de jogadores formados, que frequentam e que pro-

curam os clubes para iniciar o processo de formação.  

O desejo pela profissionalização no futebol tem origem principalmente nos 

benefícios que tal profissão pode gerar como fama, sucesso e status, além dos 

altos salários e estabilidade financeira (Pimenta, 2000). Tal sonho é estimulado 

pelos “meios de comunicação em massa, a indústria do espetáculo futebolístico, 

as empresas publicitárias, a indústria de materiais esportivos e os agentes es-

portivos” (Carraveta, 2006, p. 110).   

O caminho percorrido e o sucesso de grandes estrelas como Ronaldo, Ro-

binho e Neymar aumentam o sonho dos jovens brasileiros, principalmente da-

queles oriundos das classes inferiores da sociedade, que ainda veem no futebol 

a grande oportunidade de mudança de vida (Damo, 2007; Melo, 2008; 

Rodrigues, 2003). 

As famílias de tais jovens normalmente incentivam o desejo dos mesmos 

de tornarem-se jogadores, pois elas enxergam no futebol uma forma de melhoria 

de vida que inclui todos os membros da família e não apenas o jogador (Paoli, 

2007). Assim, motivados e pressionados por si próprios e pelas famílias os jo-

vens “entregam-se de corpo e alma, priorizando os capitais futebolísticos em de-

trimento dos escolares” (Damo, 2007, p. 108).   

Desta forma é notória a falta de interesse dos jovens futebolistas com a 

educação, o que gera muitas vezes abandono escolar (Paoli, 2007). Tal desin-

teresse pode ser explicado pela não exigência dos mesmos possuírem o ensino 

completo para serem jogadores profissionais e pelo cansaço gerado por uma 

rotina de intensos treinamentos (Carraveta, 2006). 

Damo (2007) aponta, ao comparar a formação brasileira com a espanhola 

e a francesa, que a falta de uma exigência clara e a complacência dos clubes 

com o abandono escolar privilegia a formação brasileira, pois os atletas, sem as 

obrigações escolares, podem dedicar-se integralmente ao processo de forma-

ção, beneficiando clubes e empresários. Tal situação é citada por Luiz Fradua 

Uriondo (2004, cit. por Damo, 2007, p. 155), então diretor técnico das divisões 

de base do Athletic Bilbao:   
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“... é difícil de formar jogadores aqui [...] Você não pode exigir muito, 

além de certos limites, pois o futebol não é a única opção desses jo-

vens. Felizmente a nossa sociedade oferece outras chances. O futebol 

não é tudo de que eles dispõem [...] Eles não têm disposição para fazer 

qualquer coisa, e se aquilo que nós propusermos não agradar, eles 

deixam o futebol. Talvez no Brasil não seja bem assim ...” (Uriondo, 

2004, cit. por Damo, 2007, p. 155) 

 

Na tentativa de diminuir a defasagem escolar os clubes incentivam os jo-

vens a frequentarem o ensino noturno das escolas públicas. Contudo, tal inicia-

tiva não gera grandes resultados visto que após um dia de treino os jogadores 

apresentam forte cansaço físico e mental, além de que o ensino noturno apre-

senta falta de infraestrutura, de recursos humanos e de um currículo adequado 

ao estudante-trabalhador (Carraveta, 2006; Paoli, 2007; Soares et al., 2011). 

A ausência de uma educação de qualidade, segundo Carraveta (2006), 

ocasiona uma série de problemas durante o processo de formação, como a falta 

de ocupação durante os horários livres e: 

 

“... limitações no que se refere à visão de mundo, cidadania, amizades, 

experiências, senso de lógica e conveniência com outras lideranças de 

fora do contexto do futebol. Provoca ainda reduções nas representa-

ções mentais, nos processos de análise das informações, no desen-

volvimento da capacidade de compreensão e nos mecanismos de co-

municação, [na] formalização de contratos, nos cuidados com a ima-

gem e no dia-a-dia, quando os atletas estão expostos aos veículos de 

comunicação, frente aos microfones e câmeras de televisão, desli-

zando frequentemente nas próprias declarações.” (Carraveta, 2006, 

pp. 105-106) 
 

Durante o processo de formação os jogadores passam por um processo de 

sociabilização, adquirindo a cultura do meio futebolístico que os condiciona a 

adotar comportamentos preestabelecidos que “os leva a atuar de maneira quase 

78 
 



mecânica, pela interiorização de valores, símbolos, normas, crenças, usos, cos-

tumes e sanções” (Carraveta, 2006, p. 104). A relevância do meio no processo 

de socialização é explicada por Campestrini (2009, p. 56): 

 

"Se a família é o principal agente de socialização na [idade] primária, 

as escolas, os grupos de iguais, as organizações, a comunicação so-

cial e finalmente o lugar de trabalho se tornam formas socializantes 

para os indivíduos na [idade] secundária." 

 

Tal processo é realizado no ambiente em que o jogador recebe a formação 

com os dirigentes, funcionários, membros da comissão técnica e demais jogado-

res atuando como agentes de sociabilização por meio da aprovação ou reprova 

dos comportamentos, sendo que tal processo ocorre de forma natural e informal 

(Brunoro & Afif, 1997; Campestrini, 2009; Carraveta, 2006).  

De se destacar que diferentemente do que ocorre em outras modalidades 

esportivas, nas quais a motivação dos atletas em formação é baseada em apren-

der e praticar a modalidade, no futebol esses motivadores são preteridos, com 

os possíveis ganhos financeiros sendo o principal motivador dos jovens futebo-

listas (Carraveta, 2006).  

A crescente comercialização do futebol brasileiro levou os jovens atletas a 

almejarem não mais integrar as equipes principais dos grandes clubes brasilei-

ros, mas atuarem por clubes de outros países, não só os europeus, como tam-

bém os dos novos mercados do futebol, como os clubes da Ásia e da América 

do Norte. Estes clubes atraem por pagarem bons salários em moedas mais va-

lorizadas que o Real, além dos pagamentos serem realizados na data combi-

nada, fato raro atualmente nos clubes brasileiros (Jacobs & Duarte, 2006; Soares 

et al., 2011).  

Cabe ressaltar que diferentemente da imagem glamorosa propagada pela 

mídia e percebida pelos torcedores, a formação e a profissão de jogador de fu-

tebol apresenta uma série de dificuldades em um cotidiano marcado pelo traba-

lho intenso, repetitivo, desgastante, com diversas restrições de mercado de tra-

balho, em que muitas vezes os clubes não cumprem os contratos firmados, além 

de uma grande discrepância de salários (Damo, 2007). 
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“O jogador de futebol experimenta assim como outros trabalhadores 

em tempos de flexibilização e precarização do trabalho, o medo do 

desligamento, a rotina estafante de treinamentos, o isolamento social, 

a falta de controle de seu tempo livre e a incerteza de continuidade da 

carreira, que a rigor, já é muito curta.” (Souza, 2008) 

 

A carreira do jogador de futebol é composta por diversos ciclos que se su-

cedem da infância até a aposentadoria do futebol, que ocorre entre os 35 e 40 

anos (Damo, 2007), sendo os mesmos retratados no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Ciclos e características da carreira do jogador de futebol 

Ciclo Idade Características 

Aprendizagem ou 

Pré-Formação 

Até os 14 

anos 

Domínio das técnicas elementares. Realizado nas 

escolinhas com eventual reconhecimento do ta-

lento e seleção para as categorias de base dos 

clubes. 

Preparação ou   

Formação 

Dos 14 aos 

20 anos 

Realizado nas categorias de base dos clubes,      

limitado aos vocacionados que dispõem do dom 

com o refinamento das técnicas corporais.  

Progressão ao profissionalismo ou exclusão do       

processo.  

Aprimoramento e 

Atuação 

Dos 17 aos 

24 anos 

Atuação profissional sujeita a variações de remu-

neração, prestígio e sucesso. Ser profissional já se 

torna um valor em si, pois é associado à um ideal 

de masculinidade e sucesso. 

Auge 
Dos 24 aos 

32 anos 

Consolidação da carreira, valorização financeira, 

aumento do prestígio e sucesso. 

Desconversão 
Dos 32 aos 

40 anos 

Fim da carreira e reconversão profissional,         

podendo esta ser por vontade própria, limitações   

físicas (idade ou lesões graves) ou desemprego 

crônico. 

Reconversão ou 

Aposentadoria 

Após final 

da carreira 

Período de recesso, comumente traumático pelo 

distanciamento do público, perda de visibilidade, 

dinheiro e de outros benefícios. 

Fonte: adaptado de Damo (2007). 
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2.1.2.4. Críticas 

O processo de formação de jogadores de futebol atual e as etapas que o com-

põem são alvos de diversas críticas por parte dos estudiosos da matéria.  

Cabe ressaltar que tais críticas não impedem que os jovens continuem so-

nhando em serem jogadores de futebol, pois as mesmas são abafadas pelos 

resultados da seleção brasileira, tanto profissional como de base, e pela mídia, 

treinadores, empresários, dirigentes e familiares, que continuam propagando as 

virtudes e benefícios que a carreira de futebolista pode ocasionar afastando do 

grande público os diversos problemas (Damo, 2007) que serão relatados a se-

guir. 

Todo o processo de formação brasileiro é cercado de incertezas, tanto para 

os clubes que investem visando os altos lucros futuros - sendo que nem sempre 

são formados jogadores habilidosos cujas transações possibilitem receitas que 

cubram os custos (Campestrini, 2009) -; tanto quanto para os atletas, que:  

 

“... vivenciam uma rotina estafante de treinos, o isolamento social, o 

medo do desligamento, a falta de controle de seu tempo livre e a incer-

teza de continuidade numa carreira que tradicionalmente é muito 

curta.” (Souza, 2008, pp. 78-79)      

 

Os problemas surgem já na fase de iniciação, a pré-formação, a qual acon-

tece principalmente nas escolinhas, que normalmente não apresentam uma me-

todologia de trabalho definida e clara, muitas vezes com o trabalho baseado ape-

nas na vivência do ex-jogador proprietário da mesma. A redução dos espaços 

públicos para a prática da modalidade e a consequente diminuição do futebol de 

rua e de várzea também são consideradas ameaças à pré-formação, bem como 

o risco de que o processo de iniciação futebolístico seja restrito somente aos que 

possam pagar as mensalidades das escolinhas, afastando os jovens das classes 

mais baixas do processo de formação (Aidar & Leoncini, 2002; Carraveta, 2006; 

Pimenta, 2000).  

O processo de seleção para as categorias de base, realizado principal-

mente por meio das peneiras, também é alvo de críticas, pois, como citado an-

teriormente, tal processo possui um forte caráter empírico, variando conforme o 
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olheiro, profissional que não recebe a devida atenção dos clubes brasileiros o 

que faz com que parte dos mesmos possuam uma baixa qualificação e renume-

ração, levando-os a tratar a profissão como um trabalho informal o que acaba 

limitando as possibilidades de seleção (Brunoro & Afif, 1997; Pimenta, 2000). 

 Como solução é sugerido a substituição das peneiras por uma forma de 

seleção mais completa, ampla e duradoura, com a avaliação de diversos critérios 

como médicos, biológicos, físicos, pedagógicos e psicológicos (Brunoro & Afif, 

1997; Neto, 2004; Pimenta, 2000). 

Com relação ao processo de formação realizado pelas categorias de base, 

Brunoro & Afif (1997) apontam que os clubes devem oferecer uma estrutura mul-

tidisciplinar completa composta por médicos, dentistas, psicólogos e assistentes 

sociais, visando atender todos os aspectos que envolvem a vida e a formação 

dos jovens atletas. Entretanto, tal fato não ocorre em grande parte dos clubes 

que apenas querem obter os lucros com a venda de jogadores. 

Podemos notar também que a grande maioria dos clubes não possui um 

documento base com a metodologia aplicada na formação das diferentes cate-

gorias, não ocorrendo um sincronismo entre o trabalho realizado nas diversas 

etapas (Casarin & Streit, 2011; Paoli, 2007). 

Casarin & Streit (2011) ainda relatam problemas como a falta de adaptação 

dos métodos de ensino às diferentes faixas etárias com até mesmo a utilização 

dos mesmos formatos de treinos realizados pelos atletas profissionais, além da 

falta de preocupação com a formação e qualidade dos treinadores e professores. 

Montagner & Oliveira Silva (2003) afirmam que todos esses fatores contribuem 

para o desperdício de jovens talentosos, sendo uma possível solução apontada 

por Campestrini (2009): 

 

“Faz-se necessário o estabelecimento de normas e procedimentos pa-

drões de conduta interna dos menores, funcionários e demais envolvi-

dos na formação; códigos que prevejam todas as nuâncias relaciona-

das às atividades de intervenção perante menores; o registro de todas 

as atividades exercidas pelo aprendiz em seu processo de formação a 

partir de um programa geral de aprendizagem, [...] ; o arquivamento do 

histórico de vida de cada praticante, desde a sua chegada até o seu 
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desligamento do clube, para o exercício da assistência social ...” 

(Campestrini, 2009, p. 218) 
 

Carraveta (2012) relata que as categorias de base vivem uma contradição 

na qual não é claro se as mesmas devem focar no processo de formação a longo 

prazo ou em resultados imediatos, como vitórias e títulos. O autor aponta que 

em muitos clubes a qualidade da formação é avaliada pelas conquistas, o que 

leva os responsáveis a privilegiarem uma formação a curto prazo e jogadores 

que possuam condições físicas e técnicas mais desenvolvidas no momento, dei-

xando de lado os que precisam ser aperfeiçoados em um raciocínio denominado 

coletivista.  

Tal pensamento, apesar de gerar conquistas imediatas, é o responsável 

pelo baixo aproveitamento dos jogadores recém formados pelas equipes princi-

pais (Carraveta, 2012), pois em certo ponto da formação ocorre: 

 

“O ponto de virada, [momento em que] o jogador apresenta equilíbrio 

entre a idade biológica e a cronológica. As vantagens competitivas dei-

xam de existir, e agora o que vale são as potencialidades físicas, téc-

nicas e táticas. Dado tempo ao tempo, presencia-se um fenômeno co-

mum na transição base-time principal: muitos dos destaques das divi-

sões de base decaem e jogadores antes ofuscados atingem o status 

de novos craques.” (Carraveta, 2012, p. 130) 

  

A cobrança por resultados também faz com que o talento e a habilidade 

individual sejam suprimidos do processo de formação em troca da valorização 

do jogo coletivo, tático e defensivo (Carraveta, 2006; Paoli, 2007). Tal cobrança 

também ocasiona que o processo seja acelerado e etapas sejam puladas 

(Thiengo, 2011). 

A antecipação do processo de formação também é fruto das cobranças so-

fridas pela equipe principal, que ao apresentar maus resultados passa a ter seus 

atletas criticados com os jogadores em formação apontados como a solução, 

tanto para os problemas técnicos como financeiros do clube. Desta forma os 

atletas em formação acabam muitas vezes subindo para a equipe profissional 
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sem estarem completamente preparados, ocasionando, além de lesões, o des-

gaste psicológico e emocional dos mesmos, que ao não jogarem de forma satis-

fatória são alvos de críticas que os levam de volta às categorias de base, preju-

dicando o desenvolvimento a longo prazo, além de expô-los à críticas desneces-

sárias dos torcedores e da imprensa (Casarin & Cella, 2008; Damo, 2007). 

Carraveta (2012) relata que o futebol possui características que “geram fre-

quentes instabilidades, imprecisões e inseguranças nas ações técnico-táticas, 

tanto individuais como grupais” (Carraveta, 2012, p. 54). Tais variações podem 

causar grandes problemas, principalmente psicológicos, aos atletas que atingem 

um rápido sucesso tanto nas categorias de base como ao subirem para a equipe 

principal (Brunoro & Afif, 1997; Carraveta, 2006). 

De forma a evitar tais problemas é evidenciadao a necessidade de um tra-

balho, por parte dos clubes, de conscientização dos jovens atletas sobre as ca-

racterísticas da carreira, além de um acompanhamento psicológico (Carraveta, 

2006), pois a frustação após o atleta atingir o sucesso e reconhecimento preco-

cemente pode causar: 

 

“... insegurança, apatia, medo, acentuado declínio técnico, perda da 

autoconfiança e muitas vezes a desistência precoce do futebol, reve-

lando que os indutores são muitas vezes instrumentos de duplo sen-

tido.” (Carraveta, 2006, p. 115) 

 

Os empresários também são frequentemente criticados, pois a grande mai-

oria visa apenas o lucro sem muito se importar com o atleta, tomando decisões 

sobre a carreira do mesmo que beneficiam a si próprios. No contexto atual do 

futebol brasileiro o empresário é imprescindível ao jovem jogador, pois são eles 

que abrem as portas dos clubes e negociam os melhores contratos. Desta forma 

podemos notar a manutenção no futebol moderno de antigos comportamentos 

como apadrinhamento, patronagem, paternalismo e clientelismo, sendo os mes-

mos adotados também pelos dirigentes e diretores dos clubes (Brunoro & Afif, 

1997; Campestrini, 2009; Carraveta, 2006; Damo, 2007; Jacobs & Duarte, 2006).  
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A mercantilização do futebol, principalmente da formação de jogadores, é 

criticada por Campestrini (2009), que afirma que durante a formação o jovem é 

deixado em segundo plano: 

 

“A ultra-mercantilização que tomou conta das relações entre clubes for-

madores, praticantes, agentes de jogadores, familiares e clubes com-

pradores apontam para a total falta de preparo destes entes envolvidos 

no processo, além de indicar irresponsabilidade ao tratar o menor como 

uma simples commodity. Caracteriza-se, a partir desta visão, a ‘escra-

vização moderna’ e para isto é preciso disciplinar o mercado, respei-

tando-se antes de tudo os interesses inerentes ao desenvolvimento de 

menores conforme estabelece as convenções, tratados e legislação 

análoga à matéria." (Campestrini, 2009) 
 

A citada escravização pode ser notada nas diversas denúncias envolvendo 

as transferências de jogadores, principalmente em formação e menores de 

idade, que relatam aliciamento, estelionato e tráfico humano, ocorrendo casos 

em que máfias internacionais agiam visando aliciar e vender jovens futebolistas 

brasileiros para clubes de outros países, em especial pequenos clubes do leste 

europeu. Os jogadores, iludidos com promessas de uma carreira de sucesso, 

são obrigados a passar por longas sessões de treinamentos e viverem em pés-

simas condições. Tais problemas, pouco relatados pela mídia brasileira, persis-

tem, apesar de já terem sido alvo de diversas denúncias e investigações policiais 

e parlamentares (Amora, 2013; Associação dos Magistrados Mineiros, 2014; 

Jacobs & Duarte, 2006). 

Carraveta (2006) aponta que as famílias dos atletas em formação possuem 

papel fundamental neste processo, sendo que em muitos casos as mesmas, de-

sejosas de que os jovens se tornem profissionais e garantam boas condições de 

vida a todos os familiares, interferem negativamente na formação por meio da 

criação de ilusões e fantasias nos jovens, sendo que: 

 

“Esses pais fazem pressão na busca de rendimento, fomentam a es-

pecialização precoce e utilizam-se de todos os meios para converter 
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os filhos apressadamente em superestrelas do futebol.” (Carraveta, 

2006, p. 107)  

 

 Como apresentado, as possibilidades de alcançar o profissionalismo são 

limitadas e o modelo atual de formação não prevê a possibilidade do atleta não 

se tornar profissional (Damo, 2007), em que pese o alerta da Fifa de que:  

 

“... o processo de formação de futebolistas além de proporcionar o de-

senvolvimento esportivo deverá possuir uma política de formação, que 

tenha um horizonte amplo, onde o futebol deve ser encarado como 

uma ‘escola da vida’.” (Fifa Coaching, s.d., cit. por Thiengo, 2011, p. 

59) 

 

Assim, caso o jovem desista do processo de formação, por vontade própria 

ou por não possuir talento para se tornar profissional, além dos casos de inter-

rupções por lesões, o mesmo não possui muitas outras opções para continuar 

sua vida profissional, pois ele não obteve uma formação educacional completa, 

de qualidade (Damo, 2007; Melo, 2008; Soares et al., 2011; Thiengo, 2011) e 

“voltada para evitar a alienação, [e] formar cidadãos mais críticos e responsáveis 

por suas escolhas" (Campestrini, 2009, p. 56). Tal fato pode ser explicado porque 

as categorias de base dos clubes: 

 

“... são totalmente livres para definir as cargas de treinamento, escolher 

profissionais - com ou sem credenciais acadêmicas - que trabalham 

diretamente com os jovens e adequar a infraestrutura dos centros de 

treinamento. O discurso oficial dos clubes indica que os atletas são 

obrigados a estudar, mas a maioria dos clubes formadores não super-

visiona ou acompanha a vida escolar dos mesmos” (Melo, 2010, cit. 

por Soares et al., 2011, p. 915). 

 

  Por fim, Mascarenhas (2014) aponta a desproporcional quantidade de 

atletas envolvidos no processo de formação frente ao baixo resultado final, algo 
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que vai contra o discurso atual de sustentabilidade20. Tal fato ocorre porque os 

jovens, matéria-prima do processo, não são remunerados, sendo:  

 

“Impossível estimar a quantidade valiosa de horas, dias, meses e anos 

que uma multidão de crianças e adolescentes consagra nessa prática, 

muitas vezes em total detrimento de sua formação escolar. [...] Essa 

fábrica de potenciais atletas profissionais é das mais cruéis: produz so-

nhos e promessas, gera entrega e dedicação total por parte daqueles 

que parecem ser novos agraciados pela Deusa Bola, mas 99% deles 

não conhecerão senão a decepção, a frustração, a derrota, a pobreza 

e o esquecimento.” (Mascarenhas, 2014, p. 239) 

 

Com base nas informações apresentadas neste item e no item 2.1.1 fica 

claro a importância e amplitude que o processo de formação atingiu no brasil, 

envolvendo altas quantias, diversos profissionais e, principalmente, muitos jo-

vens que dedicam grande parte do seu tempo ao sonho de serem jogadores de 

futebol e obterem uma suposta melhora de vida que em muitos casos não passa 

de um sonho que acaba por arruinar e limitar o futuro. 

Todos os aspectos citados fazem com que o processo de formação neces-

site ser regulamentado para proteger todos os envolvidos, desde a questão fi-

nanceira dos clubes, protegendo o investimento, até o lado social e educacional 

da formação concedida aos atletas para garantir a eles um futuro não só espor-

tivo.  

Devido à relevância da regulamentação legal da formação apresentamos 

no próximo item um histórico da legislação esportiva brasileira com foco nas Lei 

relacionadas à formação de jogadores. 

 

 

 

 

 

 

20 Para saber mais sobre a sustentabilidade e a responsabilidade social aplicadas ao esporte, 
em especial no processo de formação realizado pelos clubes brasileiros, consultar Campestrini 
(2009).   
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2.1.3. Legislação desportiva brasileira e a formação de jogado-

res 

O desenvolvimento do esporte no Brasil o transformou em um fenômeno de ex-

trema importância, mobilizando milhares de pessoas e grandes quantias, ge-

rando a necessidade da regulamentação legal do mesmo (Silva, 2008). Além do 

viés financeiro, Carvalho (2009) aponta mais dois pontos fundamentais que mo-

tivam a interferência do Estado no desporto:  

 

“... a protecção da estabilidade e garantia da actividade laboral de pra-

ticantes desportivos e treinadores e a preservação da segurança dos 

espectadores durante o decurso dessas mesmas competições” 

(Carvalho, 2009, p. 346)  

 

Tal regulação ocorre desde o século XX, partindo de uma grande interfe-

rência estatal no esporte (Silva, 2008) até o atual processo de concessão de 

autonomia às entidades esportivas, sendo que: 

 

“...o desporto sob um Estado de Democrático de Direito [...] não encon-

trou, ainda, o justo limite entre a autonomia desportiva e a necessária 

dose de intervenção estatal, a fim de resguardar o livre exercício deste 

direito social.” (Silva, 2012, p. 76) 

 

Silva (2012) relata que o futebol é o foco de grande parte das Leis esporti-

vas brasileiras e que nas últimas décadas elas se tornaram extremamente volá-

teis, modificadas para atender pressões midiáticas, dos clubes e das entidades 

esportivas, além de servirem para gerar “reluzente notoriedade e aplausos oca-

sionais” (Melo Filho, 2011, p. 11).  
A presente parte objetiva apresentar os principais diplomas legais esporti-

vos brasileiros21, com destaque para os que tratam sobre a formação de jogado-

res de futebol. 

21 As Leis esportivas brasileiras criadas ao longo da história estão listadas no Anexo III, localizado 
na página XXIX. 
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Para tal dividimos a análise da história da legislação esportiva do Brasil em 

três partes. A primeira diz respeito ao período de implementação das modalida-

des modernas, em especial do futebol, entre 1880 e 1941, ocorrendo com certa 

autonomia em relação ao Estado, sem nenhuma legislação normatizadora. 

A segunda parte se estende de 1941 a 1988, período no qual a intervenção 

do Governo Federal atingiu o ápice, principalmente durante o Estado Novo e a 

Ditadura Militar. 

Por fim, apresentamos o período entre 1988 e os dias atuais, marcado pela 

diminuição do controle estatal no esporte, a modernização das Leis esportivas e 

a criação da Lei 12.395/2011 e do Certificado de Clube Formador. 

 

2.1.3.1. Autonomia (1880-1941) 

O início do desenvolvimento esportivo no Brasil, em especial do futebol, foi mar-

cado por uma autonomia com relação ao Estado tanto no que se refere ao in-

centivo e investimento como na regulamentação legal. Prova disto é que ao ana-

lisarmos as Constituições de 1824, 1891 e 1934 nada encontramos sobre o es-

porte (Brasil, 1824, 1891, 1934). 

Tal fato é corroborado por Silva (2008), que afirma que durante o Brasil-

Colônia22 não havia nenhuma norma para regular o esporte, bem como durante 

o Brasil Império23, no qual foram realizados decretos voltados apenas para as 

escolas militares que previam a obrigatoriedade da prática de algumas modali-

dades. Tal obrigação acabou influenciando escolas civis, como o Colégio Dom 

Pedro II no Rio de Janeiro; o Colégio Vicente de Paula em Petrópolis, e o Colé-

gio São Luiz em Itu (Santos Neto, 2002), sendo estes dois últimos as primeiras 

escolas onde o futebol foi implementado no Brasil.   

 A partir das duas últimas décadas do século XIX o futebol desenvolve-se, 

contudo, sem a participação do Estado. Tal desenvolvimento é realizado pelos 

próprios praticantes que criam os clubes e as instituições de administração da 

modalidade, como as Ligas Municipais e as posteriores Federações que surgem 

22 O Brasil Colônia compreende o período em que o país foi colônia de Portugal, entre 1530 e 
1822. 
23 O Brasil Império diz respeito ao período entre a Independência do país em 1822 até a Procla-
mação da República em 1889.  
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com a função de organizar as competições, intermediar os conflitos e aplicar as 

regras do futebol (Reis et al., 2013), baseando-se nas regras internacionais da 

modalidade (Brunoro & Afif, 1997). 

A ausência estatal é uma reclamação constante durante tal período, princi-

palmente pela falta de subsídios, a qual impedia um maior desenvolvimento es-

portivo, e a presença brasileira em competições internacionais, como nos Jogos 

Olímpicos (Sarmento, 2006).  

Outro problema ocasionado pela falta de regulamentação legal apontado 

por Sarmento (2006) diz respeito à profissionalização dos jogadores de futebol, 

pois como a mesma não era prevista legalmente os clubes eram afetados pela 

constante perda de atletas que, sem contratos, trocavam livremente de clubes 

com transferências inclusive para times estrangeiros. A não regulamentação im-

pedia até mesmo a Fifa de agir em defesa das equipes brasileiras. 

Tal situação perdurou até a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio 

Vargas à presidência do Brasil. Vargas implantou uma forma de governo nacio-

nalista baseada na concentração de poder e regulamentação da sociedade pelo 

Estado, sendo que no projeto Getulista de construção de um país moderno o 

esporte possuía importância fundamental (Avancini Neto & Mansur, 2002). 

Silva (2012) aponta que as primeiras intervenções estatais no futebol ocor-

rem no apaziguamento das disputas entre dirigentes de São Paulo e do Rio de 

Janeiro e, principalmente, com o reconhecimento, em 1933, da profissão de jo-

gador de futebol.  

Com a profissionalização os clubes passaram a considerar os atletas um 

patrimônio, principalmente aqueles por eles formados, de forma que era cobrada 

uma indenização, não prevista legalmente e conhecida como passe, para que 

os mesmos pudessem trocar de clube (Rodrigues, 2003). 

A consolidação do poder de Vargas ocorreu por meio da Constituição de 

1937, que criou o Estado Novo (Franzini, 2003), além de extinguir a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, concentrando em Vargas os Poderes Executivo 

e Legislativo, com o país governado por meio de Decretos-Lei (Brasil, 1937; 

Silva, 2012). 
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 A nova carta magna brasileira cita pela primeira vez o esporte, por meio 

da Educação Física que é referenciada no Artigo 15, que trata sobre a compe-

tência do Estado em fixar as bases para a educação nacional que deveria contar 

com tal disciplina, e no Artigo 131, que prevê que a mesma seja matéria obriga-

tória no ensino primário e secundário (Art. 15 e Art. 131, Brasil, 1937).  

Para cumprir tais exigências foi criado, também em 1937, a Divisão de Edu-

cação Física do Ministério da Educação e Saúde, sendo a mesma controlada 

majoritariamente por militares (Silva, 2008). 

Ainda sobre a Educação Física merece destaque o Decreto Legal 1.212 de 

2 de maio de 1939 que criou, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos, sendo este o primeiro curso superior da área no 

país. No mesmo Decreto-Lei são citadas as bases para o funcionamento do 

curso e nada é citado sobre o ensino voltado para a formação esportiva. É ape-

nas mencionado diversos desportos terrestres coletivos, com o futebol como ma-

téria optativa no curso de Técnica Desportiva (Brasil, 1939b). 

O processo de regulamentação do esporte só avançou em 1939 com a cri-

ação, pelo Decreto-Lei 1.056, da Comissão Nacional de Desportos composta 

por cinco membros indicados por Vargas que deveriam estudar o esporte brasi-

leiro e propor um plano geral para a regulamentação do mesmo (Brasil, 1939a). 

 

2.1.3.2. Controle Estatal (1941-1988) 

O resultado do trabalho da Comissão Nacional de Desportos foi a criação do 

Decreto-Lei 3.199 de 14 de abril de 1941 (Brasil, 1941b), primeira norma para 

controlar o esporte brasileiro que estabeleceu as bases da organização do 

mesmo (Avancini Neto & Mansur, 2002), tendo como referência a legislação es-

portiva do fascismo italiano (Silva, 2008). 

Silva (2012) aponta que a criação do referido diploma legal foi motivada 

pela expansão e profissionalização do futebol, que se tornara um aspecto impor-

tante da sociedade e deveria ser regulado. 

Foram previstas as bases para o modelo de organização esportiva, com a 

criação de um sistema hierarquizado composto pelas Ligas Municipais, Federa-
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ções estaduais e Confederações nacionais, que na época eram sete uni ou po-

liesportivas e deveriam coordenar nacionalmente as modalidades (Art. 9, Brasil, 

1941b; Mazzei & Barros, 2012). Os três níveis organizacionais deveriam interagir 

e todos eram subordinados ao Conselho Nacional do Desporto (CND) (Silva, 

2008; Silva, 2012), como exposto na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Estrutura organizacional do desporto brasileiro no Estado Novo.  

Fonte: Adaptado de Avancini Neto & Mansur (2002) e Brasil (1941b). 
 

Ao CND, órgão ligado ao então Ministério da Educação e Saúde também 

criado pelo Decreto-Lei em análise, cabia organizar e disciplinar o desporto como 

um todo, sendo o mesmo a principal forma de interferência estatal no esporte 

(Avancini Neto & Mansur, 2002; Silva, 2008; Silva, 2012). 

A ingerência do CND, que possuía ramificações por todos os estados, era 

sentida principalmente por meio da obrigatoriedade do mesmo aprovar os esta-

tutos das Federações e Confederações, que só poderiam existir com o seu aval. 

Tal órgão também decidia sobre a participação brasileira em competições inter-

nacionais, além de analisar e julgar os pedidos de apoio financeiro das entidades 

esportivas ao Governo Federal (Arts. 3, 14, 23 e 38, Brasil, 1941b). 
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A legislação, apesar de reconhecer o profissionalismo dos jogadores de 

futebol, impedia a obtenção de lucro por meio do desporto, além de proibir qual-

quer remuneração para as atividades de direção esportiva, controlando e limi-

tando a mercantilização do esporte (Silva, 2012). 

Mazzei & Barros (2012) afirmam que apesar do forte controle estatal o 

mesmo também atuava de forma protecionista, como pode ser notado no De-

creto-Lei em análise que previa incentivos às iniciativas desportivas privadas e 

a isenção de taxas e impostos relacionados à compra de materiais esportivos 

(Arts. 40, 41 e 42, Brasil, 1941b).  

Contudo, Silva (2012) aponta que a legislação concentrava-se na prática 

profissional, em especial no futebol, pouco considerando a prática esportiva edu-

cacional e, analisando a mesma, podemos notar que nada é citado sobre a for-

mação de atletas, principalmente de jogadores de futebol. 

Por fim, Mazzei & Barros (2012) afirmam que embora a legislação conce-

desse o total controle do esporte ao Estado, que usava-o como meio de propa-

ganda política e forma de moldar a população, a mesma permitiu: 

 

“... uma evolução nas organizações esportivas, garantindo que a mai-

oria de seus objetivos estivessem voltados apenas ao desenvolvimento 

esportivo das modalidades no contexto federativo.” (Mazzei & Barros, 

2012, p. 71) 
  

Ainda em 1941 merece destaque o Decreto-Lei 3.617 que regulamentou o 

esporte universitário, criou a Confederação dos Desportos Universitários e ins-

titucionalizou os Jogos Universitários Brasileiros24. O referido diploma legal con-

centra-se na estrutura organizacional, nada citando sobre a formação de atletas 

e jogadores de futebol nas universidades (Brasil, 1941a). 

A atuação do CND foi regulada por meio do Decreto-Lei 5.342 de 25 de 

março de 1943 que aumentou os poderes do mesmo, prevendo que tal órgão 

definiria um modelo de estatuto para as entidades esportivas (Art. 3, Brasil, 

1943a). 

24 Os Jogos Universitários Brasileiros, inspirados nos Jogos Olímpicos, tiveram início em 1935 e 
atualmente são disputados, desde 1999, de forma anual encontrando-se na 63ª edição. 
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Em 1º de maio de 1943 entrou em vigor o Decreto-Lei 5.452, também co-

nhecido como Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que consolidou em um 

só diploma legal todas as leis trabalhistas criadas por Vargas, concluindo um dos 

principais projetos do mesmo. Na CLT merece destaque o enquadramento dos 

atletas profissionais, na época somente os jogadores de futebol, como os demais 

trabalhadores, tendo os mesmos direitos e deveres, o que acabaria por gerar 

problemas devido à especificidade do trabalho esportivo (Brasil, 1943b; Melo 

Filho, 2011).  

Também merece destaque a proibição aos menores de dezesseis anos de 

trabalhar25. Aos maiores de quatorze é permitido exercer atividades em caráter 

de aprendiz, este regulamentado por um contrato de trabalho especial voltado 

para o maior de 14 e menor de 24 anos que fornece condições especiais para 

que o jovem aprenda uma profissão. Apesar do caráter especial, o aprendiz gera 

ao empregador os mesmos encargos que um trabalhador comum, como a Pre-

vidência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (Art. 405 e 

Arts. 424-433, Brasil, 1943b). 

Em 1945 Vargas, pressionado pelos militares, renuncia pondo fim ao Es-

tado Novo. O país volta à democracia e uma nova Constituição é promulgada, 

em 18 de setembro de 1946 (Schmidt, 1999).  

Com relação ao esporte, a nova carta magna removeu os artigos da Cons-

tituição anterior que tratavam sobre o assunto, nada citando sobre o mesmo 

(Brasil, 1946). Assim, deste período até 1975 foi mantida a legislação esportiva 

do Estado Novo como base legal do esporte brasileiro (Mazzei & Barros, 2012). 

Em 1964, o Decreto 53.820 de 24 de março regulamentou a profissão de 

jogador futebol, ampliando as determinações do Decreto 51.008 de 1961 e esta-

belecendo regras para transferências de atletas, que deviam ser consentidas 

pelos próprios e legalizando a cobrança de uma indenização pela transferência, 

25 Neste ponto consideramos a legislação atual, com a proibição do trabalho ao menor de 16 
anos realizada pela Lei 10.097 de 2000. Originalmente, a CLT vedava o trabalho para menores 
de 14 anos, sendo a mesma modificada pelo Decreto-Lei 229 de 1967 que proibiu o trabalho ao 
menor de 12 anos, com o mesmo revogado pelo diploma legal citado inicialmente (Brasil, 1943b, 
1967b, 2000b). 
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conhecida popularmente como passe, cujo o valor seria estipulado pelo CND 

com 15% destinado ao atleta (Brasil, 1961; Art. 1 e Art. 2, Brasil, 1964).  

Também foram estabelecidas normas para os contratos dos jogadores de 

futebol profissionais, que eram regulados pelo CND, como o tempo de duração 

e a proibição que tais contratos fossem assinados por menores de 16 anos, 

sendo que para os jogadores entre 16 e 21 anos o contrato deveria ser assinado 

pelo pai ou responsável (Art. 3, Brasil, 1964). 

O referido diploma legal ainda determinou o intervalo entre as partidas, a 

atribuição do CND de definir o horário das mesmas durante o verão e um período 

de férias coletivas aos atletas, em uma clara interferência do Estado nas compe-

tições futebolísticas sem, contudo, determinar detalhes sobre a formação dos 

jogadores (Arts. 4, 5 e 6,  Brasil, 1964). 

Em 1º de abril de 1964 os militares aplicaram um Golpe de Estado, desti-

tuindo o presidente e assumindo o controle do Brasil, sob a alegação de que o 

país sofria a ameaça de se tornar comunista (Cotrim, 1994). O governo dos mi-

litares foi institucionalizado em 24 de janeiro de 1967 com a promulgação de uma 

nova Constituição (Brasil, 1967a): 

 

“... marcada pela ingerência do Poder Executivo nos Poderes Legisla-

tivos e Judiciário [que] representava o autoritarismo e a centralização 

do poder” (Silva, 2012, p. 71).  

 

O período entre 1964 e 1985 também foi “rico na promulgação de normas 

legais disciplinadoras da atividade esportiva” (Avancini Neto & Mansur, 2002, p. 

20) que aumentaram a intervenção do Estado no esporte, principalmente no fu-

tebol. 

Silva (2012) relata que os militares, durante o governo do General Médici, 

instituíram uma comissão de juristas para analisar o esporte brasileiro e as Leis 

que o regulavam, sendo o resultado a Lei 6.251 de 8 de outubro de 1975 (Brasil, 

1975a). A mesma instituiu novas normas gerais para o esporte brasileiro man-

tendo, contudo, “a essência do Decreto-lei de Getúlio Vargas, praticamente ree-

ditando os dizeres” (Silva, 2012, p. 71), sendo que “esse arcabouço legal permitiu 
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que no regime militar a relação Estado-esporte se tornasse ainda mais evidente” 

(Alves & Pieranti, 2007, p. 11). 

O novo diploma legal mantinha em destaque o futebol profissional em de-

trimento às demais modalidades, visto que o regime reconhecia a importância e 

capacidade de mobilização do futebol, buscando utilizá-lo como forma de sus-

tentação e legitimação (Silva, 2012). 

A referida Lei manteve a estrutura organizacional do esporte brasileiro, ex-

posta na Figura 3, e todos os inventivos estatais, inovando ao reconhecer novas 

formas de organização esportiva, como a comunitária, estudantil, militar e clas-

sista, mas ainda sem permitir a obtenção de lucro pelas entidades esportivas 

(Mazzei & Barros, 2012; Silva, 2008).  

 

 
Figura 3 - Estrutura organizacional do desporto brasileiro na Ditadura Militar.  

Fonte: Adaptado de Brasil (1975a). 
 

Também foram determinadas as diretrizes para a criação de uma Política 

Nacional de Educação Física e Esporte, na qual a Educação Física foi valorizada 

e possuía a função de contribuir para a formação dos jovens e para a detecção 

de talentos para o alto rendimento (Mazzei & Barros, 2012; Silva, 2008; Silva, 

2012).  
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Por fim, destacamos que nada é citado na Lei 6.251/1975 a respeito de 

normas e critérios para a formação de novos atletas, em especial jogadores de 

futebol. 

O atleta amador, em formação, é mencionado na Lei 6.269 de 1975 que 

criou o Fundo de Assistência ao Atleta Profissional (FAAP), o qual visava auxiliar 

o mesmo no processo de profissionalização, seja esportiva ou em outra área 

caso ele desistisse do esporte sem, contudo, detalhar como seria tal apoio 

(Brasil, 1975b). 

A maior intervenção dos militares no esporte ocorreu no futebol, em espe-

cial na CBD, que passou a ser presidida, em 1975, pelo Almirante Heleno Nunes, 

também presidente da Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido que dava 

sustentação política aos militares. Essa ligação com o governo fez com que a 

CBD e o recém criado Campeonato Brasileiro fossem utilizados de forma polí-

tica, para reforçar alianças regionais dos militares por meio do inchaço26 da com-

petição com equipes de diversas regiões do país (Mascarenhas, 2014; Santiago 

Júnior, 2006; Sarmento, 2006; Silva, 2008; Silva, 2012). 

Alves & Pieranti (2007) relatam que durante o Regime Militar houve uma 

preocupação do governo em reconhecer e regulamentar a profissão de jogador 

de futebol, principalmente na segunda metade da década de 1970, período em 

que o futebol brasileiro entrou em crise devido à falta de conquistas internacio-

nais possibilitando que as reivindicações dos atletas ganhassem evidência 

(Aidar & Leoncini, 2002). 

Uma nova regulamentação da profissão de atleta de futebol ocorreu em 2 

de setembro de 1976 pela Lei 6.354, sendo que Aidar & Leoncini (2002) e 

Brunoro & Afif (1997) apontam que a mesma colocou um ponto final na fase 

romântica do futebol brasileiro, iniciando o processo de comercialização e espe-

tacularização da modalidade.  

26 O auge do inchaço do Campeonato Brasileiro ocorreu na edição de 1979 quando 94 equipes 
disputaram a primeira divisão do mesmo. Para mais informações sobre a história do Campeonato 
Brasileiro, criado em 1971, consultar Santiago Júnior (2006). 
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A referida Lei detalhou e aumentou a proteção aos atletas, além de regula-

mentar o passe, definido como “a importância devida por um empregador à ou-

tro, pela cessão do atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu tér-

mino” (Art. 11, Brasil, 1976). 

Desta forma, o atleta possuía dois vínculos com o clube: o contrato de tra-

balho, com duração determinada e o vínculo esportivo, denominado passe, que 

constituía o registro do atleta na Federação, CBD e CND (Loch, 2010). 

O passe era de propriedade do clube com prazo indeterminado e sem vin-

culação com o contrato de trabalho. Assim, mesmo com o término do contrato 

de trabalho o passe continuava de pose do clube (Loch, 2010). 

Tal vínculo só cessaria de duas formas: se o clube repassasse o passe à 

um novo clube, com este pagando uma indenização ao cedente, cujo valor era 

determinado no contrato do atleta e definido pelo CND ou quando o jogador com-

pletasse 32 anos e tivesse prestado dez anos de serviço ao clube, momento no 

qual ele seria dono do seu passe (Silva, 2012). 

A instituição legal desse vínculo “assegurava ao clube, especialmente ao 

clube formador, alguns dividendos no momento em que o atleta deixava a agre-

miação” (Silva, 2012, p. 74), sendo esta por muito tempo a principal fonte de 

receita dos clubes brasileiros.  

Tal diploma legal também garantiu aos atletas os direitos previstos pela 

CLT, definiu o modelo do contrato de trabalho, o seu prazo de duração - de três 

meses a dois anos - e a manutenção da proibição de menores de 16 anos assi-

narem contrato profissional. Também foi flexibilizado o horário de trabalho dos 

jogadores conforme as especificidades da modalidade (Avancini Neto & Mansur, 

2002; Art. 5, Brasil, 1976; Brunoro & Afif, 1997), sendo que: 

 

 “... as datas, horários e intervalos das partidas de futebol, nos termos 

no art. 23 da referida lei, seriam determinados pelo referido Conselho 

[Nacional de Desportos]” (Silva, 2012, p. 74) 

 

A Lei nada cita sobre os atletas em formação e Silva (2012) afirma que a 

mesma foi fundamental para a regulação e clarificação das relações entre joga-

dores e clubes, sendo que ela: 

98 
 



 

“... veio dar à atividade do atleta profissional de futebol condições de 

trabalho mais razoáveis e adequadas, na medida em que estabeleceu 

os critérios mínimos que deviam nortear essa relação, sobretudo 

quanto ao prazo, premiação, a forma de prestação do serviço e a trans-

ferência tanto para times brasileiros como para os do exterior.” (Neto, 

Sandim & Mansur, 2003, cit. por Silva, 2012, p. 74) 

 

A Lei 6.251/1975 foi regulada pelo Decreto 80.228 de 25 de agosto de 1977 

que reconheceu a existência de novas Confederações, aumentando-as de sete 

para 16, prevendo novamente a possibilidade do desmembramento das Federa-

ções e Confederações poliesportivas em entidades especializadas, dependendo 

tal procedimento da aprovação do CND (Art. 36 e Art. 38, Brasil, 1977). 

Também foi admitido o profissionalismo no pugilismo, golfe, automobilismo 

e motociclismo, além do futebol; a liberação da publicidade nos equipamentos e 

uniformes esportivos, que deveriam ser aprovados pelo CND; e a manutenção 

da proibição das entidades desportivas gerarem dividendos para seus sócios ou 

investidores (Arts. 69, 183 e 187, Brasil, 1977). 

Com relação à formação de atletas, tal Decreto previa a proibição do pro-

fissionalismo nas categorias infantil e juvenil, reconhecidas legalmente pelo Art. 

101 (Brasil, 1977), que determinou que o CND: 

 

“... fixará limites máximos de idade para a participação em competições 

das categorias infantil e juvenil, observadas as normas das entidades 

dirigentes internacionais, podendo as confederações estabelecerem li-

mites para as classes em que estas entidades venham a subdividir as 

referidas categorias.” (Art. 101, Brasil, 1977) 
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2.1.3.3. Modernização (1988-presente) 

A Ditadura Militar brasileira terminou em 1985 com a saída dos militares do poder 

e a eleição indireta de um presidente civil27. Como forma de redemocratizar o 

Brasil e atualizar as Leis foi criada a Assembleia Constituinte em 1987 que pro-

duziu a nova Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988 (Brasil, 1988; 

Cotrim, 1994). 

Como parte das reformas legais foi criada a Comissão de Reformulação do 

Esporte Brasileiro em 1985, a qual estudou e propôs reformas das leis esporti-

vas, sendo o resultado desse trabalho a inclusão do esporte na Constituição de 

1988 (Mazzei & Barros, 2012). 

Silva (2012) aponta que a nova carta magna abordou de forma inédita o 

esporte, concedendo grande atenção ao mesmo e sendo um marco na demo-

cratização do esporte brasileiro por meio de uma visão universal, com grande 

alcance social e com o Estado tendo a obrigação de fomentá-lo (Alves & Pieranti, 

2007; Silva, 2008). 

O esporte é citado em três momentos da Constituição (Brasil, 1988): no 

Artigo 5, que trata sobre a proteção da imagem individual em obras coletivas 

originando o chamado Direito de Arena28; no Art. 24 que dá competência ao Go-

verno Federal, estados e Distrito Federal de legislar sobre o esporte e por fim, o 

mais importante, no Capítulo III, na Seção III, do Desporto, em que o Art. 127 

afirma:  

 

“Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 

não-formais, como direito de cada um, observados: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, 

quanto a sua organização e funcionamento; 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 

desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de 

alto rendimento; 

27 Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso Nacional, contudo, o mesmo faleceu 
entre a eleição e a posse, sendo o mandado cumprido por José Sarney, então vice-presidente 
(Cotrim, 1994). 
28 O Direito de Arena concede aos atletas uma porcentagem dos recursos obtidos pelas entida-
des esportivas com a comercialização dos direitos de transmissão dos eventos esportivos. Para 
mais informações consultar Melo Filho (2011). 
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III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-pro-

fissional; 

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 

nacional. 

§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 

desportiva, regulada em lei. 

§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, con-

tados da instauração do processo, para proferir decisão final. 

§ 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 

social.” (Art. 127, Brasil, 1988) 

 

Merece destaque no citado artigo a autonomia dada às entidades esporti-

vas e a clara tentativa de afastar o intervencionismo estatal do esporte (Alves & 

Pieranti, 2007; Avancini Neto & Mansur, 2002; Melo Filho, 2011; Silva, 2008), 

sendo que: 

 

“As disposições constitucionais de 1988, embora tratem o desporto de 

forma geral, permitem que se leia nas entrelinhas o destaque conferido 

à esta modalidade [futebol], em desprestigio às demais.” (Silva, 2012, 

p. 66) 

 

Mesmo com a nova Constituição o CND continuou funcionando e intervindo 

no esporte. A Lei 8.028, de 12 de abril de 1990, criou a Secretaria dos Desportos, 

ligada à Presidência da República, desvinculando o esporte e o CND do Minis-

tério da Educação, além de alterar a composição dos membros do mesmo (Arts. 

1, 14 e 44, Brasil, 1990a), que após tal alteração legal foi amplamente modificado 

por meio da Resolução 3/90, de 17 de outubro de 1990, que revogou 400 nor-

mativos e manteve apenas 31 (Silva, 2012), sendo que: 

 

“... partiu do próprio Conselho [...] a revogação da maior parte das re-

soluções que materializavam a ingerência estatal do desporto. A abo-

lição completa de tais atos e quiçá a extinção do CND não se deram, 

naquele momento, conforme explica Álvaro Melo, para que o Brasil não 

ficasse órfão de um aparato legal, ainda que ultrapassado.” (Silva, 

2012, p. 78) 
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Ainda em 1990, em paralelo às Leis esportivas, merece destaque a criação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela Lei 8.069 de 13 de julho. 

O ECA concede direitos e protege as crianças e adolescentes, garantindo o di-

reito à prática esportiva, à brincar e divertir-se (Arts. 4, 16 e 71, Brasil, 1990b), 

além de proibir, no Art. 60, o trabalho para menores de 14 anos e estabelecer 

bases para o aprendiz acima dos 14 anos, que deverá ter o direito à escola ga-

rantido e o horário das atividades adequado à mesma, sendo assegurado o pa-

gamento de uma bolsa e os demais direitos trabalhistas e previdenciários (Arts. 

63-65, Brasil, 1990b). 

Tal Lei merece destaque porque os jogadores de futebol em formação po-

dem ser considerados aprendizes, levando os clubes a cumprir as obrigações 

citadas. Contudo, como veremos mais à frente, o jogador em formação foi des-

considerado como aprendiz. 

A regulamentação do esporte com base na Constituição de 1988 aconteceu 

por meio da Lei 8.672 de 6 de julho de 1993, também conhecida como Lei Zico29 

(Alves & Pieranti, 2007; Brasil, 1993). Foi revogada a Lei 6.251/1975 e extinto o 

CND, pondo fim ao principal meio de ingerência do Estado no esporte (Mazzei & 

Barros, 2012; Silva, 2008) e cumprindo o princípio constitucional da autonomia 

das entidades desportivas. A Lei Zico:  

 

“... caracterizou, de fato, o ponto de partida de um movimento legisla-

tivo que ainda, nos dias atuais, não alcançou lugar seguro” (Silva, 

2012, p. 85). 

 

Apesar de manter o questionado sistema de passe, a Lei Zico admitiu, pela 

primeira vez, a obtenção de lucro pelas entidades esportivas e cogitou, de forma 

não obrigatória, a criação e transformação dos clubes de futebol em clubes-em-

presa (Avancini Neto & Mansur, 2002; Brunoro & Afif, 1997; Silva, 2012). Tam-

bém foi criado o Conselho Superior de Desportos, órgão de caráter apenas con-

sultivo e normativo que deveria regulamentar a utilização dos recursos públicos 

(Melo Filho, 2011; Silva, 2008). 

29 O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico, era, na época da criação da Lei 
8.672/1993, Secretário Nacional de Esporte e empresta seu nome a mesma. 

102 
 

                                                             



Cabe ressaltar que “a ênfase maior da Lei recai sobre o Esporte de rendi-

mento, enfocando-o sob uma perspectiva de mercantilização e espetaculariza-

ção” (Pimentel, 2006, cit. por Silva, 2012, p. 84), apesar da mesma prever a exis-

tência do esporte educacional e do esporte participativo (Mazzei & Barros, 

2012), além de criar um novo Sistema Brasileiro do Desporto e o Sistema Fede-

ral do Desporto (Silva, 2008). 

A formação esportiva e o atleta em formação são citados pelo Art. 23 da 

Lei Zico que previu que o primeiro contrato profissional entre o clube e o atleta 

por ele formado poderia ter a duração de até 48 meses, sendo para tal exigido 

que o atleta possuísse ligação com o clube por pelo menos 24 meses (Art. 23, 

Brasil, 1993).  

Brunoro & Afif (1997) relatam que tal ligação era realizada e comprovada 

por meio do registro do atleta na Federação estadual de futebol. Caso o jogador 

desejasse trocar de clube ele deveria ter a anuência do clube formador ou espe-

rar o término do registro, cuja duração era de dois anos. Não era previsto o pa-

gamento de uma indenização ao clube formador, o que ocorreria apenas no caso 

de transferência internacional.  

O Art. 28 também trata do atleta em formação, proibindo o profissionalismo 

dos menores de idade até a categoria juvenil (Art. 28, Brasil, 1993). 

A Lei Zico vigorou até 1998 quando entrou em vigor a Lei 9.615 em 24 de 

março. Tal Lei, conhecida como Lei Pelé30, foi fruto de pressões da sociedade 

para a moralização e profissionalização do esporte (Carraveta, 2006) e introdu-

ziu novas normas gerais para o esporte brasileiro, sendo que a Exposição de 

Motivos da mesma afirmou que tal diploma legal visava: 

 

“... a implementação de medidas moralizadoras que, sem ferir o princí-

pio constitucional da autonomia das entidades desportivas, colocam o 

esporte brasileiro na direção do futuro, profissionalizando as relações 

30 A Lei 9.615/1998 foi criada durante o período em que o ex-jogador Edson Arantes do Nasci-
mento, o Pelé, foi Ministro Extraordinário dos Esportes e comandou o desenvolvimento da nova 
Lei, emprestando seu prestigio e nome a mesma. 
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decorrentes de sua prática e inserindo a iniciativa privada em seu pro-

cesso de desenvolvimento.” (Exposição de Motivos da Lei Pelé, 1998, 

cit. por Avancini Neto & Mansur, 2002, pp. 22-23) 
 

Pelé, grande incentivador da criação da referida Lei, afirma que a mesma 

objetivava: 

 

 “... a transformação do futebol em uma atividade que ultrapassa os 

limites da disputa esportiva para ganhar contorno de negócio [...] parte 

da grande e nova indústria do entretenimento” (Nascimento, 2002, p. 

15). 

 

Contudo, Melo Filho (2011) aponta que a mesma foi apenas uma clonagem 

jurídica, com manutenção de 58% da Lei Zico. A Lei Pelé “não trouxe a paz 

almejada ao campo desportivo; [sendo] por diversas vez alvo de alterações” 

(Silva, 2012, p. 85). 

O novo diploma legal enfatizou a dicotomia entre o público e o privado no 

esporte brasileiro, tendo como eixos principais a extinção do passe, a obrigato-

riedade dos clubes em adotarem o sistema de clubes-empresa e a liberação dos 

jogos de bingo no país, além de alterar o Sistema Nacional do Desportos (SND) 

(Brasil, 1998; Silva, 2008; Silva, 2012). 

O atual SND é composto pelo Ministério dos Esportes31; pelo Conselho 

Nacional dos Esportes (CNE), órgão “colegiado com funções deliberativas, nor-

mativas e de assessoramento” (Silva, 2012, p. 100); pelos sistemas de desporto 

dos estados, Distrito Federal e municípios e pelo Sistema Nacional do Desporto 

(SND), responsável pelo desporto de rendimento, formado pelo (Art. 4, Brasil, 

1998):  

• Comitê Olímpico Brasileiro (COB); 

• Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB); 

31 De 1937 a 1990 a gestão federal do esporte foi vinculada ao Ministério da Educação. Em 1990 
foi criada a Secretaria de Desportos da Presidência da República que funcionou até 1992, 
quando o esporte voltou a estar ligado ao Ministério da Educação. Em 1995 foi criado o Minis-
tério de Estado Extraordinário do Esporte, comandado por Pelé até 1998 quando foi criado o 
Ministério do Esporte e Turismo que, em 2003, foi desmembrado com finalmente a criação do 
Ministério do Esporte, em atividade até os dias atuais, atuando de forma a centralizar as políticas 
públicas esportivas nacionais (Alves & Pieranti, 2007; Ministério do Esporte, s.d.).   
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• Entidades nacionais de administração do desporto (Confederações); 

• Entidades regionais de administração do desporto (Federações); 

• Ligas Regionais e Nacionais; 

• Entidades de prática desportiva (clubes) filiadas ou não às entidades 

anteriores e; 

• Confederação Brasileira de Clubes (CBC). 

Com base nestas informações retratamos na Figura 4 a estrutura do es-

porte brasileiro determinada pela Lei Pelé. 

 

 

Figura 4 - Estrutura organizacional atual do desporto brasileiro.  
Fonte: Adaptado de Brasil (1998). 

 

Com as alterações legais, o futebol brasileiro deixou de ser controlado pelo 

governo, sendo regido pelas próprias entidades da modalidade que se subme-

tem às entidades de gestão internacional da mesma, em especial à Fifa. A es-

trutura organizacional atual do futebol brasileiro é representada na Figura 5.  
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Figura 5 - Estrutura organizacional atual do futebol no Brasil.  

Fonte: Adaptado de Carraveta (2012) e Reis et al. (2011). 
 

Alves & Pieranti (2007) relatam que no sistema futebolístico brasileiro os 

clubes possuem papel fundamental por serem a base do mesmo, sendo os úni-

cos responsáveis pela formação de novos atletas, o que dificulta o acesso à mo-

dalidade por parte dos jovens interessados, que ao entrarem nos clubes são 

muitas vezes obrigados a escolher entre a formação esportiva e a escolar, cri-

ando uma oposição não condizente com o papel social do esporte32. 

Com relação às Associações Municipais e Regionais, as mesmas são 

pouco representativas atualmente, sendo responsáveis pela realização de pe-

quenos campeonatos, muitos deles ligados à formação de atletas ou ao futebol 

amador, com destaque para os campeonatos de várzea. 

Brunoro & Afif (1997, p. 135) relatam que no futebol brasileiro as Federa-

ções33: 

 

“... são entidades responsáveis pelo futebol nos estados. Cada uma 

tem liberdade para promover e administrar os campeonatos da maneira 

que julgar mais adequada, bem como escolher os árbitros e, em alguns 

32 Mais informações sobre o atual processo de formação de jogadores no Brasil podem ser en-
contradas no item 2.1.2, localizado na página 63.  
33 Para mais informações sobre as 27 Federações de futebol do Brasil consultar o Anexo XV, na 
página LXX. 
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casos, comercializar as cotas de jogos com a televisão. O futebol ama-

dor também é da alçada das federações, desde que as competições 

sejam oficiais. Além dos clubes, as federações têm como filiadas as 

ligas, entidades de administração do esporte em nível municipal.” 

 

Mazzei & Barros (2012) complementam expondo que as Federações, enti-

dades sem fins lucrativos, são reguladas por estatutos que em muitos casos são 

“retrógrados e superados, que não condizem com a realidade e competitividade 

do nosso contexto sociocultural e econômico atual” (Mazzei & Barros, 2012, p. 

81), servindo apenas para a manutenção do status quo das mesmas.  

Grande parte das Federações sobrevive por meio da realização de compe-

tições, do pagamento de taxas dos associados e de subversões pagas pela CBF, 

focando sua atuação na vertente profissional do futebol e deixando em segundo 

plano a formação de atletas e as competições amadoras. Em muitos casos tais 

entidades são geridas de forma limitada, sem seguir técnicas de administração 

modernas e sem a estrutura condizente com o atual estágio de desenvolvimento 

do futebol brasileiro e mundial (Mazzei & Barros, 2012). 

Com relação à CBF, a mesma atua sem a intervenção estatal e a sua prin-

cipal função é a organização e controle do futebol brasileiro, determinando as 

regras para a modalidade e para o funcionamento das Federações e clubes. É 

também responsável pelo registro de atletas, pela realização das competições 

em nível nacional, pela administração da seleção brasileira, tanto a profissional 

como as de formação e por ser a representante no Brasil das entidades interna-

cionais de administração do futebol, (Brunoro & Afif, 1997; Confederação 

Brasileira de Futebol, 2006), sendo que: 

 

“Compete a ela, resumidamente, de acordo com seu estatuto, adminis-

trar a prática do futebol não-profissional e profissional em todos os ní-

veis, bem como promover a realização de campeonatos e torneios com 

participação de representantes estaduais. Deve aprovar com antece-

dência o calendário anual das competições nacionais, observar as nor-

mas internacionais e ressalvar a legislação desportiva.” (Carraveta, 

2006, p. 73) 
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Desde a Lei Zico havia um forte movimento comandado pelos jogadores e 

pela imprensa que, inspirado no Acórdão Bosman34, visava o término do passe 

e a concessão da liberdade de trabalho aos atletas profissionais de futebol 

(Brunoro & Afif, 1997; Silva, 2008). 

O movimento teve êxito com a Lei Pelé que determinou, no Art. 28, que o 

vínculo esportivo (passe) entre o clube e o atleta, denominado informalmente 

como Direito Federativo35, fosse atrelado ao contrato de trabalho e finalizado 

juntamente com o mesmo (Alves & Pieranti, 2007; Art. 28, Brasil, 1998; Melo 

Filho, 2011; Tavares, s.d.). 

Desta forma o atleta deve cumprir o contrato de trabalho e após o término 

do mesmo fica livre para assinar contrato com outro clube sem que o clube de 

origem receba uma indenização pelo vínculo esportivo (Silva, 2008; Silva, 2012).  

Se durante a vigência do contrato de trabalho o clube negociar o atleta com 

outra equipe ele terá direito a receber apenas a indenização prevista pela Cláu-

sula Penal do contrato de trabalho, sem nada receber pela cessão dos Direitos 

Federativos (Gonçalves, 2011). 

Os críticos da extinção do passe afirmam que os legisladores não levaram 

em conta que a comercialização do mesmo era a principal fonte de receita dos 

clubes e que “as rendas provenientes de bilheteria, de patrocínio, de direitos de 

TV são insuficientes para assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas” (Melo 

Filho, 2006, cit. por Silva, 2012, p. 87), ocasionando uma grave crise financeira 

nos clubes.     

O final do passe também ocasionou um realinhamento de poder no futebol 

brasileiro; clubes e dirigentes perdendo força para os atletas e, principalmente, 

34 O Acórdão Bosman permitiu que os jogadores europeus fossem considerados trabalhadores 
comunitários podendo atuar em todos os países da União Europeia, além de alterar a relação de 
trabalho deles com os clubes europeus. Mais informações sobre o mesmo e a relação dele com 
o passe podem ser encontradas em Ruggi (2008). 
35 Na Lei Pelé é previsto, além do Direito Federativo, os Direitos Econômicos que dizem respeito 
às receitas geradas com as transferências dos atletas. De se ressaltar que o Direito Federativo 
é de posse exclusiva dos clubes enquanto que os Direitos Econômicos podem ser divididos entre 
os clubes, atleta, empresários e investidores, sendo a principal forma atual de terceiros investi-
rem no futebol. Por fim, merece destaque a recém tentativa da Fifa de proibir tal ação, limitando 
a pose dos Direitos Econômicos aos clubes e atletas (Amorim, 2014; Fernandez, 2014; 
Gonçalves, 2011). 
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empresários tornaram-se protagonistas ao serem os principais responsáveis pe-

las transações de atletas (Damo, 2007; Jacobs & Duarte, 2006).  

As transações foram facilitadas pela nova Lei que consolidou a comerciali-

zação do futebol brasileiro, com o objetivo principal sendo a obtenção de altos 

lucros com a definitiva transformação dos jogadores em mercadorias (Paoli, 

2007; Pimenta, 2000). Sobre o tema, Melo Filho (2011) afirma: 

 

“Os clubes pequenos encontram cada vez mais dificuldade para sobre-

viver, os ‘grandes’ tornam-se verdadeiros balcões de negócios, ven-

dendo jogadores que não chegam a completar uma temporada no time, 

agentes e empresários enriquecem da noite para o dia e a seleção bra-

sileira transformou-se numa vitrine.” (Melo Filho, 2011, p. 14) 

 

Outra importante mudança legal foi a obrigação dos clubes adotarem uma 

gestão profissionalizada e transformarem-se em clubes-empresa (Art. 27, Brasil, 

1998). Aidar & Leoncini (2002) relatam que tal medida foi consequência da pro-

fissionalização e comercialização do futebol brasileiro, já existentes antes da Lei, 

que apenas buscou regulamentar tais acontecimentos. 

Também foi autorizado que os clubes explorassem os jogos de bingo como 

fonte de renda adicional (Arts. 59-81, Brasil, 1998). Contudo, tal liberação causou 

diversos problemas como fraudes e utilização das proibidas máquinas de caça 

níquel, sendo que do total arrecadado pelos bingos apenas 12,5% era destinado 

aos clubes (Silva, 2012).  

A Lei Pelé alterou o Conselho Superior de Desportos, criado pela Lei Zico, 

sendo que o mesmo manteve suas funções, alterando o nome para Conselho 

Nacional do Esporte (Art. 4, Brasil, 1998) que, em 2003, aprovou o Código Bra-

sileiro de Justiça Desportiva concedendo à Justiça Desportiva o mesmo orde-

namento do Poder Judiciário (Silva, 2012). 

Sobre a formação de atletas, principalmente de futebol, a Lei Pelé, no Art. 

3, criou a figura do atleta semiprofissional que correspondia aos atletas em for-

mação entre os 14 e 18 anos. Tais atletas poderiam firmar com o clube formador 

contrato de estágio de aprendizagem, que não previa o pagamento de salá-

rio/bolsa aos atletas nem gerava custos ao clube formador, diferentemente do 
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contrato de aprendizagem previsto pela CLT e pelo ECA (Art. 3, Brasil, 1998; 

Neto et al., 2002).    

Esse contrato tinha a função de vincular o jogador em formação ao clube 

formador e garantir à este a preferência em assinar o primeiro contrato profissi-

onal com o atleta formado por ele a partir dos 16 anos, sendo tal questão prevista 

pelo Artigo 2936 da Lei Pelé (Neto et al., 2002).  

Apesar da existência de tais dispositivos legais para proteger os clubes for-

madores após a extinção do passe, Jacobs & Duarte (2006) demonstram que a 

Lei Pelé causou uma diminuição gradativa dos investimentos dos clubes na for-

mação, visto que sem o passe a ligação entre o clube e o atleta em formação 

era frágil, possibilitando ao mesmo transferir-se para outro clube facilmente sem 

que o formador recebesse compensação, tornando o investimento nas catego-

rias de base arriscado e incerto. 

Alves & Pieranti (2007) e Silva (2008) relatam que ao longo da década de 

1990 o Estado além de legislar sobre o esporte assumiu o inédito papel de fis-

calizador do mesmo, sendo tal papel evidenciado pela criação de Comissões 

Parlamentares de Inquérito com o objetivo de investigar a CBF e os bingos, ex-

pondo diversas mazelas do futebol brasileiro. 

A Lei Pelé foi alterada pela Lei 9.981 de 14 de julho de 2000, conhecida 

como Lei Maguito37. A mesma criou o Ministério do Esporte e Turismo, revogou 

a obrigatoriedade da transformação dos clubes em clubes-empresa e promoveu 

alterações no contrato de trabalho do jogador profissional e na Justiça Despor-

tiva (Brasil, 2000a; Silva, 2008).  

Com relação à formação, a Lei Maguito extinguiu a figura do atleta semi-

profissional e o contrato para estágio profissionalizante entre o clube e o atleta 

em formação (Neto et al., 2002). 

Para garantir a proteção aos clubes formadores foi mantido o Art. 29 da Lei 

Pelé ao qual foram adicionados dois parágrafos (Neto et al., 2002): 

36  “Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora de atleta terá o direito de assinar com 
este o primeiro contrato de profissional, cujo prazo não poderá ser superior a dois anos.” (Art. 
29, Brasil, 1998). 
37 O nome Lei 9.981/2000 faz referência ao então senador Maguito Vilela, apontado como o 
principal responsável pela criação da mesma. 
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“§ 2o Para os efeitos do caput deste artigo, exige-se da entidade de 

prática desportiva formadora que comprove estar o atleta por ela regis-

trado como não-profissional há, pelo menos, dois anos, sendo facul-

tada a cessão deste direito a entidade de prática desportiva, de forma 

remunerada. 

§ 3o A entidade de prática desportiva detentora do primeiro contrato de 

trabalho com o atleta por ela profissionalizado terá o direito de prefe-

rência para a primeira renovação deste contrato.” (Art. 29, Brasil, 

2000a) 

 

Aidar (2002) crítica a Lei Maguito por ter extinto a figura do atleta semipro-

fissional desprotegendo os clubes formadores apesar das mudanças no Art. 29, 

que não evidenciaram como os clubes deveriam comprovar a ligação e os inves-

timentos realizados na formação dos atletas. A Lei Maguito previa uma indeni-

zação ao clube formador caso os atletas em formação trocassem de clube, con-

tudo, a mesma foi vetada pela Presidência da República (Presidência da 

República, 2000). 

Em 2001 a Lei Pelé foi novamente modificada por meio da Medida Provi-

sória 2.14138, de 23 de março, que realizou mudanças no Conselho Nacional do 

Esporte e no Art. 29, dando nova redação ao caput e ao parágrafo 3º (Aidar, 

2002; Brasil, 2001a; Neto et al., 2002):   

 

"Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o 

direito de assinar com este, a partir de dezesseis anos de idade, o pri-

meiro contrato de trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser su-

perior a cinco anos. 

§ 3º Apenas a entidade de prática desportiva formadora que, compro-

vadamente, firmar o primeiro contrato de trabalho com o atleta por ela 

profissionalizado, terá direito de exigir, do novo empregador, indeniza-

ção de: 

I - formação, quando da cessão do atleta durante a vigência do primeiro 

contrato, que não poderá exceder a duzentas vezes o montante da re-

muneração anual, vedada a cobrança cumulativa de cláusula penal; 

38 A citada Medida Provisória foi substituída pela Medida Provisória 2.193-6 de 26 de agosto de 
2001 que manteve os mesmos ditames da inicial (Brasil, 2001b). 
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II - promoção, quando de nova contratação do atleta, no prazo de seis 

meses após o término do primeiro contrato, que não poderá exceder a 

cento e cinquenta vezes o montante da remuneração anual, desde que 

a entidade formadora permaneça pagando salários ao atleta enquanto 

não firmado o novo vínculo contratual.” (Art. 1,Brasil, 2001a) 

 

Desta forma foi alterado para cinco anos o prazo máximo para o primeiro 

contrato profissional e foram instituídas duas formas de indenização ao clube 

formador: a de formação, referente à indenização paga pela transferência do 

atleta durante a vigência do seu primeiro contrato profissional e a de promoção, 

paga ao clube formador quando outro clube contratasse o atleta até seis meses 

após o término do primeiro contrato de trabalho, sendo que para tal o clube for-

mador deveria continuar pagando o salário do atleta formado, sem contrato de 

trabalho, durante os seis meses seguintes ao final do contrato inicial (Art. 1, 

Brasil, 2001a; Neto et al., 2002). Tal mecanismo:  

 

“... merece sérias ressalvas [e] se constitui em um obstáculo para que 

o atleta exerça livremente a sua profissão em outro lugar, mesmo após 

o encerramento do vínculo contratual que o prendia ao clube formador.” 

(Neto et al., 2002, p. 28) 
 

Em 2003 foi realizada outra alteração na Lei Pelé, por meio da Lei 10.672 

que dispôs sobre a origem dos recursos para o recém criado Ministério dos Es-

portes, além de alterar as normas para os clubes e organizações esportivas 

(Brasil, 2003b). 

O referido diploma legal realizou grandes modificações no Art. 2939, revo-

gando a Medida Provisória 2.193-6/2001 e dando nova redação ao parágrafo 3º, 

com a extinção da indenização por formação e por promoção e concedendo ao 

clube formador o direito de preferência na renovação do primeiro contrato de 

trabalho profissional dos atletas formados por ele (Art. 1, Brasil, 2003b). 

39 As modificações ocasionadas pela Lei 10.672/2003 ao Art. 29 da Lei Pelé estão no Anexo XII, 
na página LXII.  
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Também foi previsto o pagamento de bolsa mensal ao atleta em formação 

maior de 14 anos, sem que fosse criado vínculo empregatício, diferentemente do 

que cita a CLT e o ECA sobre o Contrato de Aprendizagem; foi determinado o 

pagamento e a definição do valor de uma indenização para o clube formador 

caso o jogador não profissional por ele formado, menor de 20, atuasse por outro 

clube e a definição de critérios para que a entidade desportiva formadora tivesse 

direito a tal indenização, principalmente por meio de exigências relacionadas a 

estrutura física e as condições médicas, educacionais e sociais cedidas aos jo-

vens atletas (Art. 1, Brasil, 2003b). Sobre tais exigências Campestrini (2009) co-

menta que: 

 

“... o legislador preocupou-se em garantir tanto uma formação do ado-

lescente enquanto atleta, quanto uma formação educacional, para o 

caso deste indivíduo não se tornar atleta e ter a possibilidade de exer-

cer uma outra profissão, obedecendo princípios estabelecidos pela 

ONU em suas convenções, determinações específicas da FIFA bem 

como adequando-se à proteção ao menor, conforme prevê o Estatuto 

da Criança e do Adolescente.” (Campestrini, 2009, pp. 104-105) 

 

Ainda em 2003 merece destaque a Lei 10.671 que criou o Estatuto do Tor-

cedor, que visa proteger e defender o torcedor brasileiro, equiparando-o ao con-

sumidor, o que proporcionou a aplicação das regras previstas no Código de De-

fesa do Consumidor ao esporte, de forma a mediar e clarificar a relação entre 

torcedores, clubes e entidades de administração esportiva (Brasil, 2003a; Silva, 

2012). 

Em 2006 foi criada a Lei de Incentivo ao Esporte, por meio da Lei 11.438 

de 29 de dezembro. A mesma incentiva empresas e pessoas físicas a destina-

rem respectivamente 1% e 6% do Imposto de Renda para projetos esportivos 

aprovados pelo Ministério do Esporte (Brasil, 2006)40. A grande maioria desses 

projetos envolvem a formação de atletas, o que impulsionou a formação despor-

tiva em geral e no futebol, principalmente com o desenvolvimento de projetos 

incentivados pelos clubes. 

40 Para saber mais sobre a Lei de Incentivo ao Esporte consultar Rezende (2013). 
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Desde a sua criação a Lei Pelé foi alterada por diversas Leis. Ao todo sete 

diplomas legais interferiram na mesma, sendo que Melo Filho (2011) afirma que: 

 

“... este corpo normativo está intoxicado e impregnado, desde a sua 

origem, de contradições e de marcas de possível favorecimento à de-

terminados segmentos e interesses desportivos. Ou seja, a Lei Pelé, 

apesar de condessar as vigas estruturantes do sistema desportivo na-

cional, por defeitos genéticos, tornou-se equiparável à uma ‘manta de 

retalhos’ tecida com normas paradoxais e casuísticas [...] infirmando a 

segurança jusdesportiva.” (Melo Filho, 2011, p. 13) 

 

Visando o reordenamento e o reequilíbrio do cenário esportivo brasileiro, 

principalmente no que tange o futebol, foi proposto em 2005 o projeto de Lei 

5.186 (Queiroz Filho & Berzoini, 2005), criado com base no parecer do jurista 

esportivo Álvaro Melo Filho, que originou, após três aprovações na Câmara Fe-

deral e duas no Senado, a Lei 12.395, de 16 de março de 2011, a qual introduziu 

grandes alterações na Lei Pelé ao modificar 51% da Lei original e manter apenas 

3% (Melo Filho, 2011).  

Melo Filho (2011) aponta que a Lei 12.395/2011 foi criada com base nos 

dois postulados fundamentais do esporte: a incerteza dos resultados e o equilí-

brio competitivo com respeito às especificidades esportivas, sendo que a mesma 

é: 

 

“... uma legislação desportiva mais clara, transparente, realista, consis-

tente e justa [que visa] melhorar a posição do desporto na sociedade e 

livrar o jogo dos excessos que mancham a sua reputação, sejam eles 

violência, crises financeiras, viciação dos resultados ou transferências 

de menores.” (Melo Filho, 2011) 

 

O diploma legal visou também acabar com a constante transferência de 

jogadores; com a dicotomia entre clubes em dificuldades e empresários milioná-

rios; melhorar a qualidade da formação de atletas, em especial dos jogadores de 
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futebol; e equilibrar o cenário legal esportivo, no qual os clubes foram beneficia-

dos com a Lei Zico enquanto a Lei Pelé beneficiou atletas e empresários (Melo 

Filho, 2011). 

A referida Lei alterou os contratos de trabalho dos atletas profissionais, con-

siderando as especificidades da profissão; criou a Cláusula Indenizatória em 

substituição à Cláusula Penal; regulou a atuação dos empresários; o Direito de 

Arena e de Imagem; realizou alterações na Justiça Desportiva e criou formas de 

financiamento público para o desenvolvimento das modalidades olímpicas e para 

os atletas de alto rendimento das mesmas, por meio da criação da Bolsa-Atleta, 

do Programa Atleta Pódio e do Programa Cidade Esportiva41 (Brasil, 2011). 

Com relação à formação de atletas merecem destaque as alterações no 

Artigo 29 que criaram o Contrato de Formação Desportiva e o Certificado de 

Clube Formador, que serão tratados na próxima parte do presente trabalho e a 

inclusão do Art. 29-A que criou o Mecanismo de Solidariedade Interno42 (Brasil, 

2011). 

41 Deve-se ressaltar que os investimentos nas modalidades olímpicas estão intimamente relaci-
onados com a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, sendo que os mes-
mos visam preparar os atletas brasileiros para tal competição. 
42 “Art. 29-A: Sempre que ocorrer transferência nacional, definitiva ou temporária, de atleta pro-
fissional, até 5% (cinco por cento) do valor pago pela nova entidade de prática desportiva serão 
obrigatoriamente distribuídos entre as entidades de práticas desportivas que contribuíram para 
a formação do atleta, na proporção de:  
I - 1% (um por cento) para cada ano de formação do atleta, dos 14 (quatorze) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, inclusive; e  
II - 0,5% (meio por cento) para cada ano de formação, dos 18 (dezoito) aos 19 (dezenove) anos 
de idade, inclusive.  
§ 1º Caberá à entidade de prática desportiva cessionária do atleta reter do valor a ser pago à 
entidade de prática desportiva cedente 5% (cinco por cento) do valor acordado para a transfe-
rência, distribuindo-os às entidades de prática desportiva que contribuíram para a formação do 
atleta.  
§ 2º Como exceção à regra estabelecida no § 1o deste artigo, caso o atleta se desvincule da 
entidade de prática desportiva de forma unilateral, mediante pagamento da cláusula indenizatória 
desportiva prevista no inciso I do art. 28 desta Lei, caberá à entidade de prática desportiva que 
recebeu a cláusula indenizatória desportiva distribuir 5% (cinco por cento) de tal montante às 
entidades de prática desportiva responsáveis pela formação do atleta.  
§ 3º O percentual devido às entidades de prática desportiva formadoras do atleta deverá ser 
calculado sempre de acordo com certidão a ser fornecida pela entidade nacional de administra-
ção do desporto, e os valores distribuídos proporcionalmente em até 30 (trinta) dias da efetiva 
transferência, cabendo-lhe exigir o cumprimento do que dispõe este parágrafo.” (Art. 29-A, Brasil, 
2011) 
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Tal artifício foi criado visando beneficiar os clubes formadores brasileiros 

que participaram do processo de formação do atleta de futebol, período compre-

endido entre os 14 e 19 anos. É previsto que sempre que o atleta com contrato 

em vigor se transferir de um clube para outro, de forma temporária ou definitiva, 

por meio de transações que envolvam compensação financeira, será destinado 

até 5% do valor da mesma para os clubes formadores com a proporção de 1% 

para cada ano de formação entre os 14 e 17 anos e 0,50% para cada ano entre 

os 18 e 19 anos, cabendo ao clube que comprou o atleta repassar, no máximo 

em 30 dias, tal valor aos formadores (Art. 29-A, Brasil, 2011; Melo Filho, 2011). 

Esse mecanismo, segundo Melo Filho (2011), foi inspirado em semelhante 

sistema existente internacionalmente e regulado pela Fifa, que é composto pela 

Indenização de Formação e pelo Mecanismo de Solidariedade, sendo que: 

 

“... a indenização de formação é devida nas transferências realizadas 

até os 23 anos de idade e distribuída diretamente aos clubes formado-

res do atleta, ao passo que o mecanismo de solidariedade representa 

um plus percentual sobre o valor da indenização paga ao clube ante-

rior, a ser repartido entre os clubes que efetivamente participaram e 

deram contributo à formação, mesmo nas transferências internacionais 

efetuadas após ter o atleta completado 23 anos de idade.” (Melo Filho, 

2011, p. 175) 

 

Por fim, também merece destaque o fato exposto por Mazzei & Barros 

(2012) de que desde a redemocratização do Brasil a legislação esportiva, base-

ando-se no princípio de autonomia das entidades esportivas, não trata sobre a 

finalidade das Federações e Confederações, de forma que: 

 

“... não existem especificações claras nas legislações existentes sobre 

o papel que as Federações devem ter no desenvolvimento do Esporte 

brasileiro (seja educacional, de participação ou rendimento). Talvez 

seja por essa razão que os dirigentes de federações esportivas pos-

suem um perfil amador, não são profissionais formados ou capacitados 

em áreas da gestão do esporte, na maioria dos casos, quando muito 

são ex-atletas, muitas vezes com interesses meramente ‘políticos’.” 

(Mazzei & Barros, 2012, p. 80) 
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Antes de expormos detalhadamente a nova legislação brasileira sobre a 

formação de jogadores de futebol apresentamos a Figura 6 que demonstra, su-

cintamente, a evolução histórica das Leis que tratam sobre a formação de joga-

dores de futebol no Brasil. 
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Figura 6 - Evolução histórica da Lei desportiva brasileira sobre a formação de jogadores de fu-

tebol. 
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2.2. Certificado de Clube Formador 

A origem das modificações do Artigo 29 da Lei Pelé pela Lei 12.395/2011, que 

criou o Certificado de Clube Formador, remete aos problemas sofridos pelos 

clubes que possuem categorias de base e que, com o final do passe, ficaram 

desprotegidos na relação com seus atletas em formação. 

Damo (2007) aponta que a legislação sobre a formação era frágil e não 

cumprida de forma completa pelo Estado, o que tornava a formação de jogadores 

uma atividade praticamente informal, deixando jogadores e clubes desprotegidos 

e à mercê do mercado. Campestrini (2009) relata que os clubes por ele analisa-

dos também não cumpriam toda a legislação relativa à formação, em especial o 

Art. 29 da Lei Pelé: 

 

“Com exceção ao normativo relacionado com os serviços da área da 

saúde, no qual a maioria dos clubes pesquisados obedece à legislação 

em vigor no país ao terem profissionais habilitados a atuar na assistên-

cia aos praticantes, foi possível observar que, em outras situações, 

como é o caso do seguro de vida, a maioria dos clubes ignora a sua 

contratação em favor dos praticantes em formação. O normativo inter-

nacional é igualmente desprezado quando da discussão sobre a trans-

ferência de menores de 18 anos para o exterior, sobre os programas 

relacionados à liberdade dos menores e a conduta formal pautada no 

Fair Play Code da FIFA." (Campestrini, 2009, p. 214) 

 

Como vimos, os jovens veem no futebol uma forma de obter um alto salário, 

fama e status. Esse sonho, aliado à liberalização do vínculo entre clubes e atletas 

imposta pela Lei Pelé ocasionou o aumento do assédio aos jovens talentos por 

parte de dirigentes, empresários e investidores que, visando o lucro, passaram 

a buscar os melhores jogadores em formação (Melo Filho, 2011). 

Melo Filho (2011) relata que esse assédio foi facilitado pelo fato de que os 

menores de 16 anos não possuíam qualquer contrato com os clubes e que os 

maiores de 16 anos só poderiam assinar o contrato profissional, o que obrigava 

o clube a pagar salário e encargos trabalhistas, gerando um alto custo e inviabi-

lizando a assinatura do mesmo com todos os atletas em formação maiores de 

16 anos. 
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Com a crescente comercialização e valorização no exterior dos jogadores 

brasileiros, considerados bons e baratos (Damo, 2007), os empresários amplia-

ram a sua atuação na busca de jogadores talentosos cada vez mais novos, 

sendo que: 

 

“... empresários oferecem à família do atleta casa, emprego, plano de 

saúde, escola, etc., em troca de uma procuração ou ‘contrato de ga-

veta’ que lhes dê poderes e prerrogativa para, em nome dos pais, fir-

mar contratos de trabalho e até levar o atleta menor para estágios no 

exterior [e] os clubes que sempre foram celeiros de craques transfor-

maram-se em ‘laranjas’ dos empresários que só objetivam o lucro em 

cima de jogadores transformados em commodities para exportação. 

Com efeito, não é incomum verificar que alguns clubes, premidos pelo 

imediatismo ou pela falta de recursos financeiros, passaram a ser ‘alu-

gados’ e administrados por empresas e especuladores cujo objetivo 

maior, longe de disputar competições, conquistar títulos e reunir torce-

dores, é ‘revelar’, exportar e vender para o exterior os atletas produzi-

dos pelas ‘fábricas de talentos’.”  (Melo Filho, 2011, pp. 150-151)  

 

Assim, aumentaram as transferências de jogadores em formação, inclusive 

para clubes estrangeiros, sem que os mesmos nem tivessem assinado o primeiro 

contrato profissional. O clube, sem nenhum tipo de vínculo contratual com o 

atleta em formação, não recebia nenhuma compensação pelos gastos realizados 

na formação de tais jogadores (Melo Filho, 2011), além de que o processo de 

formação era limitado e “sem ter em conta os interesses precípuos de desenvol-

vimento dos aprendizes" (Campestrini, 2009, p. 130). 

A falta de compensação ocasionou prejuízos aos clubes e levou à uma 

constante diminuição dos investimentos das tradicionais equipes na formação de 

novos jogadores. Também teve início uma grande crise, principalmente finan-

ceira, nos pequenos clubes que tinham na formação de atleta a sua principal 

fonte de renda, dizimada com o final do passe, com o liberalismo da Lei Pelé e 

pela atuação predatória dos empresários e investidores (Melo Filho, 2011).  

Tal sombrio cenário vivido pelas categorias de base dos clubes brasileiros 

motivou uma série de críticas por parte dos clubes e da imprensa, sensibilizada 
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pela queda da qualidade da formação dos atletas (Cruzeiro do Sul, 2014; 

Sapienza, 2011), originando alterações no Artigo 29 da Lei Pelé. 

Melo Filho (2011), que concebeu tais modificações, afirma que as mesmas 

visam proteger jovens jogadores e clubes que terão os gastos com a formação 

recompensados caso o jogador transfira-se e: 

 

“Pretende-se, assim, com essa indutora regra jurídica melhorar a ad-

ministração dos clubes formadores, aumentar suas receitas e profissi-

onalizar os cargos diretivos com vistas a ensejar condições para firmar 

e cumprir os contratos de formação desportiva, para saldar passivos e 

resolver situações críticas.”  (Melo Filho, 2011, p. 158) 

 

A seguir detalhamos as citadas alterações legais sobre a formação de atle-

tas realizadas na Lei Pelé, a regulamentação governamental de tal diploma, a 

regulamentação da aplicação do mesmo ao futebol por parte da CBF e o estado 

atual de sua aplicação.  

 

2.2.1. Origem Legal 

De forma a clarificar o entendimento das alterações legais referentes à formação 

de atletas iremos dividir a análise da atual versão do Artigo 2943 da Lei Pelé 

(Brasil, 1998) em três tópicos: o direito de preferência do clube formador em as-

sinar o primeiro Contrato Especial de Trabalho Desportivo com os atletas por ele 

formados, o Contrato de Formação Desportiva e o Certificado de Clube Forma-

dor.  

 

2.2.1.1. Direito de preferência na assinatura do primeiro Contrato Especial 

de Trabalho Desportivo 

O caput do Artigo 29 garante ao clube formador o direito de preferência para a 

assinatura do primeiro Contato Especial de Trabalho Desportivo44 com os atletas 

43 A versão completa e consolidada do Artigo 29 da Lei Pelé pode ser encontrada no Anexo IV, 
localizado na página XXXIII. 
44 Mais informações sobre o Contato Especial de Trabalho Desportivo podem ser encontradas 
no Artigo 28 da Lei Pelé. 
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formados por ele a partir do momento em que os mesmos completem 16 anos, 

tendo tal contrato duração máxima de cinco anos (Art. 29, Brasil, 1998). 

Rodrigues (2003) aponta que tal garantia veio substituir o passe como ele-

mento vinculante entre o atleta e o clube, terminando com o uso dos contratos 

de gaveta45, prática proibida legalmente (Melo Filho, 2011). 

Caso o clube não consiga assinar o citado contrato com algum atleta com 

o qual possua regular vínculo devido à oposição do atleta ou porque o mesmo 

transferiu-se, sem autorização, para outro clube, a equipe formadora terá direito 

à uma indenização limitada a 200 vezes o valor dos gastos comprovados com a 

formação do mesmo - caso a transferência seja para clube estrangeiro a indeni-

zação não possui limite. O valor da indenização deverá estar citado no Contrato 

de Formação Desportiva, sendo que o pagamento de tal valor só pode ser rea-

lizado por outro clube no prazo máximo de 15 dias após a transferência do atleta 

(Art. 29, § 5, Brasil, 1998). 

Cabe ressaltar que o clube não é obrigado a assinar com os atletas forma-

dos por ele, no momento em que estes completem 16 anos, o Contrato Especial 

de Trabalho Desportivo e que o clube contratante é solidário no pagamento da 

Cláusula Indenizatória (Melo Filho, 2011), que visa:  

 

“... assegurar uma justa compensação ao clube pelo capital investido 

na formação e no aprimoramento físico e técnico do atleta (que o valo-

rizou no mercado de trabalho) e o ressarcimento dos prejuízos causa-

dos à equipe, que decai no seu rendimento, com reflexos patrimoniais 

negativos sobre a associação empregadora, em face da mutilação de 

seu todo harmonioso, com retirada súbita de uma peça de seu con-

junto.” (Melo Filho, 2011, p. 154) 

 

O clube formador ainda possui direito de preferência para a primeira reno-

vação do Contrato Especial de Trabalho Esportivo dos atletas formados por ele, 

45 Forma de contrato informal na qual as partes acertam termos e condições que para vigorarem 
dependem de outros condicionantes, como a idade, ficando o mesmo guardado na gaveta até 
entrar em vigor. Apesar de ter sua aceitação jurídica questionada, tal recurso ainda é utilizado 
por empresários e clubes para contratar jogadores menores de idades, com o mesmo sendo uma 
espécie de pré-contrato profissional que passa a ser válido quando o atleta completa 16 anos e 
pode então assinar legalmente o primeiro Contrato Especial de Trabalho Desportivo. 
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tendo tal renovação prazo máximo de três anos. Para garantir tal preferência o 

clube deve formalizar a proposta de renovação até 45 dias antes do término do 

contrato vigente e caso algum outro clube realize proposta ao atleta a mesma 

deve ser enviada ao clube formador que possui o direito de igualá-la e renovar 

com o atleta (Art. 29, § 7, § 8 e §9, Brasil, 1998). 

Se o clube oferecer as mesmas condições que o proponente e mesmo as-

sim o atleta aceitar a renovação, o clube formador passa a ter direito à uma in-

denização paga pelo contratante no valor máximo de 200 vezes o salário acor-

dado com o novo clube (Art. 29, § 11, Brasil, 1998). Para Melo Filho (2011) tal 

indenização serve para: 

 

“... não restringir a liberdade de trabalho do atleta e de obtenção de 

melhores condições contratuais e, de outro, para que o clube formador 

não fique sujeito à álea do mercado desportivo profissional.” (Melo 

Filho, 2011, p. 158) 

 

Vale ainda ressaltar que o parágrafo 10 prevê que tanto a proposta de re-

novação oferecida pelo clube formador como a resposta do atleta devem ser 

comunicadas às entidades de controle do esporte, no caso as Federações e 

Confederações, que devem divulgá-las nos seus meios de comunicação em até 

cinco dias (Art. 29, § 10, Brasil, 1998). 

 

2.2.1.2. Contrato de Formação Desportiva 

O parágrafo 4º do Artigo 29 da Lei Pelé prevê que o atleta em formação, período 

compreendido entre os 14 e 19 anos, receba uma bolsa de aprendizagem, com 

valor a ser combinado entre as partes, sendo que tal valor deve fazer parte do 

Contrato de Formação Desportiva (CFD), firmado entre o clube formador e o 

atleta em formação (Art. 29, § 4, Brasil, 1998). 

Tal contrato não gera vínculo empregatício e, portanto, livra os clubes do 

pagamento dos encargos trabalhistas comuns aos demais trabalhadores e 

aprendizes, reduzindo os gastos e limitando os direitos dos jogadores em forma-

ção, visto que, segundo Melo Filho (2011), a aprendizagem esportiva, em espe-

cial no futebol, possui contornos especiais não se igualando à prevista pela CLT. 
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No CFD deve constar obrigatoriamente a identificação das partes e dos 

seus representantes legais; a duração; os direitos e deveres das partes; seguro 

de vida e de acidentes pessoais para o atleta; e todos os itens gastos com a 

formação devem ser especificados de forma a permitir o cálculo do valor da Cláu-

sula Indenizatória que o clube terá direito em caso de quebra do contrato (Art. 

29, § 6, Brasil, 1998). 

Tal contrato só pode ser firmado entre uma entidade de prática desportiva 

formadora, no caso os clubes de futebol reconhecidos como formadores, e o 

atleta, sendo proibido que este assine o mesmo com outros agentes. O CFD 

deve ser registrado nas entidades de administração da modalidade, no caso a 

CBF e as Federações (Art. 29, § 12 e § 13, Brasil, 1998). 

Melo Filho (2011) afirma que o Contrato de Formação Desportiva também 

pode ser utilizado pelas escolinhas e academias de futebol, que ao utilizar deste 

instrumento também deverão registrar o mesmo na Federação da sua região e 

seguir as determinações para que sejam enquadradas como entidades formado-

ras de atletas.  

 

2.2.1.3. Certificado de Clube Formador 

Como já citado, o direito de preferência na assinatura do primeiro Contrato Es-

pecial de Trabalho Desportivo, o Contrato de Formação Desportiva e o Meca-

nismo de Solidariedade Interno só beneficiam a entidade desportiva formadora. 

Para ser reconhecida como tal é necessário que o clube seja certificado como 

entidade/clube formador, sendo que o parágrafo 2º do Artigo 29 da Lei Pelé exige 

que o formador (Art. 29, § 2,Brasil, 1998): 

1) forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base 

e complementação educacional, satisfazendo os seguintes requisitos:  

a) estar o atleta em formação inscrito por ele na respectiva Federação 

há, pelo menos, um ano;   

b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em 

competições oficiais;   

c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, 

assim como alimentação, transporte e convivência familiar;  
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d) manter alojamento e instalações desportivas adequadas, sobretudo 

na questão de alimentação, higiene, segurança e salubridade;   

e) manter corpo de profissionais especializados em formação técnico-

desportiva;   

f) ajustar o tempo destinado à atividade de formação do atleta, não su-

perior a quatro horas por dia, aos horários escolares ou de curso profissionali-

zante, além de propiciar a matrícula escolar, com exigência de frequência e sa-

tisfatório aproveitamento;   

g) oferecer gratuitamente a formação e cobrir todas as despesas por ela 

gerada; 

h) participar anualmente de competições organizadas pela Federação 

da qual faz parte em, pelo menos, duas categorias da respectiva modalidade;  

i) garantir que o período de seleção não coincida com os horários esco-

lares.  

Podemos notar que a citada Lei evidencia a importância e o caráter social 

da formação de atletas, estabelecendo para isso exigências que protegem os 

atletas em formação exigindo que os clubes ofereçam estruturas mínimas, um 

atendimento multidisciplinar e que o atleta frequente a escola e receba acompa-

nhamento pedagógico, abrindo portas para um futuro não só esportivo (Sá Filho, 

2011). 

O parágrafo 3º do Art. 29 determina que a entidade nacional de administra-

ção do desporto de cada modalidade, a CBF no caso do futebol, conceda o Cer-

tificado de Clube Formador (CCF), verificando se os interessados em tal certifi-

cação cumprem os ditames legais, inclusive após a emissão do certificado (Art. 

29, § 3, Brasil, 1998).  

Por fim, na Figura 7 apresentamos um resumo das determinações do Art. 

29 da Lei Pelé. 
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Figura 7 - Elementos do Artigo 29 da Lei Pelé.  

Fonte: Adaptado do Art. 29 da Lei Pelé (Brasil, 1998). 
 

2.2.2. Regulamentação governamental 

A regulamentação da aplicação do Artigo 29 da Lei Pelé foi realizada por meio 

do Decreto 7.984, de 08 de abril de 2013, que trata sobre o tema na Seção VII46. 

O Artigo 49 do referido Decreto determina as exigências para que uma entidade 

esportiva seja considerada formadora, devendo a mesma oferecer gratuitamente 

aos atletas: 

 

“I - programas de treinamento nas categorias de base e formação 

educacional exigível e adequada, enquadrando-o na equipe da 

categoria correspondente a sua idade; 

46 A transcrição da Seção VII do citado Decreto pode ser encontrada no Anexo V, na página 
XXXVII.  
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II - alojamento em instalações desportivas apropriadas à sua 

capacitação técnica na modalidade, quanto a alimentação, higiene, 

segurança e saúde; 

III - conhecimentos teóricos e práticos de educação física, 

condicionamento e motricidade, por meio de um corpo de profissionais 

habilitados e especializados, norteados por programa de formação 

técnico-desportiva, compatível com o desenvolvimento físico, moral e 

psicológico do atleta; 

IV - matrícula escolar e presença às aulas da educação básica ou de 

formação técnica em que estiver matriculado, ajustando o tempo 

destinado à efetiva atividade de formação do atleta, não superior a 

quatro horas diárias, aos horários estabelecidos pela instituição 

educacional, e exigindo do atleta satisfatório aproveitamento escolar; 

V - assistência educacional e integral à saúde; 

VI - alimentação com acompanhamento de nutricionista, assistência de 

fisioterapeuta e demais profissionais qualificados na formação física e 

motora, além da convivência familiar adequada; 

VII - pagamento da bolsa de aprendizagem até o décimo dia útil do mês 

subsequente ao vencido; 

VIII - apólice de seguro de vida e de acidentes pessoais para cobrir as 

atividades de formação desportiva, durante toda a vigência do contrato, 

incluindo como beneficiários da apólice de seguro os indicados pelo 

atleta em formação; 

IX - período de descanso de trinta dias consecutivos e ininterruptos, 

com a garantia de recebimento dos incentivos previstos na Lei 

coincidente com as férias escolares regulares; 

X - registro do atleta em formação na entidade de administração do 

desporto e inscrição do atleta em formação nas competições oficiais 

de sua faixa etária promovidas pela entidade; e 

XI - transporte.” (Art. 49, Brasil, 2013)  

 

 Segundo o Art. 50 o Contrato de Formação Desportiva tem por objetivo: 

 

“I - capacitação técnico-educacional específica para sua modalidade 

desportiva; 

II - conhecimentos teóricos e práticos de atividade física, 

condicionamento e motricidade; 
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III - conhecimentos específicos de regras, legislação, fundamentos e 

comportamento do atleta de sua modalidade; 

IV - conhecimentos sobre civismo, ética, comportamento e demais 

informações necessárias à futura formação de atleta desportivo 

profissional; e 

V - preparação para firmar o primeiro contrato especial de trabalho 

desportivo, norteado pelo programa de formação técnico-profissional, 

compatível com o desenvolvimento físico e psicológico.” (Art. 50, Brasil, 

2013)  

 

Também são sugeridas, pelo Art. 51, algumas obrigações que os atletas 

em formação devem cumprir: 

 

“I - observar as cláusulas do contrato de formação desportiva; 

II - cumprir o programa de treinamento e o horário de capacitação 

determinados pela entidade formadora; 

III - assistir às aulas teóricas e práticas programadas pela entidade 

formadora, com satisfatório aproveitamento; 

IV - apresentar-se nas competições desportivas preparatórias e 

oficiais, nas condições, horários e locais estabelecidos pela entidade 

de prática desportiva contratante; 

V - permanecer, sempre que necessário, em regime de concentração, 

observado o limite semanal de três dias consecutivos; 

VI - assistir às aulas da instituição educacional em que matriculado e 

apresentar frequência e aproveitamento satisfatórios; e 

VII - respeitar as normas internas da entidade formadora.” (Art. 51, 

Brasil, 2013) 

 

Por fim, o Decreto 7.984/2013, no Art. 52, determina que a entidade nacio-

nal administradora do desporto, no caso a CBF, não poderá negar a certificação 

aos clubes que cumpram as normas e o registro dos Contratos de Formação 

Desportiva realizados por estes (Art. 52, Brasil, 2013), além de permitir à CBF: 

 

“I - fixar as normas e requisitos para a outorga da certificação; 

II - estabelecer tipologias e prazos de validade da certificação; 

III - uniformizar um modelo de contrato de formação desportiva; e 
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IV - padronizar as bases de cálculo dos custos diretos ou indiretos das 

entidades formadoras.” (Art. 52, Brasil, 2013) 

 

2.2.3. Regulamentação da Confederação Brasileira de Futebol 

A CBF, como entidade nacional de administração do futebol, foi responsabilizada 

por tratar das questões que envolvam a formação de atletas (Art 29, § 3, Brasil, 

1998).  

Antecipando-se à regulamentação governamental, a entidade publicou, em 

17 de janeiro de 2012, a Resolução da Presidência (RDP) nº 01/2012 e a RDP 

nº 02/2012, regulamentando, respectivamente, a emissão do Certificado de 

Clube Formador e o Contrato de Formação Desportiva. A seguir apresentamos, 

separadamente, o que cada resolução estipulou. 

 

2.2.3.1. Certificado de Clube Formador  

A RDP nº 01/2012 da CBF determinou normas, critérios e procedimentos para a 

emissão do Certificado de Clube Formador, sendo criadas duas categorias de 

certificação: 

• Categoria A: para os clubes que apresentem requisitos acima das exi-

gências mínimas, com duração máxima de dois anos; 

• Categoria B: para os clubes que cumprem as exigências mínimas, 

com duração máxima de um ano. 

É estipulado que a definição da categoria de cada clube e a emissão de 

parecer favorável à certificação, este baseado no modelo citado no Anexo I do 

referido documento47, é de corresponsabilidade das Federações que deverão 

realizar para tal “acurada verificação, análise documental e avaliação in loco” 

(Art. 4, Confederação Brasileira de Futebol, 2012a).  

Caso o clube cumpra as exigências, a CBF, informada pelas Federações 

via o citado parecer, emite o certificado48 que pode ser cancelado ou revogado a 

47 A reprodução de tal modelo pode ser encontrada no Anexo VI, localizado na página XL. No 
Anexo X, localizado na página LVI, encontra-se um exemplo real de tal documento, no caso o da 
Federação Baiana de Futebol referente ao Esporte Clube Bahia. 
48 No Anexo IX, localizado na página LV, apresentamos um exemplo real de certificado, no caso 
o emitido ao Ceará Sporting Club. 
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qualquer momento caso algum item seja descumprido (Art. 2, Confederação 

Brasileira de Futebol, 2012a). 

Além das exigências citadas pelo Artigo 29 da Lei Pelé e pelo Decreto 

7.984/2013, a CBF instituiu outras49, por meio do Anexo II da referida RDP, que 

preveem que a análise dos clubes interessados em serem certificados será feita 

a partir do pedido formal dos mesmos, realizado a qualquer momento, para a 

respectiva Federação, sendo que cada Federação poderá estipular normas 

complementares visando a operacionalização do processo de certificação 

(Confederação Brasileira de Futebol, 2012a). Os requisitos essenciais exigidos 

dos clubes formadores pela CBF são:  

 

“I - apresentar relação dos técnicos e preparadores físicos responsá-

veis pela orientação e monitoramento das respectivas categorias de 

base, com habilitação para o exercício da função; 

II - comprovar a participação em competição oficial da categoria;  

III - apresentar programa de treinamento, detalhando responsáveis, ob-

jetivos, horários e atividades, compatíveis com a faixa etária, atividade 

escolar dos atletas e período de competição;  

IV - proporcionar assistência educacional que permita ao atleta fre-

quentar curso em horários compatíveis com as atividades de formação, 

em qualquer nível (alfabetização, ensino fundamental, médio, superior, 

ou ainda curso técnico, profissionalizante, de capacitação ou de idio-

mas) mediante matrícula em estabelecimento de ensino regular ou 

através de professores contratados, mantendo controle sobre a fre-

quência e o aproveitamento escolar do atleta;  

V - proporcionar assistência médica aos atletas, através de profissional 

especializado contratado, terceirizado ou mediante celebração com-

provada de convênio com instituições públicas ou privadas de modo a 

permitir o seguinte: 

 a. avaliação pré-participação realizada necessariamente por médico 

com especialização, ou experiência, em medicina do esporte, cardiolo-

gia ou clínica geral, e ainda por ortopedista, a qual deverá seguir as 

diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Es-

porte, com vistas à prevenção de morte súbita;  

49 No Anexo XIII, na página LXIV, apresentamos uma comparação entre as exigências realizadas 
pela Lei Pelé, pelo decreto que a regulamentou e pela CBF. 
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b. exames complementares mínimos tais como: hemograma completo, 

glicemia, teste do afoiçamento de hemácias, parasitológico de fezes, 

urina (EAS), ECG basal e RX do tórax, assim como outros necessários 

para diagnóstico do estado de saúde do atleta;  

c. calendário de vacinação atualizado (calendário oficial do Ministério 

da Saúde) e realização de exames periódicos anuais;  

d. manter departamento médico dotado de área física e instalações 

compatíveis e apropriadas, equipado com material e medicamentos 

para atendimento básico e primeiros socorros, sob a responsabilidade 

de um médico e contando ainda, nos horários de funcionamento, com 

auxiliar de enfermagem e médico;  

e. manter prontuário médico individual para cada atleta, devidamente 

atualizado, além do registro diário dos atendimentos;  

f. garantir meios para diagnóstico e tratamento de patologias, intercor-

rências e lesões;  

g. dispor de centro de reabilitação, próprio ou conveniado, sob a res-

ponsabilidade de profissional habilitado e inscrito no CREFITO [Con-

selho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional], com o mínimo 

de material e equipamentos que permitam a recuperação de lesões 

comuns;  

h. comprovar que propicia assistência psicológica, por profissional ha-

bilitado e inscrito no CRP [Conselho Regional de Psicologia], mediante 

convênio com instituições públicas ou particulares, ou concurso de pro-

fissional contratado, que destine pelo menos 4 (quatro) horas semanais 

ao clube;  

i. comprovar que disponha de meios que permitam, de forma constante 

e contínua, proporcionar assistência odontológica aos atletas em for-

mação através de medidas preventivas e terapêuticas, tanto por meio 

de serviços terceirizados, próprios ou conveniados;  

j. sem prejuízo da atividade esportiva, facultar a visita de familiares do 

atleta, a qualquer tempo, e proporcionar, às suas expensas, ao final de 

cada temporada oficial (assim determinado no calendário de cada en-

tidade de administração), meios para que o atleta possa viajar à sua 

cidade de origem, quando for o caso, com o objetivo de conviver com 

seus familiares até a data marcada para sua reapresentação, por força 

de competição ou início de próxima temporada;  

k. garantir aos atletas em formação e que sejam residentes no clube, o 

mínimo de 3 (três) refeições diárias (desjejum, almoço, jantar), plane-

jadas por nutricionista e servidas no clube ou fora dele, sendo exigível 
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local adequado e em boas condições de higiene e salubridade. Aos 

atletas em formação não residentes no clube será assegurado lanche 

em cada período de treinamento de que participar;  

l. assegurar transporte para treinos e jogos, às expensas do clube e 

realizado pelos meios permitidos na legislação;  

m. comprovar o pagamento mensal de auxílio financeiro para o atleta 

em formação, sob a forma de bolsa de aprendizagem, livremente pac-

tuada mediante contrato formal, sem que se constitua vínculo empre-

gatício entre as partes;  

n. apresentar plano de contingência médica que garanta, nos locais de 

treinamento e jogos, pessoal, material e equipamentos de primeiros 

socorros, atendimento imediato e meios para o pronto transporte da 

vítima, quando necessário;  

o. comprovar a existência, às suas expensas, de um seguro de aciden-

tes pessoais, para cobrir as atividades do atleta em formação;  

p. manter alojamento com área física proporcional ao número de resi-

dentes, dotado de ventilação e iluminação natural, em boas condições 

de habitabilidade, higiene e salubridade, com mobiliário individual, as-

sim como e da mesma forma, banheiros e área de lazer;  

q. fornecer aos atletas uniformes de treino e jogo, além de roupa de 

cama, mesa e banho, material de limpeza e higiene pessoal.” (Anexo 

II, Confederação Brasileira de Futebol, 2012a)  

 

2.2.3.2. Contrato de Formação Desportiva 

A Resolução da Presidência nº 02/2012 apresenta o modelo para o Contrato de 

Formação Desportiva (CFD), sendo que a assinatura do mesmo só poderá ser 

realizada após a certificação do clube como formador e com a apresentação do 

atestado médico do atleta em questão.  

O CFD deve ser registrado na respectiva Federação em até 15 dias após 

a sua assinatura e caso o clube tenha seu certificado cancelado ou revogado 

todos os contratos de formação por ele assinado serão suspensos (Art. 2, 

Confederação Brasileira de Futebol, 2012b). 

Os artigos 3º e 4º da referida RDP determinam que os custos com a forma-

ção sejam comprovados com documentos e registros contáveis e que a compro-

vação da inscrição, participação e registro dos atletas seja feita por meio de de-
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claração das Federações ou por súmulas, relações de jogo ou Boletim de Re-

gistros de Atletas das Federações ou da CBF (Art. 3 e Art. 4, Confederação 

Brasileira de Futebol, 2012b). 

Tal documento ainda apresenta, no seu Anexo I, o modelo de CFD a ser 

utilizado pelos clubes e Federações50, sendo que tal contrato tem por objetivo: 

 

“a) ministração gratuita de ensinamentos para a capacitação técnica-

educacional especifica para a modalidade esportiva do futebol, por for-

mação coletiva ou individual; 

b) transmissão de conhecimentos teóricos e práticos de educação fí-

sica, condicionamento e motricidade; 

c) transmissão de conhecimentos específicos de regras, legislação, 

fundamentos e comportamento do atleta de futebol; 

d) fazê-lo adquirir conhecimentos sobre ética, cidadania, comporta-

mento e demais informações necessárias à futura formação de atleta 

desportivo profissional de futebol; 

e) fazê-lo aprender conhecimentos teóricos e práticos sobre competi-

ções desportivas, observados o tempo de duração e idade dos compe-

tidores; e 

f) ser preparado para firmar o primeiro Contrato Especial de Trabalho 

Desportivo, norteado pelo programa de formação técnico-profissional 

metódica, compatível com os desenvolvimentos físicos, morais e psi-

cológicos do atleta nos termos da Lei 9615/98, com as alterações da 

Lei 12.395, de 16 de março de 2011.” (Cláusula Segunda do Anexo I, 

Confederação Brasileira de Futebol, 2012b) 

 

Dentre as obrigações do clube contratante merece destaque a obrigação 

do pagamento da bolsa aprendizagem até o décimo dia útil e a contratação de 

seguro de acidentes pessoais para os atletas. Já entre as obrigações dos atletas 

destacamos que os mesmos devem permanecer concentrados sempre que soli-

citado pelo clube; devem comparecer às aulas e possuir aproveitamento satisfa-

tório e são obrigados a assinarem o primeiro Contrato Especial de Trabalho Des-

portivo com o clube formador (Cláusula Terceira do Anexo I, Confederação 

Brasileira de Futebol, 2012b).  

50 Tal modelo se encontra no Anexo VII, localizado na página XLI. 
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O CFD ainda prevê que os Direitos Econômicos sobre a Cláusula Indeni-

zatória dos atletas em formação são indivisíveis e de propriedade exclusiva do 

clube, impedindo a participação de terceiros. Também é definido que o valor da 

Cláusula Indenizatória será de 200 vezes o valor gasto com a formação 

(Cláusula Quinta e Sexta do Anexo I, Confederação Brasileira de Futebol, 

2012b). Para a definição do mesmo será levado em conta: 

 

“i. valor da bolsa de aprendizagem paga aos atletas em formação du-

rante toda a vigência do contrato; 

ii. custos, despesas e gastos individuais com assistência médica, e 

odontológica, educação e despesas escolares, fisioterapia, passagens 

e transportes, alimentação e outros; 

iii. média aritmética dos custos, despesas e gastos coletivos da cate-

goria a que pertença o atleta, em itens como comissão técnica, trans-

porte, material esportivo e outras que são próprios e restritos à respec-

tiva categoria;  

iv. média aritmética dos custos, despesas e gastos coletivos incor-

ridos com as diversas categorias formadoras de atletas do Contra-

tante, tais como:  

a) alimentação;  

b) comissão técnica; 

c) departamento médico;  

d) transporte;  

e) segurança;  

f) equipe de cozinha;  

g) serviços gerais de manutenção do alojamento e instalações espor-

tivas; 

h) pessoal e despesas administrativas,  

i) seguros; 

j) outros custos, despesas e gastos, desde que comprovados e vincu-

lados ao processo de formação do referido atleta. 

6.4. Quando da apuração dos gastos coletivos será considerado como 

universo de atletas somente os que tenham Contrato de Formação 

Desportiva registrado com a Contratante.” (Cláusula Sexta do Anexo I, 

Confederação Brasileira de Futebol, 2012b) 

 

134 
 



Por fim, destacamos a cláusula sétima e oitava do Anexo I da RDP nº 

02/2012, que preveem, respectivamente, um período remunerado de 30 dias de 

descanso ininterruptos entre 20 de dezembro ou 19 de janeiro, podendo ser al-

terado devido à competições, e rompimento do contrato pelo clube sem o paga-

mento da Cláusula Indenizatória ao atleta, que fica livre para transferir-se para 

outro clube (Cláusula Sétima e Oitava do Anexo I, Confederação Brasileira de 

Futebol, 2012b).  

 

2.2.4. Implementação e estado atual 

Após a regulamentação da CBF, a entidade juntamente com as Federações ini-

ciou o processo de certificação dos clubes. Os primeiros clubes foram certifica-

dos em setembro de 2012, com destaque para Atlético Paranaense, Palmeiras, 

Paraná, Portuguesa e Vitória (Agência Estado, 2012; Departamento de 

Comuniação, 2012; Imprensa CAP, 2012; Redação Lusa News, 2015; Santos, 

2012). 

Ao buscarmos a relação atualizada dos clubes certificados verificamos que 

tanto a CBF, principal responsável por tal processo, quanto as Federações não 

divulgam publicamente uma relação oficial com os clubes certificados. 

Procurada, a CBF não concordou em ceder a sua relação para o presente 

trabalho51. Entretanto, devido à necessidade de se evidenciar a atual situação 

do processo de certificação realizamos um levantamento dos clubes já certifica-

dos.  

O levantamento foi baseado em informações obtidas com a consulta direta 

às Federações e por informações divulgadas nos sites das mesmas e dos clu-

bes, além da consulta a notícias veiculadas pelos meios de comunicação. 

As informações foram coletadas até 30 de abril de 2015 e por meio delas 

constatamos que 51 clubes de futebol foram certificados como formadores desde 

a implementação do CCF52.  

51 A participação da CBF no presente estudo está detalhada no item 3.1, na página 143.  
52 A confirmação da quantidade de clubes certificados foi realizada por meio da numeração atri-
buída pela CBF aos certificados emitidos, sendo que o último documento de certificação emitido 
pela entidade identificado, direcionado ao Ceará Sporting Club (localizado no Anexo IX, na pá-
gina LV), possui o número 50. Após o Ceará foi concedido o CCF ao Fluminense, contudo não 
tivemos acesso ao documento de certificação do mesmo para confirmar se ele realmente é o 
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Entretanto, conseguimos identificar oficialmente 50 clubes53 que estão lis-

tados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Equipes com Certificado de Clube Formador 

 

número 51 ou se houveram outros clubes, não identificados, certificados. Apesar de tais infor-
mações não serem confirmadas oficialmente pela CBF optamos por apresentá-las como forma 
de demonstrar a atual situação do processo de certificação. 
53 A comprovação da certificação dos 50 clubes citados foi realizada por meio de informações 
obtidas nas entrevistas realizadas para este trabalho, pelos sites oficiais dos clubes, das Fede-
rações e através dos meios de comunicação, sendo que devido à falta de dados oficiais não foi 
possível identificar, oficialmente, um clube.  

Nº Clube Estado Divisão Data certificação

1 Paraná PR 2ª Brasileiro set/12

2 Vitória BA 2ª Brasileiro out/12

3
Atlético 

Paranaense
PR 1ª Brasileiro out/12

4 Palmeiras SP 1ª Brasileiro out/12

5 Portuguesa SP 3ª Brasileiro out/12

6 Figueirense SC 1ª Brasileiro nov/12

7 Fragata RS Amador jan/13

8 Juventude RS 3ª Brasileiro jan/13

9 Novo Hamburgo RS 1ª Estadual jan/13

10 Criciúma SC 2ª Brasileiro jan/13

11 Corinthians SP 1ª Brasileiro fev/13

12 Imbituba SC Amador abr/13

13 Goiás GO 1ª Brasileiro abr/13

14 Desportivo Brasil SP 4º Estadual mai/13

15 Avaí SC 1ª Brasileiro jun/13

16 Atlético Ibirama SC 1ª Estadual jun/13

17 Botafogo SP SP 4ª Brasileiro jul/13

18 Grêmio Osasco SP 3º Estadual ago/13

19 América MG MG 2ªBrasileiro ago/13

20 Nova Iguaçu RJ 1ª Estadual ago/13

21 Ponte Preta SP 1ª Brasileiro ago/13

22 Santos SP 1ª Brasileiro ago/13

23 São Paulo SP 1ª Brasileiro ago/13

24 Coritiba PR 1ª Brasileiro set/13

25  Ivoti RS Amador out/13

26 Osasco Audax SP 1ª Estadual nov/13

27 Náutico PE 2ª Brasileiro nov/13

28 Porto PE 1ª Estadual nov/13

29 Salgueiro PE 3ª Brasileiro nov/13

30 Santa Cruz PE 2ª Brasileiro nov/13
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Obs.: quadro organizado conforme a data de certificação. Numeração ilustrativa, não re-

flete o número do certificado de cada clube. A competição refere-se à principal competição na-

cional disputada por cada clube na temporada 2015.  

* Dados não informados. 

 

Com base nas informações levantadas e no total de clubes relacionados 

no Ranking Nacional de Clubes da CBF de 2015, composto por 230 equipes54, 

podemos notar que apenas 15,65% dos clubes citados são considerados forma-

dores55.  

Se levarmos em conta apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, princi-

pal competição do Brasil, notaremos que dos 20 clubes que participam da 

mesma em 2015, quatro não possuem o certificado: Flamengo e Vasco da 

Gama, do Rio de Janeiro - evidenciando o atraso das grandes equipes deste 

54 O ranking completo pode ser encontrado no Anexo XIV, na página LXVII. 
55 Levamos em consideração apenas os 50 clubes identificados, sendo que destes 14 clubes não 
constam no Ranking Nacional de Clubes de 2015, pois, como já citado, os mesmos não partici-
param, nos últimos cinco anos, nem do Campeonato Brasileiro nem da Copa do Brasil, não 
obtendo pontuação. Para efeito de comparação consideramos os clubes certificados e presentes 
no ranking, totalizando 36 equipes. 

Nº Clube Estado Divisão Data certificação

31 Sport PE 1ª Brasileiro nov/13

32 Cerâmica RS Amador nov/13

33 Grêmio RS 1ª Brasileiro nov/13

34 Serra Talhada PE 4ª Brasileiro dez/13

35 América PE PE 1ª Estadual jan/14

36
Vitória de Santo 

Antão
PE 2ª Estadual jan/14

37 Central PE 4ª Brasileiro jan/14

38 São Caetano SP 4ª Brasileiro mar/14

39 Camboriú SC 2ª Estadual abr/14

40 Monte Azul SP 2ª Estadual abr/14

41 Bahia BA 2ª Brasileiro mai/14

42 Red Bull SP 4ª Brasileiro set/14

43 Novorizontino SP 2ª Estadual jan/15

44 Ceará CE 2ªBrasileiro fev/15

45 Fluminense RJ 1ª Brasileiro abr/15

46 Atlético Mineiro MG 1ª Brasileiro *

47 Cruzeiro MG 1ª Brasileiro *

48 Paysandu PA 2ª Brasileiro *

49 Remo PA 1ª Estadual *

50 Internacional RS 1ª Brasileiro *
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estado com relação à certificação, além de que o Botafogo, outra grande equipe 

do Rio de Janeiro que no momento disputa a Série B, também não possui o CCF 

- e Chapecoense e Joinville, ambos de Santa Catarina. 

Ao expandirmos a análise tendo como base todos os clubes considerados 

profissionais56 - que segundo o Cadastro Nacional de Clubes de Futebol (CNCF) 

da CBF de 2009 totalizavam 783 (Confederação Brasileira de Futebol, 2009) - 

podemos concluir que apenas 5,75% dos clubes brasileiros são certificados 

como formadores57, número muito abaixo da real possibilidade de alcance do 

CCF e da importância da formação de atletas de futebol na sociedade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Ao todo, o Brasil possui mais de 29 mil clubes de futebol, entre profissionais e amadores 
(Féderation Internationale de Football Association, 2007). 
57 Para obtermos tal dado consideramos os 50 clubes certificados identificados. Cinco clubes -  
Cerâmica, Fragata, Grêmio Novorizontino, Imbituba e Sport Club Ivoti - não fazem parte do CNCF 
de 2009, fato justificado por serem, a época de tal estudo, considerados amadores ou por ainda 
não terem sido criados. Desta forma tivemos como base 45 clubes.   
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3. METODOLOGIA 
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Após apresentarmos o tema, a revisão de literatura, as questões e os objetivos 

da presente dissertação evidenciaremos a metodologia empregada de forma, 

como cita Matos (2013), a clarificar a mesma e permitir que qualquer outro pes-

quisador realize semelhante pesquisa.  

Primeiramente devemos compreender o que é pesquisa e para tal apresen-

tamos a definição proposta por Silva & Menezes (2005): 

 

“Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução 

para um problema, que têm por base procedimentos racionais e siste-

máticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se 

têm informações para solucioná-lo.” (Silva & Menezes, 2005, p. 20) 

 

As pesquisas podem ser classificadas de diversas formas. Com relação à 

natureza elas podem ser básicas, visando a produção de conhecimentos sem 

previsão de aplicação prática; e aplicadas, voltadas à solução de problemas es-

pecíficos e práticos (Silva & Menezes, 2005). 

Com base nas questões e objetivos definimos esta pesquisa como apli-

cada, pois objetivamos obter um resultado prático para um problema específico: 

a implementação do CCF pelas entidades administradoras do futebol brasileiro. 

Outra classificação para as pesquisas é apresentada por Gil (2002), que as 

divide segundo seus objetivos:  

• Exploratórias: buscam explicitar ou construir hipóteses sobre determi-

nado problema e ocasionam o aprimoramento de ideias ou a descoberta de ins-

tituições. Para tal é utilizado o levantamento bibliográfico, entrevistas com pes-

soas relacionadas ao problema e análise de exemplos; 

•  Descritivas: visam descrever determinada população ou estabelecer 

relações entre variáveis por meio de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

como questionários e observação sistemática; 

• Explicativas: objetivam identificar fatores que determinam ou contri-

buem para a ocorrência de fenômenos baseando-se no método experimental ou 

observacional. 
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Este trabalho foi enquadrado como exploratório, pois a questão central visa 

evidenciar como as entidades de controle do futebol estão lidando com a certifi-

cação dos clubes formadores, sendo necessário para tal conhecer e explorar a 

realidade que envolve tais entidades e o CCF.  

Para a realização de uma pesquisa é necessária a utilização de um método, 

que Marconi & Lakatos (2003) definem como: 

 

“... conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos 

válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando 

erros e auxiliando as decisões do cientista.” (Marconi & Lakatos, 2003, 

p. 83) 

 

A utilização de um método é fundamental para que o conhecimento produ-

zido possa ser considerado científico e válido, visto que somente com métodos 

comprovados é possível reproduzir o resultado obtido (Marconi & Lakatos, 2003).  

Marconi & Lakatos (2003) apontam, dentre os diversos métodos desenvol-

vidos ao longo da história, os mais utilizados nas pesquisas científicas: indutivo, 

dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. 

A Ciência do Esporte, na escolha dos seus métodos, aproxima-se das Ci-

ências Sociais, sendo que Meinberg et al. (1994, cit. por Matos, 2013, p. 55) 

apresenta cinco métodos passíveis de utilização por este ramo científico: método 

hermenêutico, fenomenologia, dialética, investigação-ação e nova teoria dos 

sistemas. Já Scheid & Wegner (2001, cit. por Matos, 2013, p. 55) indicam o uso 

da abordagem hermenêutica, qualitativa e quantitativa. 

Merece destaque a abordagem quantitativa e qualitativa, amplamente utili-

zadas nos estudos esportivos, administrativos e sociais. A primeira diz respeito 

à tudo que pode ser quantificado, com a transformação das informações coleta-

das em números e a posterior análise por meio de estatísticas, garantindo preci-

são aos resultados (Dalfovo et al., 2008; Silva & Menezes, 2005).  

Já a abordagem qualitativa considera a relação entre o mundo real e o su-

jeito que, por ser subjetiva, não pode ser traduzida em números ou estatísticas. 

O foco desta abordagem é o processo, o contexto e o seu significado, valendo-

142 
 



se para tal principalmente da descrição, com o pesquisador assumindo o papel 

de instrumento-chave (Dalfovo et al., 2008; Silva & Menezes, 2005).  

Adotamos a abordagem qualitativa, visto que as informações a serem co-

letadas não são expressas em números e não podem ser analisadas por meio 

de estatísticas. 

Para analisar os dados e obter os resultados desejados é necessário o uso 

da interpretação, da subjetividade, da flexibilidade, da compreensão e da análise 

dos contextos, além de uma orientação para os processos e não para os resul-

tados finais, características intrínsecas da abordagem qualitativa (Dalfovo et al., 

2008). 

Em síntese, este trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa qua-

litativa, exploratória e aplicada.  

 

3.1. Participantes 

Definimos que os participantes da pesquisa são a Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF), principal entidade do futebol brasileiro e responsável pela apli-

cação do CCF na modalidade; e as Federações estaduais, que possuem rele-

vante papel como elo de ligação entre os clubes e a CBF. 

Ao entrarmos em contato com a CBF para viabilizar a participação da 

mesma na pesquisa fomos informados que, durante o período de coleta de da-

dos - entre janeiro e abril de 2015 -, a mesma não poderia participar nem com a 

cessão de documentos relacionados à temática nem por meio da realização de 

entrevista com o responsável por tal assunto na entidade, o diretor do Departa-

mento de Registro e Transferência. 

A não participação da CBF foi justificada pelo fato de que a mesma estava 

vivendo um processo interno de mudança, principalmente político, que culminou 

na troca do presidente e da diretoria da entidade em abril de 2015. Devido a tal 

mudança os membros da entidade não estavam autorizados a conceder infor-

mações e entrevistas. 

Também fomos avisados que nenhuma informação relacionada ao Certifi-

cado de Clube Formador poderia ser fornecida porque que tal assunto estava 
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classificado como sigiloso pela entidade. Foi informado apenas que a aborda-

gem da CBF sobre o CCF será alterada pela nova diretoria, sem que um prazo 

para tal fosse definido.  

Desta forma, infelizmente, não pudemos contar com a participação da CBF 

no presente estudo, bem como ficamos impossibilitados de ter acesso à infor-

mações e à documentos oficiais da entidade. 

Devido à tal limitação focamos nossos esforços nas Federações. Inicial-

mente buscamos levantar quantas e quais possuíam clubes certificados como 

formadores. Para tal, e sem poder contar com informações da CBF, realizamos 

um levantamento próprio por meio do contato direto com as Federações, busca 

de informações nos sites das mesmas, dos clubes e na imprensa. 

Após um extenso levantamento, realizado até 30 de abril de 2015, eviden-

ciamos que das 27 Federações de futebol do Brasil (dos 26 estados e do Distrito 

Federal) apenas 11 possuíam clubes certificados. Tal relação pode ser encon-

trada no Quadro 9 e na Figura 858. 

 

Quadro 9 - Federações com clubes certificados como formadores 

 

58 A quantidade de clubes certificados citados no Quadro 9 e na Figura 8 leva em consideração 
os 50 clubes identificados oficialmente. 

Federação Estado 
Quantidade de clubes 

certificados

Federação Paulista de 
Futebol

São Paulo 14

Federação Pernambucana 
de Futebol

Pernambuco 9

Federação Gaúcha de 
Futebol

Rio Grande do 
Sul

7

Federação Catarinense de 
Futebol

Santa Catarina 6

Federação Mineira de 
Futebol

Minas Gerais 3

Federação Paranaense de 
Futebol

Paraná 3

Federação Baiana de 
Futebol

Bahia 2

Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro 2

Federação Paraense de 
Futebol

Pará 2

Federação Cearense de 
Futebol

Ceará 1

Federação Goiana de 
Futebol

Goiás 1
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Figura 8 - Estados com clubes certificados 

 

Devido à quantidade de Federações, à dificuldade de acesso que pesqui-

sadores acadêmicos possuem em relação às mesmas e às limitações do pre-

sente estudo, principalmente no que tange o tempo de pesquisa, optamos por 

realizar uma seleção entre as 11 citadas. 

Assim optamos por escolher Federações com base em dois critérios: (i) 

quantidade de clubes certificados, com a escolha de, pelo menos, uma entidade 

entre as com mais clubes certificados, uma entre as com menos clubes e uma 

intermediária - entre 2 e 3 clubes -, e (ii) regionalidade, de forma que as Fede-

rações selecionadas representassem o maior número possível de regiões do 

Brasil59, evidenciando as diferenças regionais. 

59 Adotamos a tradicional divisão geográfica do Brasil em cinco grandes regiões: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
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Com base nesses critérios e na disponibilidade das entidades em partici-

parem da pesquisa selecionamos a Federação Paulista de Futebol (FPF), sendo 

esta a que mais possui clubes certificados e representa o Sudeste; a Federação 

Pernambucana de Futebol (FPF-PE), a segunda Federação com mais clubes 

certificados e representa o Nordeste; a Federação Goiana de Futebol (FGF), 

com um clube certificado representando o Centro-Oeste; a Federação Baiana 

de Futebol (FBF), que possui dois clubes certificados e também representa a 

região Nordeste; e a Federação Catarinense de Futebol (FCF), que possui seis 

clubes certificados e representa a região Sul do Brasil. 

Ressaltamos que, em que pese os critérios para a escolha das Federações 

analisadas, entramos em contato com as 11 entidades que possuem clubes cer-

tificados para cumprir os critérios de seleção e viabilizar a participação do maior 

número possível. Contudo, apenas nas cinco participantes fomos atendidos, os 

responsáveis pelo CCF foram identificados e puderam ser entrevistados. Um re-

sumo da situação pode ser encontrado no Quadro 10.   

 

Quadro 10 - Participação das Federações com clubes certificados 

 
*O responsável pelo CCF de tal entidade não pôde conceder entrevista, pois es-

tava indisponível durante o período de coleta dos dados. 
 

Nas cinco Federações participantes entrevistamos os responsáveis pelo 

processo de certificação dos clubes formadores, sendo que no Quadro 11 apre-

sentamos o perfil dos entrevistados. 

 

Situação
Quantidade 
Federações

Estado

Com clubes formadores 11

Bahia, Ceará. Goiás, Minas Gerais, 
Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e São Paulo

Entrevistados 5
Bahia, Goiás, Pernambuco, Santa 

Catarina e São Paulo

Sem resposta 3
Minas Gerais, Paraná e Rio de 

Janeiro

Responsável não identificado 2 Pará e Rio Grande do Sul

Impossibilitado de participação* 1 Ceará
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Quadro 11- Perfil dos entrevistados 

 
* Dados não informados 

 

3.2. Recolha dos dados 

A recolha dos dados é uma etapa fundamental nas pesquisas científicas 

(Marconi & Lakatos, 2003), sendo para tal necessária a utilização de métodos de 

pesquisa adequados às questões e objetivos do trabalho (Silva & Menezes, 

2005), além de: 

 

“... rigoroso controle na aplicação dos instrumentos de pesquisa [...] 

para evitar erros e defeitos resultantes de entrevistadores inexperien-

tes ou de informantes tendenciosos.” (Marconi & Lakatos, 2003, p. 166) 

 

Existem diversos métodos de coleta de dados, sendo que Marconi & 

Lakatos (2003) apontam como principais: coleta documental, observação, en-

trevista, questionário, formulário, medidas de opiniões e de atitudes, técnicas 

mercadológicas, testes, sociometria, análise de conteúdo e história de vida. 

Sobre as pesquisas em Ciência do Esporte, Matos (2013) relata a utilização 

frequente de três instrumentos: (i) o questionamento, realizável por meio de 

questionários, entrevistas, narrativas e procedimentos em grupo; (ii) a observa-

ção e (iii) a análise documental (ou interpretação de documentos). 

Federação Goiana 
de Futebol

Federação Baiana 
de Futebol

Federação Paulista 
de Futebol

Federação 
Pernambucana de 

Futebol

Federação Catarinense 
de Futebol

Identificação E1 E2 E3 E4 E5

Idade 63 48 63 54 38

Formação
Graduado em 

Administração de 
Empresas

Graduado e pós-
graduado em Direito

Academia de Polícia 
Militar e graduação em 

Direito e 
Administração 
Pública. Pós-

graduação em Gestão 
do Futebol

Graduado em 
Administração de 

Empresas

Graduado em 
Administração de 

Empresas

Cargo Diretor Geral
Vice-Presidente 

Jurídico
Vice-Presidente de 

Competições
Diretor de Competição

Suplente do Conselho 
Fiscal  e responsável 

pela aplicação do CCF 
na entidade

Tempo no 
cargo

14 anos 6 anos 4 anos 3 anos 4 meses

Tempo na 
Federação

39 anos 21 anos * * 4 meses
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Para este trabalho utilizamos dois métodos para a recolha das informações: 

a análise documental e a entrevista que serão apresentados e justificados a se-

guir. 

 

3.2.1. Análise documental 

Para Marconi & Lakatos (2003) a análise documental (interpretação de docu-

mentos ou pesquisa documental) possui como característica principal o fato da 

fonte de coleta de dados estar restrita à documentos, escritos ou não. 

Gil (2002) e Marconi & Lakatos (2003) apontam a existência de dois tipos 

de documentos: (i) os de primeira mão (ou primários) que dizem respeito a do-

cumentos que não receberam nenhum tratamento, como documentos de arqui-

vos públicos, publicações parlamentares e administrativas, estatísticas, docu-

mentos de arquivos privados, cartas e contratos; (ii) e os de segunda mão (ou 

secundários) que já foram analisados, como relatórios, estudos históricos e ta-

belas estatísticas.  

A vantagem da utilização da análise documental é que os mesmos consti-

tuem uma vasta e confiável fonte de dados, além de permitirem conhecer os 

procedimentos e as ações realizadas por entidades e empresas (Gil, 2002). 

Devido às características e vantagens deste instrumento o mesmo é propí-

cio para obtermos as informações necessárias para respondermos aos nossos 

questionamentos. 

Buscamos obter a documentação sobre o CCF produzida pelas entidades 

analisadas, como regulamentos, relatórios e pareceres, além de obtermos docu-

mentos públicos relacionados ao tema, como a legislação Federal correspon-

dente. 

Os documentos obtidos estão citados detalhadamente ao longo do trabalho 

com a análise dos mesmos correndo em conjunto com a das entrevistas no Ca-

pitulo 4. Os documentos obtidos foram os seguintes: 

• Legislação desportiva brasileira, com destaque para a Lei Pelé (Lei 

9.615/1998), Lei 10.672/2003, Lei 12.395/2011 e para o decreto 7.984/2013; 

• Resoluções da Presidência da CBF nº 01/2012 e nº 02/2012; 

• Ranking Nacional dos Clubes de 2015 da CBF; 
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• Certificado de Clube Formador do Ceará Sporting Club; 

• Parecer da Federação Baiana de Futebol sobre a certificação do Es-

porte Clube Bahia; 

• Questionário da Federação Paulista de Futebol para os clubes que 

buscam o CCF. 

 

3.2.2. Entrevista 

A entrevista é um instrumento de recolha de dados muito utilizado por diversas 

áreas, principalmente pelas Ciências Sociais e em tratamentos clínicos. Para 

Queirós & Lacerda (2013, p. 179): 

 

“Uma entrevista consiste numa conversa intencional, geralmente entre 

duas pessoas (embora por vezes possa envolver mais pessoas), diri-

gida por uma delas, com o objetivo de obter informações sobre a outra.” 

 

Marconi & Lakatos (2003, p. 196) complementam afirmando que a entre-

vista é uma “conversação efetuada face a face, de maneira metódica; [que] pro-

porciona [...] a informação necessária”. 

Assim, a entrevista fornece ao pesquisador os dados desejados por meio 

das palavras do entrevistado e permite ir “um pouco mais além das palavras 

ouvidas” (Queirós & Lacerda, 2013, p. 180), possibilitando que o pesquisador 

obtenha não só o sentido manifesto, mas também o latente que, em muitos ca-

sos, revela informações valiosas (Gil, 2002; Queirós & Lacerda, 2013). 

Outras vantagens da entrevista são a flexibilidade da sua utilização; o grau 

de profundidade dos dados recolhidos (Queirós & Lacerda, 2013); a abrangência 

de todos os seguimentos da população; a facilidade proporcionada aos entrevis-

tados que podem expressar-se livremente (Gil, 2002); e o fato de permitir a ob-

tenção de informações precisas, com as discrepâncias discutidas de imediato 

(Marconi & Lakatos, 2003). 

Contudo, Queirós & Lacerda (2013) alertam que a obtenção de tais vanta-

gens depende do contexto estabelecido para a realização da entrevista e da co-

nexão entre o pesquisador e o entrevistado no momento da mesma.  
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Outro possível problema da entrevista é a possibilidade de diferença entre 

o que os entrevistados dizem e o que realmente fazem, visto que no momento 

da realização da mesma o participante pode omitir fatos conforme seu interesse 

(Queirós & Lacerda, 2013), questão amenizada com a realização da citada aná-

lise documental. 

Ao depender da linguagem podem ocorrer problemas na compreensão das 

respostas pelo pesquisador, gerando distorções na interpretação dos dados. As-

sim, é necessária uma adequação entre a linguagem do entrevistado e do pes-

quisador, que também pode ser influenciando pelos aspectos físicos, atitudes, 

ideias e opiniões dos participantes (Marconi & Lakatos, 2003). 

A partir das características e vantagens da entrevista e cientes dos seus 

possíveis problemas escolhemos a mesma como instrumento de recolha de da-

dos para a presente dissertação.  

A escolha também se justifica porque a entrevista permite obtermos infor-

mações sobre o papel, a ação e a percepção dos entrevistados com relação ao 

CCF, dados que não poderiam ser obtidos somente por meio dos documentos 

produzidos por tais entidades. 

As entrevistas com fins científicos também podem ser classificadas con-

forme seu objetivo, sendo que Manzini (2003) e Queirós & Lacerda (2013) apon-

tam a existência de quatro tipos: 

• Não diretiva ou não estruturada: o pesquisador apenas aponta um 

tema amplo e o entrevistado responde de forma livre e exaustiva. Apesar da 

liberdade, tal formato gera respostas diferentes dificultando sua análise, sendo 

o mesmo utilizado principalmente nas entrevistas clínicas; 

• Semidiretiva ou semiestruturada: há utilização de um esquema pré-

vio, conhecido como guião de entrevista, no qual são definidos os temas e as 

questões a serem abordadas de forma a permitir que o entrevistado fique livre 

para expor seu pensamento, mas mantendo-o, com a ajuda do pesquisador, 

dentro do tema. Tal formato é adequado para aprofundar um determinado as-

sunto ou para verificar o desenvolvimento do mesmo, sendo utilizado nas inves-

tigações qualitativas;  
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• Diretiva ou estruturada: as questões são padronizadas e a ambigui-

dade é praticamente eliminada. Os resultados são padronizados e permitem que 

sejam tabulados e comparados facilmente. Tal modelo é realizado com a utiliza-

ção de questionários e direcionado para pesquisas quantitativas e/ou que envol-

vam um grande número de entrevistados.  

• Focus groups: realizado com um grupo de participantes que são con-

vidados a opinarem sobre um tema previamente determinado. Os participantes 

podem interagir entre si de forma a revelar diversos aspectos e visões sobre o 

tema. 

Dentre estes formatos selecionamos o modelo de entrevista semidiretiva, 

pois o mesmo permite que a entrevista ocorra com base nos temas sobre os 

quais desejamos obter informações e que os entrevistados fiquem livres para 

responder às questões e fornecer informações que julguem importantes, além 

de permitir a nossa interferência de forma a esclarecer dúvidas e manter o eixo 

central da entrevista. 

 

3.2.2.1. Guião de entrevista 

Como citado, o modelo semidiretivo prevê a utilização de um guião de entrevista, 

definido como: 

 

“... um roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos. O 

roteiro serviria, então, além de coletar as informações básicas, como 

um meio para o pesquisador se organizar para o processo de interação 

com o informante.” (Manzini, 2003, p. 2) 

 

O guião também colabora indiretamente com o entrevistado, ajudando-o a 

fornecer as informações de forma mais precisa e com mais facilidade. Para que 

o guião possa cumprir as funções citadas devem ser tomados cuidados na sua 

produção, com destaque para a adequação da linguagem ao entrevistado e ao 

formato e sequência das perguntas de forma a evitar que o mesmo fique confuso 

(Manzini, 2003). 
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Com base nestas informações, nas questões, objetivos e nos ditames le-

gais que envolvem a certificação dos clubes formadores elaboramos o guião a 

ser aplicado aos entrevistados60. 

Iniciamos o mesmo apresentando o nome do trabalho, o tema da entrevista 

e as informações iniciais, onde concedemos liberdade ao entrevistado para não 

responder à alguma pergunta; nos comprometemos a utilizar as informações so-

mente para o presente estudo; a respeitar a confidencialidade do participante; e 

a fornecer uma cópia final do trabalho além de confirmar novamente que o par-

ticipante aceita ser entrevistado.  

Na sequência identificamos o entrevistado, evidenciando o seu sexo, idade, 

formação, cargo e tempo no mesmo. Na continuação iniciamos a entrevista pro-

priamente dita, sendo a mesma dividida em cinco blocos que agrupam questões 

acerca de temas semelhantes, com a ordenação dos blocos seguindo a ordem 

dos acontecimentos e das ações estudadas. 

No final realizamos a legitimação da entrevista com o entrevistado, permi-

tindo que o mesmo acrescente alguma informação que julgue necessária e sane 

qualquer dúvida sobre a entrevista e a pesquisa. Também nos comprometemos 

a enviar uma cópia da transcrição da entrevista para que o mesmo possa fazer 

correções e/ou complementações, procedimento sugerido por Meihy (2005). 

Cabe ressaltar que a organização das questões por blocos foi realizada 

com base nas categorias utilizadas na análise dos dados61, de forma a permitir 

que as informações pudessem ser agrupadas e analisadas. 

Por fim, ressaltamos que a validação do guião foi realizada por meio da 

análise do mesmo por três pesquisadores acadêmicos que sugeriram alterações 

até a confecção da versão final. 

 

 

 

 

60 O guião de entrevista utilizado nesta dissertação pode ser encontrado no Anexo VIII, localizado 
na página LII. 
61 Tais categorias, baseadas na análise de conteúdo, estão apresentadas e justificadas no item 
3.3.1.3, na página 158. 
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3.2.2.2. Realização da entrevista 

Para a realização da entrevista alguns cuidados devem ser tomados por parte 

do pesquisador de forma a garantir que a mesma ocorra da melhor forma possí-

vel e para que o entrevistado se sinta confortável em responder aos questiona-

mentos (Gil, 2002; Marconi & Lakatos, 2003; Queirós & Lacerda, 2013). 

A respeito deste tema Queirós & Lacerda (2013) expõem conselhos aos 

pesquisadores: 

• Iniciar a entrevista com uma conversa informal de forma a aumentar 

a ligação com o entrevistado; 

• Ouvir atentamente o entrevistado e encorajá-lo a responder da melhor 

forma possível; 

• Relembrar as questões realizadas e as respostas de forma a solicitar 

complemento a alguma resposta ou fazer novos questionamentos; 

• Ter equilíbrio entre falar e ouvir para não cercear o entrevistado; 

• Observar e registrar os elementos verbais e não-verbais, como ex-

pressões, mudanças de humor, aborrecimentos e cansaço; 

• Estar atento aos recursos utilizados, como a tomada de notas e ao 

gravador, visando garantir que tudo ocorra bem e não ocorra perda de informa-

ções; 

• Respeitar as opiniões e atitudes do entrevistado sem realizar julga-

mentos e evidenciar opiniões contrárias ou negativas. 

Por fim, Queirós & Lacerda (2013) apontam que as entrevistas devem ser 

gravadas para posteriormente serem analisadas, sendo que tal procedimento só 

deve ser realizado com prévia autorização do entrevistado. 

As entrevistas deste estudo foram realizadas entre os meses de fevereiro 

e abril de 2015, sendo que a ordem das mesmas seguiu a disponibilidade dos 

entrevistados. 

A primeira foi realizada com o representante da Federação Goiana, na 

sede da entidade, em Goiânia, no dia 12 de fevereiro de 2015 tendo duração de 

42 minutos.  

A entrevista seguinte ocorreu no dia 20 de fevereiro com o responsável da 

Federação Baiana pelo CCF. A entrevista foi realizada em Salvador, na sede do 
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escritório de advocacia que representa a FBF e da qual o entrevistado é sócio, 

e teve duração de 40 minutos. A terceira ocorreu na sede da Federação Paulista 

de Futebol, em São Paulo, no dia 04 de março tendo duração de 27 minutos. 

A quarta entrevista foi realizada no dia 17 de março com o representante 

da Federação Pernambucana, tendo duração de 24 minutos. Diferentemente 

das demais, esta foi realizada à distância, por meio da utilização do software 

Skype visto a impossibilidade do entrevistado em nos receber. 

A quinta e última foi realizada no dia 14 de abril com o responsável da Fe-

deração Catarinense de Futebol pelo CCF. A entrevista teve duração de 35 mi-

nutos e também foi realizada à distância, por meio do Skype. 

Todas as entrevistas foram realizadas de forma tranquila, com os entrevis-

tados dedicando total atenção à mesma, sendo que antes da gravação ocorreu 

uma conversa informal entre o pesquisador e o entrevistado de forma a explicar 

a pesquisa e estreitar a relação entre ambos.  

Os entrevistados se mostraram pacientes e solícitos em responder detalha-

damente todas questões e ceder a documentação solicitada. Assim, não houve 

nenhum tipo de problema durante a realização das entrevistas e toda a informa-

ção desejada - e que os entrevistados puderam ceder - foi obtida. 

A gravação das cinco entrevistas foi autorizada e realizada, nas entrevistas 

presenciais, por meio de um celular Samsung Galaxy S3 e, nas realizadas via 

Skype, pelo software MP3 Skype Recorder. 

 

3.2.2.3. Transcrição 

Boni & Quaresma (2005) relatam que a transcrição é parte integrante e funda-

mental da metodologia de pesquisa e, citando Bourdieu (1999, cit. por Boni & 

Quaresma, 2005, p. 78), definem a mesma como:  

 

“... não [apenas o] ato mecânico de passar para o papel o discurso 

gravado do informante pois, de alguma forma o pesquisador tem que 

apresentar os silêncios, os gestos, os risos, a entonação de voz do 

informante durante a entrevista.” (Boni & Quaresma, 2005, p. 78) 
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A transcrição de tais informações pode revelar informações importantes 

para a análise da entrevista. O pesquisador também deve ser fiel ao transcrever 

tudo que o entrevistado mencionou, com o cuidado de não trocar palavras ou 

alterar a ordem das perguntas (Boni & Quaresma, 2005), podendo apenas cola-

borar com a “legibilidade da transcrição, ou seja, aliviar o texto de certas frases 

confusas, de redundâncias verbais ou tiques de linguagem” (Bourdieu, 1999, cit. 

por Boni & Quaresma, 2005, p. 78). 

Seguindo tais conselhos realizaremos a transcrição das entrevistas grava-

das com o auxílio de um computador e do software Adobe Audition CS6. A 

mesma ocorreu em duas etapas: inicialmente realizamos a transcrição propria-

mente dita e na sequência as entrevistas foram escutadas novamente e compa-

radas com a transcrição de forma a corrigir qualquer possível falha. 

A transcrição original foi relida e editada de forma a aliviar o texto de vícios 

de linguagem e frases confusas, além de organizar o texto para permitir uma 

melhor compreensão. Contudo, foi tomado o cuidado de não alterar palavras ou 

a ordem das respostas, conforme citado por Boni & Quaresma (2005).  

Após a edição, as transcrições foram enviadas aos entrevistados, por e-

mail, para que eles realizassem, se julgassem necessário, correção ou acres-

centassem informações, sendo que nenhum entrevistado sugeriu qualquer alte-

ração nas mesmas. 

 

3.3. Análise dos dados  

Após a realização da recolha dos dados é necessária a análise dos mesmos de 

forma a obter as respostas para as questões da pesquisa. 

Existem diversos métodos de análise de dados que variam conforme a ca-

racterística da pesquisa. Para as pesquisas qualitativas, como a presente, Me-

rian (1998, cit. por Teixeira, 2003, p. 192) aponta os seguintes métodos como 

mais usuais: análise etnográfica, análise narrativa, análise fenomenológica, mé-

todo comparativo constante, análise de conteúdo e indução analítica. 

A partir das questões, dos objetivos e dos instrumentos de recolha de da-

dos utilizados definimos que o método mais adequado para a análise dos dados 

obtidos é a análise de conteúdo (AC) que será apresentada e justificada a seguir. 
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3.3.1. Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (2013, p. 11) como: 

 

“Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados.” 

 

Já Queirós & Graça (2013, p. 118) apresentam a seguinte definição: 

 

“Um método de análise de mensagens de comunicação escrita, verbal 

ou visual, que encontrou as suas raízes na análise de hinos religiosos, 

jornais e revistas, artigos e discursos políticos [...] Atualmente a AC tem 

uma longa história de uso em comunicação, jornalismo, sociologia, psi-

cologia e todas as ciências sociais e tem demonstrado uma grande 

evolução.”  

 

A AC permite a interpretação das mensagens de forma mais profunda, re-

velando significados pouco visíveis durante uma leitura comum (Moraes, 1999). 

Bardin (2013) aponta duas funções para esse método: 

• Heurística: com caráter exploratório que conduz à descoberta; 

• Comprobatória: com caráter de administração de provas, visa verificar 

hipóteses ou afirmações. 

Com base no apresentado e nos instrumentos de recolha de dados utili-

zados podemos notar que tanto a análise documental quanto a entrevista se 

enquadram dentro dos objetos analisados pela AC, justificando o uso da mesma 

que, devido às questões e às características do trabalho, assume a função heu-

rística. 

Sobre o método de utilização da análise de conteúdo, Moraes (1999) 

relata que o mesmo é dividido em cinco etapas: 

 

“1 - Preparação das informações;  

2 - Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades;  

3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias;  

4 - Descrição;  

5 - Interpretação.” (Moraes, 1999, p. 5) 
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A seguir apresentamos e aplicamos as três primeiras etapas do método, 

com destaque ao processo de categorização. As duas últimas etapas, contendo 

a descrição dos dados obtidos e a análise e intepretação dos mesmos estão 

expostas no capítulo 4. 

 

3.3.1.1. Preparação das informações 

Moraes (1999) afirma que após a obtenção dos dados eles devem ser prepara-

dos para a análise. Tal preparação é dividida em duas partes: identificação e 

codificação. A primeira diz respeito à leitura de todo o material obtido e à seleção 

dos dados úteis com base nos objetivos da pesquisa. Essa etapa foi realizada 

após a transcrição das entrevistas e a leitura dos documentos levantados, per-

mitindo a clara visualização dos dados obtidos. 

Já na codificação é estabelecido um código que permita identificar cada 

elemento dos dados obtidos. Assim, foi estabelecido que as entrevistas, devido 

à necessidade da manutenção do sigilo dos entrevistados, fossem identificadas 

com a letra E, sendo utilizados números para identificar cada material. Desta 

forma, por exemplo, a primeira, realizada na FGF, é codificada como E1 e assim 

por diante.  

Para os documentos, como não há a necessidade de sigilo dos mesmos, 

foi utilizado o título de cada para identificá-los durante a análise e ao longo do 

trabalho. 

 

3.3.1.2. Unitarização 

Após a preparação das informações devem ser definidas as unidades de aná-

lise, também conhecidas como unidades de registro. Estas são os elementos 

unitários de conteúdo obtidos por meio dos dados que posteriormente serão ca-

tegorizados (Moraes, 1999; Oliveira et al., 2003). 

As unidades de análise podem ser gramaticais, como palavras ou frases, 

ou semânticas, como temas (Bardin, 2013; Moraes, 1999; Oliveira et al., 2003). 

Sobre a escolha de qual tipo de unidade de registro utilizar Moraes (1999) afirma 

que: 
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“A decisão sobre o que será a unidade é dependente da natureza do 

problema, dos objetivos da pesquisa e do tipo de materiais a serem 

analisados.” (Moraes, 1999, p. 6) 

 

Adotamos unidades de análise semânticas, pois as mesmas, segundo 

Bardin (2013), contribuem para o estudo de opiniões, atitudes, ações, e tendên-

cias. 

Moraes (1999) relata que no passo seguinte o pesquisador deve identificar 

no material recolhido as unidades de análise e reescrevê-las, isolando as mes-

mas do restante dos dados de forma que elas sejam compreendidas de forma 

independente. 

Caso as unidades de análise precisem de referências para serem compre-

endidas é sugerida a criação de unidades de contexto que ao abranger diversas 

unidades de análise permitem a compreensão das mesmas (Moraes, 1999). 

As unidades de análise utilizadas podem ser encontradas mais à frente 

junto à justificação das categorias às quais pertencem. 

 

3.3.1.3. Categorização 

A terceira etapa do método de utilização da análise de conteúdo é a categoriza-

ção, definida por Moraes (1999, p. 7) como: 

 

“... um procedimento de agrupar dados considerando a parte comum 

existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou analogia, se-

gundo critérios previamente estabelecidos ou definidos no processo. 

Estes critérios podem ser semânticos, originando categorias temáticas. 

Podem ser sintáticos definindo-se categorias a partir de verbos, adjeti-

vos, substantivos, etc.” 

 

Assim, as unidades de análise definidas anteriormente são reunidas nas 

categorias (Oliveira et al., 2003) que, para serem válidas segundo Bardin (2013), 

devem apresentar as seguintes características/qualidades:  

• Exclusão mútua: cada unidade de análise só pode ser enquadrada em 

uma categoria; 
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• Homogeneidade: apenas um princípio de classificação deve organizar 

cada categoria; 

• Pertinência: a categoria deve ser adequada aos materiais analisados, ao 

quadro teórico e às questões e objetivos da pesquisa; 

• Objetividade e fidelidade: a codificação de todo material deve ser feita 

da mesma forma, seguindo os mesmos critérios de categorização e sem alterar 

os dados obtidos; 

• Produtividade: as categorias devem gerar resultados úteis, inferências, 

hipóteses e dados exatos.   

Por fim, Bardin (2013) aponta que a categorização pode ser realizada em 

dois momentos da pesquisa: a priori com as unidades de análise sendo encai-

xadas nas categorias conforme são identificadas ou após a identificação e clas-

sificação de todas as unidades de análise com as categorias emergindo das 

mesmas. 

No presente estudo as categorias foram definidas a priori com base nas 

questões, objetivos e na revisão de literatura. Definimos seis categorias e uma 

subcategoria: 

• Categoria A: Antecedentes do Certificado de Clube Formador; 

• Categoria B: Implementação do CCF; 

• Categoria C: Processo de certificação; 

• Subcategoria C1: Relação entre Federações, CBF e clubes; 

• Categoria D: Controle dos clubes certificados; 

• Categoria E: Situação atual do processo de certificação; 

• Categoria F: Perspectivas futuras para o CCF. 

A seguir apresentamos a justificativa e os objetivos de cada categoria bem 

como as correspondentes unidades de análise. 

 

3.3.1.3.1. Categoria A - Antecedentes do Certificado de Clube Formador 

A categoria A visa evidenciar a posição que as Federações possuíam com rela-

ção à formação de jogadores realizada pelos clubes antes da Lei 12.395/2011 

que criou o CCF. Pretende-se evidenciar se tais entidades possuíam exigências, 

em especial sobre a estrutura disponibilizada pelos clubes, e se controlavam o 
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trabalho dos clubes, destacando de que forma e por quem tal controle era reali-

zado. 

Unidades de análise: atuação das Federações com relação ao trabalho de 

formação realizado pelos clubes anteriormente à Lei 12.395/2011; objetivos e 

formas de controle sob as categorias de base anteriormente à citada Lei e todos 

os demais temas relacionados ao controle da formação realizada pelas entida-

des analisadas anteriormente à Lei 12.395/2011. 

 

3.3.1.3.2. Categoria B - Implementação do Certificado de Clube Formador 

A categoria B visa demostrar como as Federações estudadas colocaram em 

prática as determinações impostas pela Lei 12.395/2011 e pela RDP nº 01/2012. 

Foi verificado qual estrutura administrativa cada Federação disponibiliza para 

tratar do processo de certificação e qual departamento é responsável pela certi-

ficação. 

Também buscamos evidenciar qual a política adotada pelas Federações 

com relação ao CCF, se foram traçados objetivos e metas iniciais para o pro-

cesso de certificação e se os mesmos já foram atingidos. 

Por fim, questionamos as Federações se elas realizavam exigências adici-

onais aos clubes que buscavam a certificação e, se sim, quais eram essas exi-

gências. 

Unidades de análise: implementação do CCF; estrutura administrativa for-

necida e departamento responsável pela certificação e controle dos clubes; po-

lítica, objetivos e metas com relação ao CCF; exigências adicionais e todos os 

demais temas relacionados ao processo de implementação; à política, objetivos 

e metas; e às exigências adicionais em cada Federação analisada. 

 

3.3.1.3.3. Categoria C - Processo de certificação 

Na categoria C buscamos evidenciar como é realizado o processo de certificação 

dos clubes formadores pelas entidades analisadas. Para tal procuramos eviden-

ciar como é o processo interno das Federações para a emissão do CCF. 
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Também buscamos evidenciar quais procedimentos os clubes filiados às 

Federações estudadas tiveram que realizar para poder obter a certificação e 

descobrir qual o prazo médio para a emissão do CCF.  

Outro ponto abordado foi a verificação se houve pedidos de certificação 

negados e quais os motivos para tal. 

Unidades de análise: processo interno de certificação das Federações; 

procedimentos que os clubes devem cumprir para serem certificados; prazo mé-

dio para emissão do CCF; negação do certificado e todos os demais temas rela-

cionados ao processo de certificação realizado pelas entidades estudadas. 

 

3.3.1.3.3.1. Subcategoria C1 - Relação entre Federações, Confederação 

Brasileira de Futebol e Clubes 

Nesta subcategoria visamos evidenciar como é a interação entre as Federações 

analisadas, a CBF e os Clubes com relação ao CCF, sendo para tal analisado 

três aspectos.  

(i) Atuação das Federações junto aos clubes de forma a evidenciar se é 

fornecido apoio durante o processo de certificação e se são realizadas ações 

para incentivá-los a certificarem-se. 

Evidenciar se ocorre (ii) interação entre os clubes patrocinada pelas Fede-

rações, principalmente entre os que possuem o certificado e os que almejam o 

mesmo e a (iii) relação com a CBF durante o processo de certificação, clarifi-

cando se ocorre algum tipo de interação entre a mesma e as entidades analisa-

das durante o processo e se a CBF fornece algum tipo de auxílio as Federações 

e aos clubes. 

Unidades de análise: relação entre as entidades estudadas e os clubes 

sobre o CCF; interação entre os clubes sobre o CCF; relação entre a CBF e as 

Federações; auxílio da CBF às Federações e aos clubes durante o processo de 

certificação e todos os outros temas que tratem sobre a relação entre as Fede-

rações e a CBF e os clubes no que se refere ao CCF.  

 

 

 

161 
 



3.3.1.3.4. Categoria D - Controle dos clubes certificados 

Na categoria D objetivamos verificar se as entidades estudadas realizam o con-

trole dos clubes certificados como formadores e como este controle é realizado. 

Também buscamos saber se houveram casos em que os certificados foram sus-

pensos ou cancelados pelas entidades analisadas e os motivos que levaram a 

tal fato. 

Unidades de análise: fiscalização dos clubes certificados; formas de con-

trole destes clubes; suspensão e cancelamento do CCF e todos os demais temas 

relacionados ao processo de controle dos clubes certificados realizado pelas en-

tidades analisadas.  

 

3.3.1.3.5. Categoria E - Situação atual do processo de certificação dos 

clubes 

A categoria E tem por objetivo verificar a atual situação do processo de certifica-

ção. Para tal buscamos saber quantos e quais clubes estão certificados nas Fe-

derações estudadas; obter comentários sobre a quantidade de clubes certifica-

dos, o processo de certificação e as dificuldades dos clubes para certificarem-

se; e se há previsão para a certificação de outros clubes. 

Também pretendíamos descobrir o que, na visão de tais entidades, tem 

motivado os clubes a buscarem a certificação e comentários sobre a Lei 

12.395/2011. 

Unidades de análise: situação atual do processo de certificação; clubes 

certificados; considerações sobre a quantidade de clubes certificados, o pro-

cesso de certificação e as dificuldades dos clubes para certificarem-se; novos 

clubes certificados; motivos para os clubes buscarem a certificação; comentários 

sobre a Lei 12.395/2011 e todos os demais temas relacionados à situação atual 

do processo de certificação nas entidades analisadas. 

 

3.3.1.3.6. Categoria F - Perspectivas futuras para o Certificado de Clube 

Formador 

A categoria F tem por objetivo demonstrar quais as expectativas futuras das en-

tidades analisadas sobre o Certificado de Clube Formador. Para tal solicitamos 
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aos entrevistados comentários sobre o futuro do CCF e indagamos se são pre-

vistas ações para aumentar o número de clubes certificados. 

Também questionamos sobre a possibilidade de se tornar obrigatório a cer-

tificação e sobre vincular a participação dos clubes em competições oficias de 

base à obtenção da mesma.  

Unidades de análise: perspectivas futuras para o CCF; ações visando au-

mentar o número de clubes certificados; obrigatoriedade do CCF; vinculação da 

certificação à participação em competições oficiais de formação e todos os de-

mais temas relacionados ao futuro da certificação de clubes formadores. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Neste capítulo iremos continuar a análise de conteúdo iniciada no capítulo 3, 

apresentando as duas últimas etapas: a descrição e a interpretação dos dados 

obtidos por meio das entrevistas e da análise documental, além de discutirmos 

os mesmos. 

Para tal nos baseamos nas unidades de análise e nas categorias apresen-

tadas anteriormente, respeitando a ordem das mesmas. Em cada categoria de-

monstramos os principais dados obtidos, ilustrados pelas declarações dos entre-

vistados e pelos documentos levantados, e na sequência realizamos a interpre-

tação e discussão dos mesmos.  

As conclusões obtidas neste capítulo serão a base, juntamente com a revi-

são de literatura, para podermos responder às questões iniciais deste trabalho 

no capítulo 5.  

 

4.1. Antecedentes do Certificado de Clube Formador 

Na categoria A buscamos descobrir se as Federações estudadas realizavam 

exigências para seus filiados com relação à formação, em especial sobre a es-

trutura disponibilizada e verificar o cumprimento da Lei Pelé anterior às mudan-

ças ocasionadas pela Lei 12.395/2011. Também buscamos saber se as mesmas 

monitoravam o trabalho dos clubes e, em caso positivo, de que forma era reali-

zado. 

Todos os entrevistados afirmaram que as entidades exigiam dos clubes, 

em especial dos que possuíam equipe profissional, que os mesmos participas-

sem de pelo menos uma competição de base, não importando qual a categoria, 

com tendência para a sub-20, a mais próxima da profissionalização. Tal condição 

é citada como obrigatória inclusive para a participação dos clubes na primeira 

divisão dos campeonatos estaduais.  

 

“... nós apenas exigíamos que para disputar a primeira divisão cada 

clube tinha que disputar uma categoria de base, não interessava se 

era sub-13, 14, 15 ou 20 ...” (E1) 

“O estatuto da Federação exige como condição para a filiação e para 

a permanência como filiado que o clube tenha divisão de base e que 

dispute competições.“ (E2) 
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“... era obrigatório a participação apenas no campeonato de júniores, 

que posteriormente foi denominado de sub-20. [...] Obrigatório para os 

clubes que estavam disputando a série A1, a série principal.” (E4) 

“A única exigência era em relação à participação nos campeonatos dos 

times que disputavam a primeira e a segunda divisão, que eles teriam 

que colocar os times de base para jogar também. Tinha competição da 

primeira divisão de base e da segunda divisão também. Juvenil e jú-

niores. Que é o sub-17 e o sub-20. [...] Se o seu time está na segunda 

divisão ou na primeira você tem que participar dos juniores, do sub-17 

e do sub-20 da primeira divisão. E o time que vai para a segunda divi-

são era obrigatório disputar o sub-17 e o sub-20 na segunda divisão 

também. [...] ... as duas [competições obrigatórias eram] referentes à 

série que ele estava disputando naquele ano.” (E5) 

 

Assim, os clubes eram forçados a possuírem, pelo menos, uma categoria 

de formação mesmo que fosse de forma esporádica, com a mesma sendo ape-

nas organizada para a disputa da competição obrigatória. 

 

“... a equipe do interior às vezes disputa só uma porque é obrigada 

disputar uma das categorias.” (E1) 

 

Os representantes das Federações da Bahia e de Pernambuco relataram 

ainda que as entidades se preocupavam com o registro dos atletas em formação: 

 

“Mas sempre manteve cadastros dos atletas que participaram das com-

petições amadores.” (E4) 

“... nós apenas na hora de fazermos a inscrição, que a gente chama na 

hora de federar o atleta, aí a Federação via a questão de idade, a do-

cumentação do atleta. Sempre preocupado com a questão do chamado 

gato, né? Para evitar a fraude com relação à idade.” (E2) 

 

Com relação ao controle do trabalho realizado pelos clubes, especialmente 

sobre a estrutura cedida aos jovens atletas, é possível notar uma preocupação, 

ainda que limitada, da Federação Goiana, Paulista e Catarinense com relação 

aos campos onde os jogos eram realizados, sem nada citar em relação aos es-

paços para treinamentos. 
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“... eles têm que ter campo com alambrado, gramado, vestiário, para 

que ele dispute a base, mas também não tem como você obrigá-lo a 

dar as condições que entendemos que é necessária para cada atleta.” 

(E1) 

“Que tivessem campos de jogos que estivessem em condições, com 

gramados perfeitos ...” (E3) 

“Não existia assim uma ... tinha que ter uma estrutura mínima, um 

campo com alambrado e tal. Também não era fazer na pracinha. Mas, 

também não se exigia uma grande estrutura. Teria que só ser dado 

segurança e vestiário para as equipes e para o árbitro. Mas, ter arqui-

bancada não tinha, sabe aqueles municipais, que é do bairro e tal, que 

a prefeitura mantém. Tava já valendo.” (E5) 

 

Apenas o representante da entidade de São Paulo citou claramente que a 

mesma possuía uma preocupação com a formação realizada pelos clubes, tanto 

no aspecto de estrutura fornecida aos atletas como no aspecto escolar, o qual 

era prioritário.  

 

“Nós sempre pautamos aqui, junto aos clubes que cuidavam dos nos-

sos jovens, para que esses jovens tivessem acomodações dignas [...] 

que esses jovens obrigatoriamente deveriam estudar. Então essas são 

as obrigações básicas e fundamentais que nós exigíamos dos clubes.” 

(E3) 

 

Sobre a forma de controle dos clubes filiados, o entrevistado paulista, o 

único que citou algum tipo de controle, afirmou que eram realizadas visitas aos 

CTs dos clubes para verificar as condições dos mesmos, bem como exigido a 

matrícula e o controle da frequência escolar. 

 

“Esporadicamente nós íamos até os clubes visitar o seus CTs.” (E3) 

“Do sub-11 ao sub-17 se o garoto não tiver em uma escola ele não 

participa do campeonato. Nem inscrito ele é aqui. [...] A frequência es-

colar. Isso é exigido. Mês a mês, não é anual não, é mês a mês.” (E3) 

 

 

169 
 



Com base nas informações obtidas podemos notar que anteriormente à 

entrada em vigor da Lei 12.395/2011 as Federações analisadas praticamente 

não possuíam exigências para as categorias de base dos clubes.  

As principais exigências eram relacionadas à obrigatoriedade de participa-

ção em campeonatos - em uma clara tentativa de forçar os clubes a terem cate-

gorias de base - e no controle e registro dos atletas. 

Ao compararmos as informações obtidas com a redação do Artigo 29 da 

Lei Pelé anterior à Lei 12.395/2011 podemos notar que, em que pese a falta de 

detalhamento do mesmo, as entidades analisadas não fiscalizavam os clubes de 

forma a verificar se os mesmos cumpriam as obrigações exigidas para que eles 

pudessem receber a indenização por formação, com destaque para as exigên-

cias do parágrafo 7º do Art. 29, as quais apontavam que o clube formador deveria 

fornecer assistência médica, odontológica, psicológica e seguro de vida, além de 

instalações esportivas adequadas (Brasil, 2003b). 

A ausência de controle dos clubes pelas Federações pode ser corroborada 

pela afirmação, já citada, de Campestrini (2009) de que os clubes cumpriam ape-

nas uma pequena parte das obrigações legais e por Damo (2007), que aponta a 

negligência do Estado e das entidades de administração do futebol em fazer com 

que a Lei fosse cumprida integralmente pelos clubes.    

A FPF foi a única entidade que relatou alguma forma de controle, relacio-

nado à educação dos jovens atletas, sendo que as demais exigências citadas 

pelo representante da mesma, como o controle dos alojamentos, não se mostra-

ram suficientemente claras, bem como sanções e punições aos infratores não 

foram apresentadas.  

Assim, fica evidente que cada clube era livre para efetuar o trabalho da 

forma que lhe conviesse, o que vai de encontro com a afirmação de Damo (2007) 

de que a formação no Brasil era realizada sem controle. 
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4.2. Implementação do Certificado de Clube Formador 

A categoria B objetiva evidenciar como ocorreu a implementação do Certificado 

de Clube Formador nas Federações analisadas. Para tal enfatizamos três tópi-

cos (temas) sobre tal processo: a política, objetivos e metas iniciais de cada en-

tidade com relação ao CCF; a existência de exigências adicionais e o departa-

mento responsável e a estrutura administrativa disponibilizada em cada entidade 

para a aplicação da Lei e das determinações da CBF. 

  

a) Política, objetivos e metas 

Com relação à criação de uma política sobre o CCF no momento da entrada em 

vigor do mesmo podemos notar que nenhum dos entrevistados afirmou que fora 

definida uma política, pelo menos formal, para o assunto. 

Também observamos que, de forma geral, todas as entidades assumiram 

uma postura passiva com relação ao CCF, sendo o mesmo tratado e implemen-

tado a partir da manifestação do interesse dos clubes filiados em obterem o cer-

tificado, como pode ser verificado na fala do E1:  

 

“Não, veja bem por que a Federação ela não tem como, não é organi-

zar, ela não tem como desenvolver um projeto, porque a questão é que 

ela não tem atleta, ela não tem estádio, ela não tem centro de treina-

mento. [...] Então a Federação ela apenas dá o suporte para que ele 

[clube] possa obter o certificado.” (E1) 

 

Com relação à objetivos e metas, o E1 e o E2 afirmaram que as respectivas 

entidades não definiram ambos. Já o E3, representante da FPF, afirmou que 

foram definidas algumas metas com base na regulamentação da CBF. 

 

“Sim, nós baseamos nos ditames da resolução da CBF, em cima da-

queles requisitos nós estabelecemos algumas metas para serem cum-

pridas junto aos clubes.” (E3) 

 

Contudo, o mesmo não detalhou tais metas, apenas afirmando que não foi 

estipulada nenhuma com relação ao número de clubes a serem certificados. 
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O representante da FCF, que assumiu a responsabilidade pelo CCF recen-

temente, afirmou que antes da sua chegada a entidade não dava grande impor-

tância para o tema, não possuindo uma política, objetivos e metas, fato que se 

mantém até hoje, apesar de ser notada uma valorização do CCF e o desejo de 

cumprir rigidamente as normas. 

 

“Pelo que percebi assim, em relação à antes, eles não davam uma im-

portância tão grande. [...] Mas não havia uma metodologia ... A coisa 

era muito baseada na resolução da CBF e por ali se dava um jeito para 

... de que o clube ficasse mais estruturado ... mas também não havia 

um incentivo também em relação à isso. [...] Isso, não existia uma po-

lítica da Federação. [...] Não, também não tinha [objetivos e metas]. 

[...] Só que a gente está exigindo assim a coisa como ela tem que ser 

feita até para valorizar aquele clube que alcança o resultado, a certifi-

cação. Para não virar também uma coisa que todo mundo tem, que aí 

perde também o valor. A gente sabe o quanto que se tem que investir 

para você realmente ter uma base bem-feita. [...] porque ninguém vai 

dar selo para quem não tem capacidade. ” (E5) 

 

Apesar de não haver uma política sobre o CCF merece destaque na Fede-

ração Catarinense o fato de que o atual responsável pelo tema, ao assumir tal 

função, buscou informações e a metodologia utilizada pela Federação Paulista 

por meio de uma espécie de estágio com o responsável de tal entidade, com a 

forma de trabalho paulista sendo adotada pela FCF. 

 

“Aí eu fui lá, fiz uma visita em janeiro para ele, peguei todo o know-how 

deles, como eles fazem, como que eles levam a situação em si. E aí a 

gente está trazendo agora para Santa Catarina também. [...] ... eu apre-

sentei a metodologia da Federação Paulista para o presidente, ele con-

cordou [em adotar a mesma].” (E5) 

 

Já o representante da FPF-PE afirmou que a entidade, por meio do presi-

dente, estipulou uma meta com relação ao CCF: certificar todos os clubes pro-

fissionais do estado, ao todo 27, até o final do mandato do mesmo, em 2018. 
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Conforme os dados recolhidos pudemos observar que o cumprimento de tal meta 

está em andamento, visto que a Federação já certificou nove clubes. 

 

“Sim. A meta do presidente é certificar todos os clubes profissionais. 

[...] O prazo é até o final do mandato do presidente. [...] É 2018 ... 2018.” 

(E4) 

 

b) Exigências adicionais 

Em que pese a autorização da CBF, por meio da RDP nº 01/2012, para que as 

Federações realizem exigências adicionais aos seus filiados, pudemos notar que 

apenas a Federação Pernambucana a faz, por meio da exigência de que cada 

atleta em formação possua um cartão de identificação no qual fica registrado 

todos os dados do atleta, os seus contratos e o seu seguro de vida62. 

 

“Apenas seguimos aqui o que a CBF determina, nós não anexamos ou 

acrescentamos nada. Apenas cumprimos aquilo que já vem da CBF 

para que seja orientado o filiado e que nós possamos executar [a fun-

ção da Federação].” (E1) 

“Não, não, a gente segue o que está na Lei e na resolução [da CBF].” 

(E2) 

“Não, praticamente é tudo quanto consta nos requisitos essenciais que 

constam na resolução da CBF.” (E3) 

“Não, não. A gente segue a resolução mesmo. Só que leva no capricho 

também a resolução. Não pede nada a mais, mas aquilo ali tem que 

ser correto.” (E5) 

“Não, a exigência que a gente faz a mais aqui do que tem é essa que 

eu disse da emissão do cartão do atleta [...] Quando é feito o cartão de 

identificação do atleta, com chip, que é gravado tudo ... mesmo o pri-

meiro contrato como amador, os contratos que ele tiver subsequente 

... já está incluso ali um seguro de vida para o atleta amador.” (E4) 

 

 

 

62 Apesar de não citado, pudemos notar que tal cartão de identificação também é utilizado na 
Federação Paulista, sendo obrigatório para todos os atletas filiados na mesma, não somente 
para os em formação, não sendo identificadas todas as funcionalidades do mesmo.  
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c) Departamento responsável e estrutura administrativa 

Com relação ao departamento responsável pelo CCF, podemos notar que a de-

signação do mesmo ficou a cargo da presidência de cada entidade. Assim, não 

há uma uniformidade neste ponto, com destaque para a forte presença do pre-

sidente de cada Federação neste processo. 

Em Goiás, a Diretoria Geral da Federação foi encarregada de administrar 

os assuntos relacionados ao CCF. Na Bahia, o responsável é a Assessoria Jurí-

dica, por meio da figura do vice-presidente jurídico. Em Pernambuco, o Depar-

tamento de Competições, mais especificamente o Departamento de Registro. 

Em Santa Catarina o Departamento de Competição e em São Paulo foi criada 

uma comissão envolvendo o Departamento de Futebol Amador e o de Compe-

tições, sendo este último o principal responsável63. 

 

“... quem cuidou dessa parte fui eu. Então o presidente da Federação 

me designou para que acompanhasse junto com a CBF. Quem iria 

acompanhar o projeto aqui em Goiânia seria a minha pessoa ...” (E1) 

“... e o presidente então designou a mim para avaliar a documentação 

que nós recebemos do clube. [...] E também que eu desse o parecer.” 

(E2) 

“Então, o presidente da Federação, o Dr. Marco Polo Del Nero, fez uma 

comissão. Hoje a comissão, o presidente sou eu e mais dois membros. 

[...] Isso, ficou aqui dentro do Departamento de Competições.” (E3) 

“É o Departamento de Competições. E dentro do Departamento de 

Competições tem a Diretoria de Competições e dentro da Diretoria de 

Competições tem o Departamento de Registro.” (E4) 

“Departamento de Competições [é o responsável].” (E5) 

 

Assim, os responsáveis pela emissão e controle do CCF nas entidades 

analisadas estão definidos claramente, sendo todos funcionários, inclusive no 

63 De se destacar que os nossos entrevistados foram os respectivos chefes dos citados departa-
mentos, sendo os mesmos os responsáveis pelo CCF em cada entidade. Exceção a FCF, onde 
o entrevistado, apesar de não ser funcionário da entidade, é subordinado ao diretor de Compe-
tições. 
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caso da FBF em que o vice-presidente responsável também presta serviços ju-

rídicos remunerados à Federação, contudo, sem se dedicar exclusivamente a 

ela.  

A exceção é a Federação Catarinense, onde um benemérito, suplente do 

Conselho Fiscal, foi convidado pelo presidente da entidade para ser o responsá-

vel pelo CCF após a saída do funcionário que tratava do tema, fato classificado 

pelo entrevistado como confuso. O mesmo, por ser benemérito e possuir outra 

ocupação, não possui dedicação exclusiva na FCF, como no caso do entrevis-

tado baiano. 

 

“Fui convidado no final do ano passado. [...] Já tenho relacionamento 

há mais tempo, já me envolvi em futebol, em clubes aqui, no clube da 

cidade. Sou amigo de infância do filho do presidente da Federação, 

então já tinha um bom contato, já tinha noção de como funcionava né? 

(E5) 

“Eu acho que até a pessoa que estava lá saiu brigada e acabou não 

passando muito as coisas.” (E5) 

“... eu vou uma vez por semana lá. Como eu trabalho aqui, coinciden-

temente é próximo da Federação, então uma vez por semana eu vou, 

mas volta e meia eu passo lá no começo da tarde ou final da tarde.” 

(E5) 

 

As funções relacionadas ao CCF foram absorvidas pela estrutura adminis-

trativa existente nos departamentos que ficaram responsáveis pelas mesmas, 

sendo esta uma atribuição adicional às atribuições já existentes de cada respon-

sável, que acumulou as responsabilidades ligadas ao CCF. 

Também pudemos notar que todo trabalho relacionado à emissão e con-

trole do CCF está centralizado no responsável pelo mesmo, não sendo citada a 

participação de demais funcionários das entidades, exceção a FCF, onde o res-

ponsável recebe o apoio de outros membros do Departamento de Competição. 

Tal situação também é verificada em São Paulo, onde apesar de haver uma co-

missão para o assunto o processo é centralizado no Diretor de Competições64.  

64 Tal centralização também foi constatada em outras Federações, ainda que as mesmas não 
tenham participado da pesquisa. Como exemplo citamos a Federação Gaúcha de Futebol, que 
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Por fim, merece destaque a Federação Pernambucana de Futebol, que 

segundo o seu representante criou um departamento ligado à Comissão de Ar-

bitragem para auxiliar os clubes nas questões envolvendo o certificado, princi-

palmente na elaboração do projeto de certificação de cada clube. Tal departa-

mento, segundo informado, é composto por uma psicóloga e por uma assistente 

social. 

 

“... auxiliando os clubes junto com assistentes sociais, junto com psicó-

loga. Criou um departamento que trabalha junto com a Comissão de 

Arbitragem e auxilia os clubes nesse acompanhamento.” (E4) 

 

 

Com base no apresentado podemos concluir que o CCF foi implementado 

nas Federações estudadas sem um planejamento e uma política prévios - em 

que pese a adoção de metas pela Federação Paulista e Pernambucana -, com 

tais entidades assumindo um papel passivo sobre o tema.  

Sob esse aspecto, notamos que a realidade encontrada contraria o exposto 

por Pires (2007), que demostra a importância fundamental do planejamento para 

a gestão desportiva, principalmente na construção dos objetivos e estratégias 

visando obter o resultado almejado inicialmente (no caso o resultado desejado 

pelo legislador ao criar o CCF), sendo que, para o autor, não há desenvolvimento 

sem planejamento. 

Merece destaque a ação do representante da FCF que, ao assumir a fun-

ção, buscou obter conhecimento com outra entidade mais experiente em relação 

ao CCF, no caso a FPF, adotando inclusive a metodologia de trabalho da 

mesma, em um único e louvável caso de interação e colaboração entre as Fe-

derações sobre o CCF. 

Com exceção da FPF-PE, que o fez em apenas um ponto, nenhuma outra 

Federação exerceu seu direto de realizar exigências e procedimentos adicionais 

não pôde participar do estudo devido ao falecimento do diretor responsável pelo CCF, sendo que 
o mesmo era o único a par do assunto na entidade, não havendo, no momento da realização da 
pesquisa, um substituto ciente de toda a situação que pudesse falar em nome da Federação. 
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aos indicados pela CBF, benefício concedido pela RDP nº 01/2012, o que tam-

bém pode ser entendido como parte da falta de planejamento inicial das mesmas 

e da postura passiva adotada. 

Observamos que a definição do departamento responsável e da estrutura 

administrativa relacionada ao CCF só ocorreu após o interesse dos clubes em 

obterem a certificação, sendo que a definição dos responsáveis pelo assunto em 

cada entidade foi realizada conforme o desejo pessoal de cada presidente, vari-

ando conforme a entidade.  

Ao confrontarmos essa variação de responsável pelo CCF com o Art. 29 da 

Lei Pelé e com a regulamentação legal e da CBF (Brasil, 1998, 2013; 

Confederação Brasileira de Futebol, 2012a) podemos notar que a mesma é con-

dicente, pois tal ponto não é citado em nenhum dos documentos analisados, o 

que deixa margem para que cada entidade estadual aplique o CCF da forma que 

melhor lhe convier, gerando as diferenças constatadas. 

Pudemos também notar uma centralização de poder com relação ao CCF 

nas entidades estudadas, algo que pode ser prejudicial a médio e longo prazo, 

como cita Maximiano (2012), devido ao fato do conhecimento e controle estar 

em somente uma pessoa, como observado na transição citada pelo entrevistado 

de Santa Catarina. 

Verificamos que, de uma forma geral, a estrutura direcionada ao CCF é 

pequena, com poucas pessoas envolvidas no processo de emissão e controle 

dos clubes certificados, sendo tais processos incorporados à rotina do departa-

mento e dos funcionários já existentes e designados para tratar do mesmo.  

Podemos também perceber que a forma de atuação das entidades anali-

sadas se aproxima da gestão por projetos citada por Maximiano (2012), de forma 

que a equipe de trabalho somente é reunida para realizar determinado projeto, 

no caso a certificação de um clube, sendo a mesma dissolvida após a obtenção 

do objetivo.  

Apesar de limitada, pudemos notar que em todas as Federações a estru-

tura foi condicente com o trabalho que as mesmas se propõem a realizar e em 

nenhuma o responsável queixou-se do acúmulo de função ou de que o mesmo 

poderia ser feito de forma melhor. 
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Por fim, destacamos positivamente a Federação Pernambucana pela cria-

ção de um departamento junto à Comissão de Arbitragem para auxiliar os clubes 

na criação do plano de trabalho para as categorias de base visando a obtenção 

do CCF65. 

 

4.3. Processo de certificação 

A categoria C visa evidenciar como ocorre o processo de emissão do CCF nas 

entidades analisadas, a existência de pedidos de certificação negados e a dura-

ção média do processo. 

Nas cinco Federações o processo de emissão do CCF tem um início se-

melhante: parte da demonstração de interesse do clube em obter o certificado 

junto à Federação. 

 

“O clube que é interessado ele manda um ofício para nós solicitando a 

nossa inspeção porque ele tem pretensão de ser clube formador.” (E3) 

“Tudo parte da iniciativa do clube de querer participar dos benefícios 

da Lei. Então ele faz um expediente à Federação solicitando o acom-

panhamento” (E4) 

“Era o clube que tinha interesse, ligava na Federação e tal. [...] Eles 

[Criciúma] procuraram: ‘olha a gente quer renovar o certificado’. [...] 

Toda demanda vai para a Federação e o Fábio, que é diretor de Com-

petições, passa meu contato, eles mandam e-mail para mim ou telefo-

nam...” (E5) 

 

 Após a demonstração de interesse inicial, que tanto pode ser oficial - via 

ofício, como ocorre na Federação Paulista, Pernambucana e Catarinense - ou 

informal - por meio de consulta aos responsáveis, como na Federação Goiana e 

Bahiana - os clubes são orientados a prepararem um documento no qual com-

provam que cumprem todas as exigências.  

Neste ponto é percebido uma diferença na atuação das Federações, com 

umas prestando auxílio direto aos clubes para a criação do projeto de certificação 

e outras apenas aguardando o clube apresentar tal documento.  

65 A relação entre as Federações e seus filiados será detalhada à frente, no item 4.3.1, na página 
186. 
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“Primeiramente ele tem que fazer seu projeto lá dentro do seu com-

plexo, seu CT, e ali ele fazer toda as adequações, os procedimentos, 

preencher seus formulários, fotografias, tudo e após encaminhar todo 

aquele projeto para a Federação.”  (E1) 

“... o clube apresenta a documentação afim de cumprir os requisitos ...” 

(E2) 

“Em cima disso, desse ofício, eu mando todos aqueles requisitos cons-

tantes em termos de questões constantes da resolução e em cima da-

queles requisitos eles começam a criar seu processo.” (E3) 

“O que fazemos é o acompanhamento de quem nos solicita ...” (E4) 

“...a gente acaba aí passando o e-mail com a resolução e depois co-

meça o encaminhamento.” (E5) 

 

Após os clubes produzirem o projeto e os entregarem à respectiva Federa-

ção tem início a próxima etapa, considerada por todos entrevistados fundamen-

tal: a vistoria in loco aos clubes para comprovar que os mesmos cumprem as 

exigências e o que foi demonstrado no projeto. A partir das visitas é realizado 

um relatório que relata a situação do clube e o cumprimento, ou não, das exigên-

cias. 

 

“Aí sim que nós vamos pegar, ir lá no clube, fazer a visita in loco, tirar 

fotografia, entrevistar jogadores, pessoal que trabalha. [...] ... vi os lo-

cais, academia, campo de treinamento, se tinha os profissionais ade-

quados, comida adequada, escola. [...] Ver psicólogo, sociólogo, den-

tista, médico, fisioterapeuta, coordenador de base, os treinadores. En-

tão todos funcionários são ouvidos, desde o que toma conta da repú-

blica dos atletas até o seu coordenador de base, que é o cargo mais 

alto dali, foram entrevistados, acompanhados e cada um deu seu pa-

recer para que dentro daquilo nós pudéssemos elaborar um relatório 

completo e enviar para a CBF ...” (E1) 

“Depois então eles apresentaram documentação, nós verificamos, es-

tava toda correta e aí demos o parecer ...” (E2) 

“Quando o processo está pronto eles remetem o processo para a co-

missão. Aí a comissão vai estudar o processo e em seguida nós vamos 

fazer a inspeção. Vamos verificar in loco o que está acontecendo. Aí é 

onde que nós verificamos as condições de alojamento, as condições 
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de alimentação, se o refeitório é adequado, se esses jovens têm acom-

panhamento de nutricionista, se eles têm acompanhamento de psicó-

logo, tem acompanhamento de médico. Se eles têm alguém para dar, 

quando eles estão em dificuldade escolar, um reforço escolar.” (E3) 

“...e a Federação vai in loco e confere se ele preenche todos os requi-

sitos da Lei ...” (E4) 

“Aí depois eu fui fazer a visita, tanto na parte física como na documen-

tação que eles nos apresentaram. Na visita física das instalações a 

gente visitou tudo, viu que estava adequado dentro do que a CBF 

exige” (E5) 

 

Com relação ao rigor das vistorias, quatro entrevistados demonstraram 

analisar os clubes de forma imparcial e rigorosa, considerando o cumprimento 

de todas exigências legais.  

 

“E não tem protecionismo, nós aqui não vamos proteger. [...] Eu acho 

que não podemos tentar proteger um filiado para saber que amanhã 

ele não vai ter condições de fazer com que a sua categoria de base 

tenha o desenvolvimento como precisa ...” (E1) 

“Até porque na vistoria que a gente faz para dar a certificação já faz 

uma coisa bem específica e detalhada. Já para não ter malandragem 

também.” (E5) 

 

A única exceção foi o representante da FPF-PE que admitiu que a entidade 

analisa o cumprimento das exigências pelos clubes filiados levando em conside-

ração a possibilidade de cada um. 

 

“É claro que cada um ... a gente tem que analisar caso a caso. A Lei ... 

você tem os recursos de cada um, mas você não pode querer que um 

clube aqui, por exemplo, o Serra Talhada, que fica no sertão. A Lei é 

igual para todos, mas a gente não pode exigir a mesma condição que 

você exige de um Sport, de um Santa Cruz. Como também você não 

pode exigir de um Santa Cruz a mesma condição que você tem de um 

São Paulo, de um Internacional, não é? A gente tem que ter o bom 

senso de adequar à essa realidade in loco.” (E4) 

 

180 
 



Dos cinco entrevistados, apenas um afirmou não fazer pessoalmente a vis-

toria. Os representantes de Goiás, de São Paulo e de Santa Catarina deixaram 

claro que eles próprios realizam a inspeção in loco, enquanto que o represen-

tante de Pernambuco não entrou em detalhes sobre a participação dele nas vis-

torias. 

 

“Eu pessoalmente não, mas prepostos da Federação sim.” (E2) 
“... eu fui acompanhar aquele projeto e ali in loco acompanhei todas as 

dependências ...” (E1) 

“... sou eu que faço. Às vezes vai alguém comigo da Federação junto. 

Para acompanhar. Às vezes o diretor vai, o Fábio, ou outra pessoa que 

trabalha no departamento. Mas é mais para dar aquele suporte na 

parte física, na auditoria física.” (E5) 

 “Eu e a comissão. Eu e os dois outros membros [realizamos a inspe-

ção].” (E3) 

“... é feito [as visitas de controle] pelo Departamento de Competições.” 

(E4) 

 

Pudemos notar que a importância da vistoria se deve porque a mesma é a 

principal garantia para a Federação de que o clube cumpre as exigências, em-

basando o parecer sobre o processo de cada clube. Neste parecer, direcionado 

à CBF e baseado no modelo constante na RDP nº 01/2012, a Federação ex-

pressa se concorda, ou não, com a certificação do clube66, demonstrando em 

qual categoria o clube deverá ser enquadrado67, além de anexar a documenta-

ção elaborada pelos clubes. 

 

“... eu fiz todo o relatório, mostrei para o presidente, encaminhei para a 

CBF ... o relatório dizendo que entende que ele está apto ou não está 

para obter o certificado.” (E1) 

66 Um exemplo real do parecer sobre a concessão do CCF pode ser encontrado no Anexo X, na 
página LVI, no qual está evidenciado o parecer do responsável da FBF referente à certificação 
do Esporte Clube Bahia. 
67 Como já citado, a categoria A concede o CCF com duração de dois anos e é destinada aos 
clubes que apresentam condições acima das exigências. Na categoria B o CCF tem duração de 
um ano e são enquadrados na mesma os clubes que somente cumprem as exigências. Dentre 
as Federações analisadas apenas a de São Paulo possui clubes enquadrados na categoria B (2 
clubes), sendo todos os demais, de todas as entidades, enquadrados na categoria A. 
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“... eu avalio, dou o parecer nos moldes do anexo da própria da reso-

lução da CBF, encaminhamos à CBF e a CBF emite o certificado. [...] 

Como eu sou jurídico terceirizado [...] eu encaminho a documentação, 

física naturalmente, e a Federação que é quem diligência a remessa 

para a CBF.” (E2) 

“Depois da inspeção eu faço um relatório, a comissão faz um relatório. 

Esse relatório é encaminhado à CBF. Se ele é aprovado, junto com o 

processo, a CBF já defere para o certificado.” (E3) 

“É obvio que, você conhece muito bem, que na categoria A é validade 

de 2 anos e na categoria B a validade de 1 ano. Então quando você 

tem aqueles clubes que apesar de todo sacrifício eles tem aquele alo-

jamento mais modesto, mas digno, que tem um refeitório não tão 

grande, não tão amplo quanto aos outros. Que não tem, vamos dizer 

assim, uma estrutura de departamentos como médico, de psicologia. 

Não tem uma estrutura tão qual os grandes centros. Então esse é cer-

tificado na letra B.” (E3) 

“Mandamos para ... solicitamos à CBF que seja emitido o certificado de 

formação ou categoria A ou categoria B, dependendo de cada caso.” 

(E4) 

“Aí chegando o relatório [do clube] eu fiz a conferência para poder aí 

então mandar pra CBF a carta de solicitação da certificação. [...] A 

gente faz a carta, o presidente assina e encaminhamos à CBF, solici-

tando à CBF. E o relatório também do Criciúma foi para a CBF. (E5) 

 

Tanto o representante da Federação Paulista como o da Pernambucana, 

as que possuem mais clubes certificados e que realizaram mais processos de 

certificação, informaram que os processos são remetidos para a CBF apenas em 

caso de parecer positivo da Federação68.  

Ambos e o representante da FCF informaram que se durante a vistoria são 

encontradas irregularidades é usual as entidades fornecerem um feedback aos 

clubes com o que deve ser resolvido para que o processo possa ter prossegui-

mento.  

68 Na FGF e na FBF fomos informados que foram realizados apenas os processos de certificação 
dos clubes que já receberem o CCF, sem que nenhum outro clube tivesse iniciado formalmente 
o processo e fosse reprovado ou o abandonasse. O representante da FCF, por estar há pouco 
tempo na função, acompanhou apenas o processo, aprovado, de renovação do CCF do Crici-
úma, sem ter conhecimento se no passado houveram casos de negação de certificados. 
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“Sim! Sempre fazemos as orientações para as correções que o caso 

requer.” (E4) 

 “E ali dentro da documentação eu já fiz: ‘isso aqui você me apresenta 

dessa maneira, isso aqui ainda precisa reformular e tal’ [...] alguns ajus-

tes para eles se adequarem na parte burocrática.” (E5) 

 

Na FPF e na FPF-PE foi relatado que já houveram casos em que foram 

negados, pelas próprias entidades, pedidos de certificação devido aos clubes 

não cumprirem as exigências. 

  
 “Não, não, teve mais de um clube. [...] Ele não preenchia os requisitos 

das acomodações, não estava preenchendo o requisito que atende ao 

quesito ... do fornecimento das refeições, entendeu? Da parte mé-

dica...” (E4)  

“Necessariamente o certificado não foi negado, mas nós fomos fazer a 

inspeção em 2, 3 clubes e quando nós chegamos lá constatamos que 

eles não tinham condições naquele momento de ser um clube forma-

dor. Então que que nós fazemos? Voltamos para cá, fazemos um do-

cumento a este clube dizendo quais são ... quais são as condições que 

ele precisa para ser clube formador e que ele tem que providenciar. [...] 

Aí se ele mandar um documento dizendo ‘tudo aquilo que pelo ofício 

tal o senhor pediu nós providenciamos’. Aí eu vou de novo lá verificar.” 

(E3) 

“Não, é normal. Os caras mandam no papel lindo, maravilhoso, pen-

sando que a gente não vai lá fazer a inspeção in loco. A gente vai lá 

fazer a inspeção e a coisa acontece. [...] Olha aqui, esse foi um clube 

que ... esse aqui foi o XXXXXXX [retiramos o nome do clube devido à 

confidencialidade] que me pediu. Fez um processo bonitinho e tudo e 

aí eu fui lá ...” (E3) 

 

Com relação à duração do processo de certificação, os cinco entrevistados 

foram unânimes em concordar que o andamento depende do clube e da agilidade 

com que ele cumpre as exigências e elabora seu projeto. Nenhum soube precisar 

um prazo médio para o trabalho interno dos clubes, merecendo destaque a obser-

vação do entrevistado de Santa Catarina sobre os clubes pequenos. 
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“Tem clubes menores que já fizeram a solicitação que eu vejo que vai 

levar mais tempo porque são clubes ainda meio [desorganizados] ...” 

(E5)  

 

Sobre o prazo interno, de andamento do processo na Federação até o en-

caminhamento e a aprovação da CBF, tivemos dois padrões de resposta. O re-

presentante baiano e pernambucano apontaram que tal processo, principal-

mente no que tange a aprovação da CBF, foi lento, entre 40 e 120 dias.    

 

“Olha, eu acredito que isso deva ter levado em torno de, da data que 

nós encaminhamos para a CBF até receber, deve ter durado em torno 

de três a quatro meses.” (E2) 

“Bom, se tiver ... estando tudo certo entre 40 e 60 dias. [...] Entre 40 e 

60 dias o clube está com o certificado.” [E4] 

 

Já os representantes da Federação Paulista, Goiana e Catarinense relatam 

que o processo de certificação dos seus filiados foi rápido, inclusive com relação 

à participação da CBF69. 

 

“Não, foi rápido. [...] a partir do momento que ele [clube] nos enviou o 

ofício e o projeto já elaborado eu me lembro que eu fiz a visita em um 

dia ... com dois dias encaminhei para a CBF e me parece que no má-

ximo, não levou três dias, o Goiás tinha o certificado em mãos.” (E1) 

“... a princípio a CBF não tem questionado os nossos relatórios. Então 

o presidente estando lá já assina.” (E3) 

“No Criciúma levou em torno aí de 30 dias. Mas facilitou muito eles já 

serem um clube organizado.” (E5) 

 

 

69 No momento da entrevista com o representante da FCF o processo de renovação do CCF do 
Criciúma - único que o mesmo acompanhou - aguardava aprovação da CBF, sendo que o prazo 
citado diz respeito apenas ao processo interno do clube e da Federação. 
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Ao verificarmos como é o processo de certificação realizado pelas Federa-

ções analisadas pudemos concluir novamente que as mesmas adotam uma pos-

tura passiva em relação ao CCF, aguardando que os clubes procurem as mesmas 

para darem início ao processo70. 

Também foi notado que apesar da regulamentação da CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol, 2012a) não citar claramente as etapas do processo o 

mesmo é semelhante em todas entidades. A única diferença é a clara participação 

da Federação Paulista, Pernambucana e Catarinense na elaboração dos projetos 

dos clubes, fato que talvez seja uma das justificativas para tais entidades serem 

as que mais possuem clubes certificados. 

De forma geral é possível verificar que todas as entidades realizam todo o 

processo, especialmente a vistoria, de forma rigorosa, constatando se todas exi-

gências legais e da CBF são cumpridas pelos clubes candidatos a recebem o CCF 

o que vai de encontro com as determinações da RDP nº 01/2012  (Confederação 

Brasileira de Futebol, 2012a) e com a intenção expressa por Melo Filho (2011) ao 

criar o CCF. 

A exceção negativa é a Federação Pernambucana, onde foi relatada uma 

flexibilidade no cumprimento das exigências conforme a capacidade de cada 

clube, o que de certa maneira pode explicar a grande quantidade de equipes pe-

quenas e do interior certificadas. 

Tal flexibilização, citada apenas pela FPF-PE, pode ser prejudicial à todo o 

conceito criado por Melo Filho (2011) em relação ao CCF, pois ao abrir-se exce-

ções o padrão de formação exigido é comprometido, prejudicando os jovens atle-

tas das equipes beneficiadas e corrompendo todo o processo, além de prejudicar 

indiretamente as equipes certificadas de outros estados que investem e cum-

prem integralmente as exigências, havendo o risco da criação de uma divisão, 

dentro das equipes portadoras do CCF, das que fazem parte de Federações 

rigorosas e das que são de entidades permissivas. 

70 Em que pese o fato da RDP nº 01/2012 citar que o processo de emissão do CCF deve começar 
após o interesse dos clubes, julgamos que as Federações podem e devem ser ativas neste 
processo, incentivando os clubes a obterem o CCF. 
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Com relação à existência de dois tipos de CCF, de categoria A e de cate-

goria B, somente a Federação Paulista citou, ainda que superficialmente, quais 

critérios são utilizados para definir a qual categoria pertence cada clube. Apesar 

da RDP nº 01/2012 citar a diferença entre as categorias (Art. 1º, Confederação 

Brasileira de Futebol, 2012a), julgamos que tais critérios deveriam ser mais cla-

ros, de forma a garantir a legitimidade do processo de classificação entre as duas 

categorias. 

É natural a existência de clubes que tiveram o pedido de certificação ne-

gado, contudo, é positivo notar a preocupação da FPF, da FCF e da FPF-PE em 

orientar os clubes na solução dos problemas existentes, sendo esta mais uma 

justificativa para a grande quantidade de clubes certificados por tais entidades. 

 Com relação ao prazo de emissão do CCF, em que pese a dependência 

da atuação da CBF para tal e o relato baiano de um longo período de espera, 

julgamos que o processo é realizado dentro de um prazo médio aceitável, em 

que pese que nada sobre o mesmo é citado na Lei Pelé e na regulamentação 

legal e da CBF (Brasil, 1998, 2013; Confederação Brasileira de Futebol, 2012a). 

  

4.3.1. Relação entre as Federações, a Confederação Brasileira 

de Futebol e os Clubes 

A subcategoria C1 objetiva demonstrar a relação entre as Federações analisa-

das e seus filiados e a CBF. Devido à extensão de tal tema dividimos o mesmo 

em três itens: a atuação das Federações junto aos Clubes; a intermediação da 

interação entre os Clubes e a relação entre as Federações e a CBF com relação 

ao CCF.   

 

a) Atuação das Federações junto aos Clubes 

Sobre a relação entre as Federações estudadas e seus filiados, pudemos notar 

não haver um padrão de atuação, sendo que de forma geral evidenciamos no-

vamente uma atitude passiva, com as Federações atuando somente após os 

clubes manifestarem o desejo de obterem o CCF. 

Como exemplo desta diferença de comportamento citamos a FGF, a FPF 

e a FPF-PE, sendo que as primeiras adotam uma postura de não intervenção e 
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espera, enquanto os pernambucanos buscaram incentivar os filiados com a rea-

lização, por exemplo, de um workshop sobre o tema, apesar do representante 

da Federação declarar que atualmente não é realizado nenhuma atividade junto 

aos clubes não certificados. 

 

“Nós não temos assim antes um trabalho prévio chamar A ou B, ‘vem 

aqui para ver se você tem interesse’, nós não interferimos! Cada clube 

que tem que se organizar, ele tem que saber que para ele ter direitos 

futuros na venda de um atleta ele tem que ter o certificado.” (E1) 

“Não, a princípio nós aguardamos. Nós aguardamos os clubes se ma-

nifestarem junto a nós, né?” (E3) 

“Nós fizemos um ... há uns dois anos atrás um workshop e aí trouxe-

mos aqui pessoas capacitadas para falar sobre o contrato de atleta, 

sobre a formação, entendeu? Na época o diretor de Competições da 

CBF era Dr. Luís Gustavo que veio explanar também todas essas pos-

siblidades que a Lei dava e os benefícios da mesma.” (E4) 

“Não. Essa parte ainda não fazemos [ação com os clubes não certifi-

cados]” (E4) 

 

A única ação comum à todas Federações analisadas foi a comunicação 

aos filiados da existência do CCF e de que as mesmas estavam aptas e à dis-

posição para realizarem o processo de certificação. Tal divulgação foi realizada 

no momento em que a CBF regulamentou o CCF, em 2012, por meio de comu-

nicação oficial (ofício) direcionado a todos os filiados. A mesma divulgação tam-

bém é realizada durante Assembleias Gerais e reuniões pré-competições. 

 

“Logicamente que nós comunicamos todos os filiados: ‘olha a partir de 

2011 tem a Lei que tem o certificado de clube formador, se vocês têm 

a pretensão tem que se adequar’ ...” (E1) 

“Então sempre que a gente tem Assembleia Geral, sempre que a gente 

tem as chamadas reunião de Conselho Técnico, tanto da primeira 

quanto da segunda divisão, a gente conversa [sobre a existência do 

CCF] ... Agora, a gente sempre cobra dos clubes e passa para eles a 

importância de se tornarem clubes formadores.” (E2) 
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“Nós simplesmente mandamos uma circular para todos os clubes que 

quisessem se certificar com o Certificado de Clube Formador e aguar-

damos... [...] Mas mesmo assim nós, quando nós temos os nossos 

Conselhos Arbitrais, nós repassamos aos clubes que nós temos uma 

comissão para clube formador e que nós estamos à disposição para 

que eles formem ... eles consigam o seu certificado.” (E3) 

 

Na Federação Catarinense, devido à recente troca de responsável pelo 

CCF, fomos informados que a relação com os clubes é restrita, apesar do entre-

vistado relatar o desejo de aproximar-se dos mesmos e realizar um trabalho de 

divulgação do tema, ainda que nenhuma ação estivesse programada a curto 

prazo. 

 

“Como a gente está muito no começo, que a gente tem interesse em 

fazer um trabalho de divulgação junto aos clubes e a própria importân-

cia de ser um clube formador hoje para poder incentivar eles a busca-

rem esse selo que vai dar uma proteção e normatizar eles a quanto ter 

no estado uma qualidade diferenciada na base. [...] ... a gente está pla-

nejando ainda. Não tem nada encaminhado ... Hoje não tem nada pro-

gramado, mas existe essa ideia.” (E5) 

 

Sobre a assistência aos clubes durante o processo de certificação foram 

encontrados diferentes posicionamentos, como o da FGF que não interfere no 

trabalho dos clubes, apenas realizando a parte burocrática de responsabilidade 

da entidade. 

 

“Nós não intervimos na parte do clube...” (E1) 

 

O representante da Federação Baiana citou que a relação dele com os 

clubes, especialmente com os que possuem Departamento Jurídico, é informal, 

com o mesmo orientando os clubes interessados em certificarem-se e acompa-

nhando o processo inicial, interno, dos clubes. Contudo, a atuação do mesmo é 

conforme a procura dos clubes. 
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“Isso, uma coisa bem informal dada essa aproximação que nós temos, 

entendeu?  [...] Aliás eu tenho um relacionamento bom com todos os 

clubes, mas o Bahia e Vitória que tem, por exemplo, uma Assessoria 

Jurídica constituída. Então tanto o advogado do Vitória quanto o advo-

gado do Bahia, e no caso do Bahia especificamente o gestor das divi-

sões de base lá, eles entraram em contato comigo, trocamos ideias 

sobre evidentemente as exigências legais e eu disse a documentação 

que a gente precisava.“ (E2) 

 

O entrevistado ainda citou o caso específico do processo de certificação do 

Bahia, no qual ele adotou uma postura ativa, incentivando o clube a realizar o 

processo por meio de conversas com dirigentes do clube para sensibilizá-los da 

importância do CCF. 

 

“Com o Bahia nós inclusive diligenciamos bastante porque nós senti-

mos que o Bahia tava começando a perder alguns atletas por força de 

não se caracterizar clube formador.” (E2) 

 

Na FPF pudemos notar que é prestado auxílio aos clubes no momento em 

que estes estão elaborando seus projetos de certificação. Contudo, tal assistên-

cia é realizada de maneira formal e burocrática, por meio da análise da docu-

mentação produzida pelos clubes e a correção via documentação oficial e formal 

da entidade. 

O entrevistado de Santa Catarina citou que no único processo acompa-

nhado por ele, a renovação do CCF do Criciúma, o mesmo prestou ajuda ao 

clube durante todo o processo, sanando as dúvidas, sem, contudo, atuar como 

um consultor do clube. 

 

“Lá é advogada própria que fez junto com o pessoal da base, mas ela 

que é interlocutora. Então ela mandava e-mail ou ligava fazendo algu-

mas questões sobre as dúvidas que ela tinha e a gente foi ajudando 

nesse sentido. Não chega ser uma consultoria, a gente não vai lá e 

pega papel, vê, diz ‘faz assim, faz assado’. Isso foi na etapa de vistoria 

que a gente deu uma olhada para eles organizarem ou ajustarem al-

guma situação que não estavam de acordo. Nesse sentido a gente 
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ajuda, não faz uma consultoria, mas nas dúvidas a gente acaba dando 

suporte.” (E5) 

 

Diferentemente das demais, o representante da Federação Pernambucana 

citou a existência de um departamento para auxiliar os clubes na elaboração dos 

seus projetos, sendo tal auxílio frequente e necessário para que os clubes pos-

sam obter a certificação. 

 

“Não, a maioria acaba sendo auxiliada. Como eu lhe disse, dentro da 

Comissão de Arbitragem nós temos permanentemente uma assistente 

social e uma psicóloga que também nos auxiliam a participar do pro-

jeto.” (E4) 

 

O auxílio prestado pelas entidades analisadas se resume à parte adminis-

trativo, na elaboração do projeto de certificação de cada clube. Nenhuma das 

Federações fornece qualquer apoio financeiro ou material para os clubes, ca-

bendo aos mesmos arcar com as despesas necessárias para o cumprimento das 

exigências. Tal situação é evidenciada pela fala do entrevistado pernambucano: 

 

“Não, não existe. Não existe apoio financeiro nem por parte da CBF 

nem por parte da Federação. A contrapartida que dá a Federação e a 

CBF é da parte de recursos humanos.” (E4) 

 

Sobre a documentação fornecida aos clubes durante o processo de certifi-

cação, notamos que a mesma basicamente se resume ao envio do Art. 29 da Lei 

Pelé e da regulamentação da CBF, por meio da RDP nº 01/2012 e do seu Anexo 

II, o qual apresenta as exigências para os clubes obterem o CCF. 

Merece destaque a Federação Paulista que elabora um questionário no 

qual as exigências são transformadas em perguntas71 e a Federação Pernam-

bucana, onde fomos informados da existência de um manual para os clubes. 

71 Tal questionário foi nos repassado por um dos clubes certificados pela FPF e pode ser encon-
trado no Anexo XI, na página LVII. 
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Contudo, o acesso ao mesmo foi negado, com a justificativa de ser um docu-

mento interno no qual as exigências são transcritas de forma a facilitar o enten-

dimento dos clubes. 

 

“O clube pega o certificado, o questionário que a CBF exige e então 

logicamente já tem ali o que ele tem que fazer, como proceder. [...] 

‘Entra no site (da Federação, da CBF), procura o questionário, leia e 

se tiver dificuldades ou precisar de orientação nos procure’.” (E1) 

“A gente encaminha a cópia da resolução. Isso aí eu já fiz pessoal-

mente, encaminhei cópia da resolução até para o presidente do Vitória 

da Conquista e transcrevi os artigos da Lei Pelé. E disse mais ou me-

nos como é que funciona o mecanismo para que a Federação possa 

dar um parecer favorável e encaminhar para a CBF.” (E2) 

“... eles entraram em contato comigo, eu passei a resolução.” (E5) 

“... é a documentação que está dentro dos requisitos da resolução. 

Isso, isso [envio do Anexo II da RDP nº 01/2012] [...] Faço em pergun-

tas e eles dão as respostas e em cima dessas respostas eles montam 

o processo.” (E3) 

“Sim. Temos várias orientações, um manual que tem todas as instru-

ções que o clube precisa para obter o certificado. Pelo menos dar início 

ao processo. [...] É um documento interno, mas é o que estou dizendo, 

é a própria Lei, a gente não pode fugir em termos disso, entendeu? É 

o que diz a Lei. Agora a gente mostra ... bota para que seja mais fácil 

a assimilação. Então chama e mostra, mas nada foge do que a Lei 

exige.” (E4) 

 

b) Interação entre clubes 

Um ponto citado por todos entrevistados é a existência, ou intenção, de criar uma 

interação entres os clubes da mesma Federação de forma que os clubes já cer-

tificados dividam a experiência adquirida durante o cumprimento das exigências 

ligadas ao CCF. 

Os entrevistados de São Paulo e de Pernambuco afirmaram que as suas 

entidades já intermediam esse contato entre os clubes e o entrevistado goiano 

revelou que a FGF possui planos para incentivar essa interação entre seus filia-

dos.  
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“Nós já estamos fazendo isso! Os clubes que nos procuram, nós, atra-

vés desses 14 que estão certificados, nós pedimos que eles vão lá, 

vejam in loco, façam lá suas experiências. Verifiquem quais são os pro-

cessos que estão sendo adotados. [...] Isto já está ocorrendo!” (E3) 

“Os primeiros que foram concedidos depois eles serviam de próprio 

exemplo. E a gente levou para mostrar como é que estava funcionando 

naquele clube que teve o benefício concedido.” (E4) 

“... eu não vejo dificuldade não. [...] Acho que tentar marcar uma reu-

nião e todos comparecerem eu acho que o próprio o Goiás vai querer 

mostrar e sentir envaidecido ...” (E1) 

 

Os representantes da FBF e da FCF afirmaram que, apesar de não terem 

conhecimento se tal interação ocorre e nem de estarem previstas ações para 

incentivá-la, eles consideram a mesma válida e possível no futuro. Destaque 

para a citação do E5 sobre a existência de um código de ética entre os clubes 

com relação às categorias de base e à comunicação entre os mesmos para evi-

tar a perda de jogadores. 

 

“Aí eu acho válido. Aí eu acho bastante válido, porque se você fortalece 

[...] Sem dúvida. Sem dúvida [sobre a possibilidade de haver intera-

ção].” (E2) 

“Eu acho que é possível sim. Acho que quanto a isso ... eu não tenho 

conhecimento de algum tipo de interação, mas como o pessoal hoje 

tem até esse código de ética na base, entre os clubes, eu vejo que 

existe uma comunicação melhor e um entendimento de que não dá 

para cada um fazer do seu jeito ou sozinho. São rivais dentro do 

campo, mas fora quanto mais fortalecidos ... a gente vê em Santa Ca-

tarina, depois que o Figueirense foi para a Série A, o Avaí subiu para a 

Série A, o Criciúma. Fortaleceu todo o futebol catarinense depois que 

os times começaram a crescer. Então eu creio que na base, tendo um 

bom relacionamento nessa parte aí de ... eu vejo já situações de joga-

dores que saíram de times e foram para outros e o time: ‘o teu jogador 

saiu daí e veio pedir para ficar aqui, se vocês não aceitarem eu não 

vou pegar ele’. Então já começa a ter um entendimento e consequen-

temente para fazer esse trabalho, para pedir ajudar, acho que vai existir 

também.” (E5) 
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Questionados se a rivalidade entre os clubes poderia impedir a interação, 

os entrevistados, em quase unanimidade, afirmaram que isso não seria um pro-

blema, exceção ao representante da FCF, que acredita que tal interação seria 

difícil entre rivais próximos. 

 

“Aceita [abrir as portas para os demais clubes]. Completamente. Por-

que é referência! Nós temos aqui clubes referência em termos de CT. 

O São Paulo é um [...] lá Cotia [...] ... O Red Bull é uma coisa maravi-

lhosa. O Olé Brasil72, lá em Ribeirão Preto, e o Desportivo Brasil, aqui 

em Tatuí [...] são referências para o Brasil e para o mundo. São CTs e 

centro de formações fantásticos.” (E3) 

“Não, nesse caso, nesse caso especificamente não existe essa rivali-

dade. Essa rivalidade é transferida para dentro de campo, né? Na parte 

administrativa a gente não tem essa questão da rivalidade não. De se 

negar a mostrar, de se negar a ceder até expertise nesses casos não.” 

(E4) 

“A rivalidade existe [...] existe ciúme entendeu [...] mas de uma forma 

geral eu não vejo dificuldade.” (E1) 

“Acho que hoje você tem que entender que não é copiar, você tem que 

pelo menos aproximar daquilo que é o melhor. Então entendemos que 

se o Goiás está em melhores condições acho que os demais terão que 

se espelharem e fazer com que se ‘eu não dou conta de fazer melhor 

que o Goiás eu vou fazer alguma coisa para aproximar para que eu 

possa ter o certificado e quem sabe amanhã estar aí sendo grande 

formador de atleta’.” (E1) 

“Claro, dá para dizer que um Avaí e Figueirense seja mais difícil, rivais 

assim tão próximos, mas os outros ...” (E5) 

 

c) Relação entre Federações e CBF 

Sobre a relação entre a Federações e a CBF no que tange o Certificado de 

Clube Formador, em especial durante o processo de certificação dos clubes, 

todos os entrevistados relatam a mesma como profissional e burocrática, com a 

CBF - em especial o Departamento de Competições, responsável pelo CCF na 

entidade -, realizando apenas a sua parte legal de receber o projeto do clube, o 

72 A estrutura de tal clube está cedida ao Botafogo SP, que devido à mesma obteve o CCF. 
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relatório da vistoria e o parecer da Federação, analisar os mesmos e emitir, ou 

não, o certificado73, não sendo relatado uma proximidade entre tal departamento 

e as Federações. 

 

“Praticamente nós aqui somos apenas, vamos supor que, um preposto 

da CBF para acompanhar, fiscalizar e ver in loco aquilo que a própria 

CBF e a própria Lei exigem. Então nós aqui temos que atender a nossa 

entidade mater e assim nós o fazemos com carinho e dedicação!” (E1) 

 “Não, esporadicamente a CBF pode acompanhar. Ainda não tivemos 

aqui nenhuma visita em termos disso não.” (E4) 

“Não, contato nenhum [com a CBF durante o processo de certificação]. 

Terminou tudo a gente mandou já o certificado e os relatórios e agora 

está aguardando eles enviarem.” (E5) 

 

Nenhum entrevistado afirmou que a CBF fornece algum tipo de auxílio, fora 

o determinado nas normas, para a Federação e para os clubes durante o pro-

cesso de certificação. Tal fato é criticado pelo entrevistado baiano, que considera 

que a entidade deveria dar mais apoio às Federações e aos clubes. 

 

“Eu acho que a CBF teria que dar, entendeu? Eu acho que a CBF teria 

que dar porque não adianta você ter uma entidade, uma instituição, 

rica. E a CBF é efetivamente uma instituição rica e aqui não vai ne-

nhuma crítica porque se a CBF se tornou rica ela teve competência, 

ela fez por onde. Se a CBF hoje tem bons patrocinadores ela fez por 

onde alcançar. Então isso é mérito, gestão [...]. Só que não adianta 

você ter uma CBF rica, você ter uma seleção brasileira rica, com bons 

prêmios, apesar dos insucessos na Copa, mas ela paga bons prêmios 

aos atletas. E você ter os filiados da CBF, sobretudo, vamos falar aqui 

da primeira e da segunda divisão. São os 40 maiores clubes do futebol 

brasileiro. Verdadeiramente com a cuia na mão. Então eu acho, eu de-

fendo, que a CBF devia olhar um pouco mais. Tanto pelos clubes, 

quanto pelas Federações, sobretudo da região norte e nordeste sob 

73 As Federações estudadas, com exceção da FCF, em que o responsável é novo no cargo e 
não possui informações anteriores, tiveram todos seus pareceres, positivos, confirmados pelo 
Departamento de Competições da CBF, de forma que verificamos que o mesmo sempre ratificou 
os pareceres das entidades estaduais. 
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pena do Campeonato Brasileiro, aí a gente volta aquele tema anterior, 

vira uma Copa Sul-Sudeste. 

Se a CBF não tiver os 20, 40 clubes, 20 da Série A e 20 da Série B, ela 

vai fazer que competição?” (E2) 

 

 

Com base no exposto, constatamos que, de uma forma geral, novamente 

as Federações adotam uma atitude passiva. Em que pese o workshop realizado 

pela FPF-PE, nenhuma entidade realiza ações junto aos clubes não certificados 

visando incentivá-los a obter o CCF. 

A atuação das Federações só tem início com a demonstração de interesse 

dos clubes. Quando não limitada ao que é previsto pela regulamentação da CBF, 

a atuação das entidades se resume em auxiliar os clubes na elaboração do pro-

jeto de certificação, merecendo destaque positivo a Federação Pernambucana 

que possui um departamento para tal.  

Ao verificarmos a RDP nº01/2012, que regulamenta a atuação das Fede-

rações com relação ao CCF, podemos notar que a mesma não prevê que tais 

entidades devam realizar ações de divulgação e incentivo do CCF, além de es-

tipular que elas devem aguardar os clubes para iniciar o processo de certificação. 

Assim, podemos notar que as entidades analisadas cumprem a regulamentação, 

apesar de terem liberdade para atuarem de forma ativa. 

Ainda que limitado, o auxílio direto prestado aos clubes pela FPF, pela FCF 

e pela FPF-PE pode ser um dos motivos que explique o porquê das mesmas 

possuírem tantos clubes certificados. 

Apesar de todas as Federações citarem que comunicam seus filiados a 

respeito do CCF, consideramos tal comunicação falha e limitada, visto que a 

mesma foi feita no passado e é reforçada durante reuniões em que diversos te-

mas são abordados, limitando o alcance da mensagem.  

Julgamos que mais ações de divulgação, explicativas e de conscientização 

sobre a importância do CCF junto aos clubes não certificados poderiam aumen-

tar o interesse dos clubes e tirar as Federações da passividade, como no caso 

citado pelo entrevistado baiano, no qual a FBF atuou junto ao Bahia visando a 

certificação do mesmo. 
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Nos parece que o auxílio aos clubes não deve se limitar à elaboração do 

projeto de certificação, devendo ser analisado um real auxílio material e finan-

ceiro, visto que a grande quantidade de exigências pode onerar os clubes e 

afastá-los do CCF, apesar de tal auxílio não ser citado na legislação e na regu-

lamentação do CCF.  

  Sobre a documentação cedida pelas Federações aos clubes, notamos 

que a mesma é limitada, baseada apenas nos documentos da CBF e na própria 

Lei Pelé, em que pese a possibilidade das entidades estaduais criarem docu-

mentos próprios para orientação e realização dos processos relativos ao CCF.  

A criação de uma cartilha explicativa para os clubes poderia auxiliar na di-

vulgação do CCF e sanar dúvidas, sendo que tal iniciativa poderia ser assumida 

pela CBF de forma a padronizar a informação divulgada e atingir todas Federa-

ções e clubes do Brasil.   

  É extremamente positiva a interação entre os clubes promovida pelas Fe-

derações analisadas, pois a mesma possibilita uma troca de experiência entre 

os clubes já certificados e os que almejam o CCF. Sugerimos que tal interação 

seja levada ao nível das Federações, como ocorreu no caso entre a FCF e a 

FPF, de forma a haver uma interação entre os responsáveis pelo CCF de cada 

entidade para que sejam partilhadas as experiências e boas práticas, havendo 

também a participação ativa dos responsáveis da CBF pelo tema. 

Sobre a relação entre as Federações estudadas e a CBF acerca do CCF 

pudemos notar que a mesma é distante, realizada burocraticamente por meio da 

troca de ofícios, de forma a apenas cumprir as determinações da RDP nº 01/2012 

e sem que fosse notada uma real interação e auxílio da CBF às Federações74 

A participação da CBF poderia ser realizada em diversos pontos, desde a 

realização de eventos, em parceria com as Federações, para conscientizar os 

clubes sobre a importância do CCF; fornecer treinamento para os representantes 

das Federações de forma a colocá-los a par do CCF e de todos os pontos rela-

cionados a ele; possuir uma presença ativa nas vistorias realizadas nos clubes; 

74 Citamos que o auxílio deve partir da CBF para as Federações porque a mesma é a principal 
entidade de controle do futebol nacional e responsável legal pela aplicação do CCF ao futebol, 
além de possuir capacidade para fornecer todo tipo de auxílio necessário às entidades estaduais 
e aos clubes. 
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realizar uma fiscalização dos procedimentos adotados pelas Federações para 

evitar desvios e flexibilização das regras; estar presente nas fiscalizações aos 

clubes certificados, enfim, possuir uma atitude ativa com relação a todos os pon-

tos relacionados ao CCF. 

Por fim, como citado por um entrevistado, a CBF, por possuir elevados re-

cursos financeiros, poderia inclusive fornecer alguma forma de auxílio aos clubes 

que busquem o certificado, arcando com algum gasto, como por exemplo a cons-

trução de estruturas para a formação, como academias, centros médicos e de 

fisioterapia, todos exigidos pelo CCF e que trarão benefícios a médio e longo 

prazo não só aos clubes como a todo o futebol brasileiro. 

  

4.4. Controle dos clubes certificados 

Na categoria D buscamos verificar se, e como, as Federações participantes con-

trolam os clubes certificados e se houveram casos de suspensão e cancela-

mento dos certificados pelo fato dos clubes descumprirem as exigências. 

Com relação à fiscalização dos clubes certificados, os representantes da 

Federação Goiana e Baiana afirmaram não haver, ou desconhecer, que tais en-

tidades realizem a fiscalização dos clubes certificados, apesar de ambos esta-

rem cientes informalmente de que os filiados certificados ainda cumprem todas 

as exigências. 

 

“Não, o que determina a resolução e o próprio questionário da CBF é 

apenas que a gente acompanhe para obter o certificado. Após isso aí, 

quer dizer, que logicamente nem a CBF nem a Federação vai voltar 

para acompanhar se aquilo que ele dispõe na ocasião está sendo cum-

prido. [...] No caso do nosso filiado nós sabemos que ele não mudou 

nada, apenas fez melhorar.” (E1) 

“Até onde eu tenho conhecimento não. [...] Só na renovação [que o 

clube é revisitado]. [...] Mas eles têm realmente essa preocupação sim 

[de cumprir as exigências]. Isso aí eu acompanho e eu sei.” (E2) 

 

O entrevistado catarinense afirmou que pretende realizar visitas de fiscali-

zação aos clubes certificados pelo menos duas vezes ao ano. Entretanto, o 

197 
 



mesmo ainda não começou tal trabalho, justificando para tal o pouco tempo no 

cargo e só ter participado de um processo de emissão do CCF, o que de certa 

forma o impediria de fiscalizar os clubes já certificados que realizaram a certifi-

cação com seu antecessor, o qual adotava outra metodologia de trabalho. 

 

“Não [cheguei a fazer fiscalização], porque o Criciúma foi o único que 

a gente fez o trabalho agora e ele ainda está aguardando a CBF man-

dar o certificado. [...] Mas há uma rotina que a gente vai implementar 

de pelo menos uma a duas visitas durante o ano. Fazer no clube para 

ver se está adequado mesmo, se não ficou só ... [...] Mas assim, um 

intervalo de quatro a seis meses também.” (E5) 

 

Já os representantes da Federação Paulista e Pernambucana afirmaram 

que ambas entidades fiscalizam constantemente os clubes certificados para ga-

rantir que eles estejam cumprindo as exigências. Tal fiscalização ocorre por meio 

de visitas surpresas aos clubes, não sendo detalhada a periodicidade das mes-

mas.  

Em ambas Federações a fiscalização é realizada pelos responsáveis pelo 

processo de emissão do CCF, no caso de Pernambuco pelo Departamento de 

Competições e de São Paulo pela comissão responsável.  

 

“Com certeza! Com certeza. Inopinadamente nós vamos dar uma 

olhada para ver se está tudo em ordem. [...] Não tem, não tem, não tem 

[periodicidade das visitas]. É surpresa absoluta. [...] Eu e a comissão 

[fiscalizamos].” (E3) 

“... a Federação fiscaliza permanente, sistematicamente, se está sendo 

cumprido isso. [...] É visitado esporadicamente, sem aviso. A gente faz 

o acompanhamento in loco do clube.” (E4) 

 

Com relação à suspensão ou cancelamento de clubes certificados, todos 

os entrevistados relatam que nenhum clube teve o CCF suspenso ou cancelado. 

 

“Não ... Não teve [suspensão ou cancelamento].” (E2) 

“Não, não. Não chegamos ... nesses clubes certificado não. [...] Todos 

que nós visitamos estavam todos em ordem.” (E3) 
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“Não, não aconteceu não porque qualquer desvio a gente sugere que 

seja feita as correções necessárias.” (E4) 

“Eu creio que nunca houve não porque nunca me passaram isso.” (E5) 

 

Apenas um problema foi relatado, pelo entrevistado paulista, no qual um 

clube teve o certificado cancelado devido à mudança de cidade do mesmo, pro-

blema considerado pelo entrevistado uma situação à parte e rara. 

 

“Exceto um que foi transferido de uma localidade para outra. Logo que 

ele foi transferido nós suspendemos ... [...] Devido à essa mudança. 

Porque o local que ele foi ele não tinha mais o CT, não tinha mais os 

alojamentos. Então ele não era mais considerado um clube formador. 

Ele não tinha mais direito ao certificado. Então, à de pronto, a gente 

suspendeu.” (E3) 

 

 

Ao analisarmos a categoria D consideramos preocupante o fato de duas 

Federações analisadas não fiscalizarem seus filiados certificados. Em que pese 

o fato do Art. 29 da Lei Pelé, do Decreto 7.984/2013 e da RDP nº 01/2012 não 

preverem claramente a forma da realização da fiscalização dos clubes certifica-

dos, a mesma é citada pela regulamentação da CBF e é uma necessidade para 

garantir o cumprimento de todas as exigências, como afirma Melo Filho (2011). 

A mudança de responsável, como a ocorrida na FCF, por si só não pode 

ser justificativa para a não fiscalização dos clubes certificados anteriormente 

visto que as regras e exigências são as mesmas, dando respaldo para a fiscali-

zação, além de ser uma boa forma do novo responsável se apresentar e ficar a 

par da situação dos clubes certificados. 

O fato das duas Federações que efetivamente realizam vistorias aos clubes 

não terem uma periodicidade definida - mesmo que só internamente - é preocu-

pante, pois prejudica a fiscalização. Também é importante haver um relatório 

sobre cada visita de controle, o qual parece não existir visto que ele não foi citado 

por nenhuma entidade. Por fim, a fiscalização como um todo deveria ser mais 

detalhada e clara. 
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Vemos como positivo o fato de nenhum clube ter tido o certificado suspenso 

ou cancelado, sendo que também consideramos o cancelamento ocorrido em 

São Paulo como uma situação especial, cuja ocorrência é rara.  

Por fim, destacamos a atitude da FPF em cancelar o CCF do filiado que 

mudou de cidade e não manteve as exigências, sendo tal cancelamento baseado 

no Art. 2º da RDP nº01/2012, e o fato da Federação Pernambucana prestar su-

porte aos clubes certificados que apresentem qualquer problema durante as fis-

calizações de forma a sanar o mesmo e não somente punir. 

 

4.5. Situação atual do processo de certificação dos clubes 

Na categoria E buscamos evidenciar a atual situação do processo de aplicação 

do CCF nas entidades analisadas. Para tal abordamos cinco temas: relação dos 

clubes atualmente certificados; considerações dos entrevistados sobre a situa-

ção do processo de certificação; novos clubes a obterem a certificação; principais 

motivos para os clubes obterem o certificado e comentários dos entrevistados 

sobre o CCF. 

 

a) Relação dos clubes atualmente certificados 

Durante as entrevistas obtivemos a atual relação de clubes certificados das Fe-

derações participantes75. Como já citado, apenas um clube da FGF é certificado, 

dois da FBF, seis da FCF, nove da FPF-PE e 14 da FPF, totalizando 32 clubes. 

Com relação à data de certificação, notamos a seguinte situação: quatro 

clubes certificados em 2012 (um da FBF, um da FCF e dois da FPF); 20 em 2013 

(um da FGF, seis da FPF-PE, quatro da FCF, um da FBF e oito da FPF); sete 

em 2014 (três da FPF, um da FCF e três da FPF-PE) e apenas uma equipe 

certificada em 2015 (da FPF). 

 

“Mas até hoje apenas o Goiás que se interessou, que fez e que tem o 

Certificado de Clube Formador. [...] Foi certificado em 2013.” (E1) 

“... o Vitória, que foi o primeiro, e o Bahia. O Bahia teve a outorga do 

certificado apenas no ano passado, certo? Olha, o Vitória foi, se eu não 

75 Dados até 30 de abril de 2015. 
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estou enganado, em 2012. Foi pouco depois, a Lei entrou em vigor em 

2011, pouco depois o Vitória providenciou, inclusive o Vitória já teve a 

renovação, certo? E o Bahia foi ano passado. Bahia foi exatamente em 

abril de 2014 ...” (E2) 

“A princípio são 14. [...] ... nós temos dois na categoria B e o restante, 

os outros 12, na categoria A.” (E3) 

“E nós temos eu acho que uns 10 ... nós temos 10 clubes certificados, 

todos esses no nível A, com 2 anos de validade. [...] Vamos lá: Santa 

Cruz, Náutico, Sport, Porto, Central, Salgueiro, Serra Talhada, Vitória. 

[...] América [PE]!  [...] Nove? Tem o Vera Cruz ...” 76 (E4) 

“Hoje, bom, além do Criciúma tem o Avaí, o Figueirense. Eu acho que 

o Atlético de Ibirama também. O Atlético de Ibirama pediu a renovação, 

o Atlético de Ibirama com certeza é, tinha pelo menos. [...] Ah sim, sim, 

sim. Tinha esquecido dos dois [Imbituba e Camboriú], são clubes me-

nores.” (E5) 

 

b) Considerações sobre a situação do processo de certificação 

Questionamos os entrevistados sobre a posição deles e das entidades que re-

presentam sobre a atual quantidade de clubes certificados, o interesse dos mes-

mos pelo CCF e as dificuldades percebidas com relação à adoção do certificado. 

Com exceção ao representante de Santa Catarina e ao de Pernambuco, 

este último que considerou aceitável a atual quantidade de clubes certificados e 

que a certificação é algo facilmente possível, os demais entrevistados conside-

ram que o número de clubes certificados é muito baixo. 

 

“Não, está bom [Sobre a quantidade de clubes certificados]” (E4) 

“... nossa Federação tem em torno de 156 clubes filiados. É menos de 

2% [os clubes certificados].” (E3) 

 

Os entrevistados que consideraram a quantidade de clubes certificados 

baixa citam como principal motivo para tal a dificuldade dos clubes em cumprirem 

76 Com relação à quantidade de clubes certificados na Federação Pernambucana de Futebol, 
em que pese ter sido citados 10 clubes na entrevista, consideramos apenas 9, pois na relação 
oficial fornecida pela entidade o Vera Cruz não é citado. Devido à imprecisão do entrevistado no 
momento da entrevista e a falta de informações comprobatórias com relação à certificação do 
Vera Cruz decidimos apenas considerar os nove clubes citados na relação oficial da entidade. 
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as exigências que, onerosas, não podem ser arcadas por grande parte das equi-

pes. 

 

“Muito difícil! ... porque as exigências da CBF e da Federação são 

muito fortes. Não é tão fácil [obter o certificado].” (E3) 

“... nós só temos aqui na Bahia dois clubes certificados já que são, 

evidentemente que não é coincidência, é por força efetivamente da es-

trutura. [...] Olha, repare, a gente aqui na Bahia e que acredito que isso 

seja uma retórica do Nordeste, a gente tem uma precariedade muito 

grande sobre o ponto de vista da estrutura dos clubes. Tanto assim que 

a gente tem, nós tivemos um campeão em 2006 que foi um clube do 

interior, depois, salvo engano, nós tivemos em 2012 um outro clube do 

interior, ou foi 2011 ou 2012, mas há efetivamente uma precariedade. 

[...] Os demais [clubes do interior] têm uma administração mais compli-

cada, menos recursos, entendeu? Aí realmente prioriza a equipe pro-

fissional.” (E2) 

 

O representante da FCF relatou que durante o pouco tempo em que ele é 

responsável pelo CCF houve um grande interesse dos clubes do estado pelo 

mesmo.  

 

“O que eu vi esse ano foi um interesse grande dos clubes. Mesmo os 

que não tinham o selo ainda de procurar e demostraram assim pelo 

que percebi que eles estão dando importância para isso. Por Santa 

Catarina, não sei a nível Brasil.” (E5”) 

 

O entrevistado ainda considera que o CCF é mais viável para as grandes 

equipes do estado, sendo que para as menores é algo de difícil acesso, princi-

palmente se for levado em conta o mesmo nível disponibilizado pelas grandes 

equipes, apesar do mesmo considerar ser possível um clube pequeno ser certi-

ficado. 

 

“Olha assim, eu vejo assim hoje, assim de acordo com a CBF, para 

fazer uma coisa assim dentro do que eu quero implementar como dire-

triz eu acho que os que tem mais potencial são os cinco grandes: Cha-

pecoense, Joinville, Figueirense, Avaí e Criciúma. Eles possuem CT, 
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alojamento adequado, tudo isso. Uma estrutura assim de nível mesmo. 

Nos outros você vai encontrar aquela coisa assim de que o alojamento 

é uma casa alugada isolada, tem uma estrutura, mas não é assim den-

tro de um CT, dentro de três, quatro campos que eles têm para treinar 

e o guri já fica ali. É uma coisa não tão próxima do ideal. Você até 

consegue se adequar, mas não é aquele ideal, ideal que a gente es-

pera.” (E5) 

 

Por fim, merece destaque o relato realizado pelo representante da FGF, 

que nos dá um panorama da situação de grande parte das equipes do interior 

daquele estado, sendo possível estender o mesmo para os demais clubes pe-

quenos do Brasil. 

 

“Mas até hoje assim, não vou dizer que falta estrutura, mas às vezes 

também faltam as condições. Porque você conhece bem o projeto en-

tão não é simplesmente pedir o certificado, tem que mostrar e provar 

que ele tem condições e que realmente é um clube formador. E às ve-

zes a maioria dos clubes não tem, não dispõem das condições para 

pedir o certificado sabendo que ele não vai obter êxito, que ele também 

não fornece as condições para o atleta. [...] A dificuldade que eu en-

tendo é que os clubes de futebol profissional, a maioria, não tem nem 

CT nem para o seu elenco profissional então você veja bem: se não 

tem um CT para a parte profissional ele dificilmente vai ter condições 

de fazer com que tenha um CT ou dentro do próprio CT ele disponibili-

zar estrutura para a parte de base, para a categoria de base. [...] Então 

onde às vezes não tem interesse ou então não vejam como principal. 

Poucos clubes têm CT próprio, a maioria das vezes o CT, o estádio é 

do governo, da prefeitura e eles criam naquele sistema o comodismo e 

então não procuram às vezes fazer com que ele invista na base. [...] 

Mas não tem, quer dizer, não tem como você obrigar a ele ter um CT 

qualificado para a categoria de base. Ou então ele usa só o lugar de 

treinamento para profissional, ou ele faz com que tenha um amigo, vi-

zinho ou, sei lá, tenha um campo que ele possa utilizar para dar sua 

escolinha e ali fazer seus jogos. [...] Mas hoje digo para você é muito 

difícil porque o interesse é pequeno, então te disse aqui que tem muitos 

clubes aqui que eles interessam é disputar o campeonato. Quando se 

fala em base hoje posso dizer com certeza em Goiás, aqui nós temos 

10 clubes na primeira, 10 na segunda, a terceira é livre, a maioria não 
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tem uma base permanente, então ali ele disputa o campeonato goiano 

de base, nós chamamos de Copa Goiás, ou ele disputa somente uma 

categoria: ‘ou vou disputar o sub-20 ou só vou disputar o sub-13’. [...] 

Então com isso às vezes fica inviabilizado você fazer com que ele vá 

investir para ter um completo nas categorias de base.” (E1) 

 

c) Novos clubes certificados 

Com relação à possibilidade de novos clubes filiados às entidades analisadas 

obterem o CCF, os entrevistados acreditam ser possível a mesma, sem que uma 

data exata para tal seja citada.  

Destaque para o representante paulista que acredita que, entre os 156 clu-

bes filiados no estado, poucos, além dos já certificados, vão ter condições para 

obterem o CCF; e para o fato de que, segundo o representante da FCF, os dois 

clubes do estado que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro e que não 

possuem o CCF estão se adequando e em breve devem obter o mesmo. 

  

“Bem, nós tivemos informações que aqui nós temos outro filiado, que 

chama Vila Nova Futebol Clube, um clube de massa, tava interessado 

em habilitar para tentar ter o certificado formador, mas até hoje não 

fomos procurados. Até eu conversei com seus dirigentes e eles estão 

tentando fazer com que possam amanhã pleitear, mas eles ainda estão 

com dificuldade nessa parte de controle e de estrutura para habilitar-

se como formador. Eles têm lá as categorias de base todas, mas não 

tem aquilo que é o mínimo necessário para que ele ofereça condições 

para os seus atletas de base.” (E1) 

“Hoje pelo que tenho conhecimento o Vitória da Conquista e o Bahia 

de Feira ... são os que tem interesse. Até onde eu tenho conhecimento. 

[...] Então esses clubes são hoje, do interior, os clubes mais estrutura-

dos assim e eu diria que os mais próximos a chegarem a ser um clube 

formador.” (E2) 

“A gente ainda está com o processo aí finalizado do Atlético Pernam-

bucano e o Jaguar. [...] Devem em breve estar recebendo.” (E4) 

“Tem mais alguns que vão conseguir, mas na essência são esses os 

que vão ter, que tem essa possibilidade. Os demais ainda estão enga-

tinhando.” (E3) 

“Mais dois clubes pediram, foi passado a resolução, mas eles não man-

daram o ofício ainda assim dizendo ‘olha, então vamos fazer e tal’. Eles 
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estão ainda estudando a resolução. Mas são clubes menores também. 

[...] A Chapecoense alugou agora, fez um contrato grande com um CT 

lá na região, o Joinville está construindo o dele também. Já tem alguma 

parte pronta, já treinam lá. Então eu creio que esse ano já vão... a gente 

já conversou alguma coisa com o pessoal da Chapecoense e Joinville 

e tem interesse. Mas acho que eles estão esperando terminar a estru-

tura para poder ingressar.” (E5) 

 

d) Motivos para os clubes obterem o CCF  

Também questionamos os entrevistados sobre qual, na visão deles, seria o prin-

cipal motivo para os clubes buscarem o CCF, com especial atenção a duas ra-

zões: (i) financeira e burocrática, de garantir benefícios futuros e recompensas 

pela formação ou (ii) o interesse em aperfeiçoar a formação, com a melhoria das 

estruturas, ampliação do processo e inclusão da vertente social. 

O representante da FPF citou como principal motivo o financeiro e as ga-

rantias de benefícios futuros que o CCF concede aos clubes certificados. 

 

“Eu acho que o maior motivo disso é aquele mecanismo de solidarie-

dade que os clubes terão direito depois quando seus atletas forem ven-

didos. Porque eu acredito que já, para esse ano ou ano que vem, vai 

ser um dos documentos fundamentais que a Fifa vai exigir para poder 

disponibilizar esse mecanismo. Então isso para o clube é interessante, 

né? É um documento que vai afiançar realmente que ele é um clube 

formador.” (E3) 

 

Já os representantes da FBF e da FPF-PE citam como principal motivo dos 

clubes a melhoria da formação. O entrevistado pernambucano inclusive cita que 

tal Federação se esforça para demonstrar aos clubes a importância de se me-

lhorar a formação como um todo e os benefícios dessa melhora.   

 

“Porque a gente cuida também, o nosso interesse, não é somente da 

formação do atleta, é a formação do cidadão. [...] No nosso caso espe-

cífico a gente mostra para o clube esse nosso objetivo.” (E4) 
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O representante da FGF dá importância aos dois motivos levantados, ci-

tando que o CCF dá garantia total aos clubes sobre futuros ganhos com os atle-

tas por eles formados e a importância do clube fornecer uma formação completa.  

 

“... cada clube se pensasse bem tinha que lutar para ter o certificado 

para que ele possa futuramente sempre estar usufruindo daquilo que 

ele investiu na sua base, naquilo que ele gastou para formar aquele 

atleta. [...] Mas para que ele ficar resguardado financeiramente ele tem 

que ter o certificado de clube formador, ele tem de provar que investiu 

na base, que aquele atleta começou com ele. Então qualquer lugar de-

pois que ele cumpriu o 1º contrato com o clube, sempre que ele for 

transferido este clube terá ali uma porcentagenzinha para compensar 

aquilo que ele investiu. [...] ... [para que] sua categoria de base tenha 

o desenvolvimento como precisa não só almejando recursos financei-

ros futuramente, mas fazer com que o atleta seja formado para o de-

sempenho do futebol e para o próprio cidadão, o próprio ser humano. 

Então entendemos que o clube, a partir do momento que ele tem ou se 

dispõe a ter categoria de base, ele tem que dar condições não só do 

atleta treinar ou ser um atleta profissional, mas condições que ele seja 

um cidadão, possa realmente estudar e conviver naquela agremiação 

com dignidade.” (E1) 

 

Por fim, o representante da FCF segue a mesma linha do entrevistado goi-

ano, citando que para os clubes, em primeiro lugar, vem o lado financeiro e as 

garantidas dadas pelo CCF, com as melhorias da formação sendo uma conse-

quência. 

 

“Assim, na visão do clube é claro que é a proteção do investimento. 

Mas ao mesmo tempo também é tipo uma normatização para ele, uma 

noção do que ele tem que fazer para fazer uma coisa bem-feita. Se 

você seguir a resolução você consegue também tirar um proveito do 

investimento não só na parte da segurança jurídica, mas também se 

você seguir aquilo ali você vai ter um atleta melhor preparado, tanto 

tecnicamente, fisicamente, psicologicamente. Então você também tem 

esse ganho de você estar dando uma boa estrutura para o atleta e o 

atleta dá esse retorno para você. Como eu tive do outro lado também, 

como eu já tive em clube e gerindo uma base, quando você não tem 
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essa condição o atleta também ... ele não dá esse retorno. Ou ele não 

se alimenta bem ou o psicológico não está legal porque ele está longe 

da família, porque a gente sabe que adolescência é uma fase compli-

cada da vida do ser humano. Então, se você não dá essa estrutura, e 

a CBF acabou colocando na resolução, você também não vai ter esse 

atleta. Possivelmente ele não vai virar nada lá na frente. É muito mais 

difícil você conseguir fazer ele virar porque você também não está 

dando uma condição legal. Então eu acho que para o clube, claro, a 

primeira visão para o clube vai ser o retorno, a garantia do investimento 

ali no sentido jurídico: ‘não, ninguém vai roubar o atleta aqui, eu tenho 

essa segurança jurídica’. Mas, por outro lado, você também ... o efeito 

colateral disso vai ser um atleta melhor preparado para chegar no pro-

fissional e dar resultado para o clube também.” (E5) 

  

e) Comentários sobre o CCF 

Com relação à opinião dos entrevistados sobre o CCF, pudemos notar uma divi-

são entre os mesmos, com os representantes da FPF, da FCF e da FGF se 

posicionando a favor do CCF, principalmente com relação às exigências para os 

clubes, considerando as mesmas justas e na medida certa.  

 

“Não, eu não vejo nada exagerado. Eu vejo normal ... [...] Eu entendo 

que não tem nada de errado, eu acho que é muito bem elaborado o 

projeto, o plano é muito criterioso, tão criterioso que acho que todos 

têm que entender que é o básico, que você tem a questão do atleta 

treinar, do atleta ter um médico se ele machucar, um dentista, uma nu-

tricionista, uma psicóloga para acompanhar os seus meninos e a es-

cola, que é essencial para ele, que nessa vida é exigido que todo ser 

humano tem que estudar. [...] ... nessa certificação de clube formador 

já tem o primeiro passo andado, o primeiro caminho a ser levado para 

que ele possa amanhã ser um atleta completo.” (E1) 

“Isso aí [o CCF] é fundamental para o futebol brasileiro, para o futebol 

brasileiro. Não podemos mais fugir disso.” (E3) 

“E a resolução, eu acredito que ela está no ponto certo, ela tem que 

exigir mesmo. Nós não podemos deixar com que pessoas inescrupu-

losas peguem esses garotos e comecem a jogar em uma pensão aqui, 

jogar em outro lugar ali. Não dar estudo para essas crianças. Ilude seus 
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pais fazendo contratos absurdos. Então, o que está na resolução é o 

ideal ...” (E3) 

“Eu acho assim: o que pede ali está correto. Assim, eu já fui inclusive 

diretor de base de um clube aqui da cidade, Itajaí, e eu vi quanto que 

a gente gostaria de melhorar dentro da nossa limitação. Mas, o que eu 

vejo dentro da norma não é fácil para clube pequeno. Mas assim, tam-

bém menos do que isso acho que você não está dando uma condição 

ideal para a criança, para o adolescente estar dentro de um ambiente 

desse. A gente sabe que a base é você tirar um menino, geralmente é 

um menino de longe que vem, longe da família, longe dos pais. Então 

você não o tratar bem também não é justo. Não dar uma condição boa 

para uma criança.” (E5) 

 

O representante da FCF ainda cita a importância da proteção aos clubes 

imposta pelo CCF ao estipular um valor indenizatório para a formação realizada, 

de forma a proteger o formador e regularizar a questão de um clube roubar o 

jogador em formação de outra equipe. 

 

“Eu acho que a resolução ... ela dá também proteção de 200 vezes o 

que você gasta com o jogador. Eu acho que está justo, está dentro do 

equilíbrio. Normatizou também essa situação de roubar jogador, você 

tem essa garantia agora. O clube faz um investimento então ele quer 

ter ... é um ativo dele ele tem que ter uma proteção. É igual a você ter 

um terreno, investiu em um terreno e daqui a pouco alguém pega e 

leva embora? Não pode né. Então o jogador também é um investi-

mento e ele tem que ter essa segurança. Eu acho que a cláusula de 

200 vezes o que você gastou também está dentro.” (E5) 

 

Por outro lado, os representantes da FBF e da FPF-PE, apesar de consi-

derarem o CCF importante, tecem críticas ao mesmo, principalmente com rela-

ção às exigências para os clubes serem considerados formadores, julgando-as 

elevadas, além de pedirem uma flexibilização das mesmas. 

 

“É muito válido esse certificado. [...] Eu acho que ela podia ser mais 

flexível, né? E olhar, por exemplo, não só a emissão do certificado pela 

validade, pela categoria A ou B, mas que ela fosse flexível para a con-

cessão do certificado e que fosse visto caso a caso.” (E4) 
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“Eu acho que ela é muito exigente. E ela é exigente e ela se contrapõe 

aos direitos que ela ainda confere aos chamados empresários, enten-

deu? [...] Eu acho que a Lei tem que ser revista [...]. Acho que ela é 

muito detalhista e ela onera os clubes. A Lei torna muito cara a forma-

ção e ela não dá o respaldo, entendeu? A contrapartida que os clubes 

precisam. Então o que a gente vê hoje é clube de aluguel, entendeu? 

Clubes constituídos apenas por empresários e um desinteresse desses 

clubes menores em se tornarem clubes formadores.” (E2) 

 

Sobre resultados práticos da adoção do CCF pelos clubes, os representan-

tes da FPF-PE e da FCF comentaram que os mesmos já começam a serem 

notados nos clubes filiados às respectivas entidades, com o representante de 

Santa Catarina ressaltando que os resultados dependem da política adotada por 

cada clube, principalmente por meio da valorização das categorias de base e a 

consequente utilização dos jogadores formados no clube na equipe principal. 

 

“É tudo uma sequência ... é tudo uma cadeia que vai no futuro bem 

próximo começar a despontar os atletas. E nós já temos sentido isso. 

Os nossos próprios clubes aqui: Náutico, Sport, Santa Cruz, Porto já 

tem revelado atletas que já estão jogando na categoria principal.” (E4) 

“Eu vejo resultado, mas isso é complicado porque vai da política de 

cada equipe. Tem equipes aqui em Santa Catarina ... o Criciúma tem 

histórico de revelação de jogadores, às vezes nem tanto vai no profis-

sional, na base mesmo já negocia para fora. Então assim, já tem uma 

política interna do clube de valorização da base e consequentemente 

quanto melhor você faz o trabalho você também incentiva e colhe o 

resultado. Figueirense já foi campeão da Copa São Paulo, o Avaí sem-

pre está bem nas competições aqui de base. ... mas o Joinville já não 

vejo tão forte assim na base. A Chapecoense ainda está engatinhando 

na base também. Então aqueles clubes que já se antenaram antes tão 

conseguindo colher seu resultado. Tudo já vem, uma coisa puxa a ou-

tra, quando você já tem essa visão, você já faz o selo, faz a certificação, 

você investe, já tem a visão de revelar jogador facilita e o resultado 

vem.” (E5) 
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A partir das informações apresentadas podemos notar que é baixa a quan-

tidade de clubes certificados, o que contraria a intenção inicial de Melo Filho 

(2011) ao criar o CCF, além de notarmos que entre as equipes certificadas en-

contram-se basicamente as principais equipes de cada estado e as que possuem 

tradição na formação de atletas, exceção à Santa Catarina, onde duas equipes 

grandes não possuem o certificado e Pernambuco onde pequenas equipes do 

interior conseguiram obter o CCF devido ao claro apoio da FPF-PE. 

Também notamos que grande parte das equipes se certificou durante o ano 

de 2013, um ano após a publicação da regulamentação da CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol, 2012a). Um motivo para tal pode ser que durante o citado 

ano a criação e aplicação do CCF estivessem em evidência entre os clubes, 

gerando interesse que pode estar em diminuição devido à queda acentuada de 

clubes certificados nos últimos anos (2014 e 2015). Tal fato também evidencia 

que as equipes com condições já obtiveram o certificado e que as demais não 

teriam capacidade para tal, salvo raras exceções. 

Quanto aos comentários dos entrevistados sobre a quantidade de clubes 

certificados, notamos uma opinião majoritária de que a quantidade de clubes 

certificados é baixa e de que tal fato se deve principalmente à pouca estrutura 

dos clubes e à dificuldade dos mesmos em atender todas as exigências do CCF.  

Apesar de constatarem o problema e a causa do mesmo, não notamos a 

realização de ações para solucioná-lo e ajudar os clubes a cumprirem as exigên-

cias, reafirmando a postura passiva das entidades analisadas com relação ao 

CCF. 

Sobre a possibilidade de novos clubes receberem o CCF, notamos que a 

maioria dos entrevistados citam que tal fato é possível, apesar de julgarem que 

poucas equipes não certificadas terão condições de atender às exigências legais 

e de que, como citado, não há nenhum trabalho ativo no intuito de convenci-

mento das equipes com condições de obterem o certificado a fazê-lo.  

Também podemos reafirmar a conclusão de que, de forma geral, as princi-

pais equipes já obtiveram o CCF e as restantes dificilmente o farão por suas 

próprias pernas. 
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Com relação aos principais motivos que levam os clubes a buscarem o 

CCF, os entrevistados se mostraram divididos. Consideramos positivo notar que 

grande parte considera como fator principal a busca por melhorias na formação 

dos atletas, evidenciando uma preocupação dos mesmos com as condições da 

formação prestada pelos clubes, corroborando com a intenção de Melo Filho 

(2011) ao criar o CCF. Tal preocupação dos representantes das entidades, no 

entanto, não é percebida efetivamente em ações que visem aumentar o número 

de clubes certificados. 

Com relação ao CCF, novamente notamos uma divisão entre os entrevis-

tados, merecendo destaque as críticas dos representantes da FBF e da FPF-PE. 

Tais críticas evidenciam a falta de estrutura dos clubes desses estados - também 

devemos considerar que os filiados da FGF possuem problemas como citado 

pelo representante da entidade, apesar do mesmo concordar com as exigências 

- e as dificuldades dos mesmos em cumprir as exigências para receber o certifi-

cado. 

Contudo, acreditamos que a Lei e a regulamentação do CCF não devam 

ser flexibilizadas, mas que os clubes devem estruturar-se e receber apoio das 

Federações e da CBF afim de cumprirem as exigências, mantendo o nível de 

formação hoje exigido que possibilita uma formação ampla e de qualidade. 

Por fim, é positivo ver que alguns entrevistados já enxergam resultados 

práticos oriundos da adoção do CCF pelos clubes, pois tal reconhecimento valida 

a intenção de Melo Filho (2011) ao criar o certificado e serve de incentivo para a 

continuidade do trabalho realizado, além de motivação para os clubes, principal-

mente para os que ainda não possuem o CCF. 

 

4.6. Perspectivas futuras para o Certificado de Clube Formador 

A categoria F tem por objetivo revelar o que os entrevistados pensam sobre o 

futuro do Certificado de Clube Formador. Para tal abordamos três temas: co-

mentários sobre o futuro do CCF; previsão da realização de ações para aumentar 

o número de clubes certificados e a possibilidade do CCF ser obrigatório e exi-

gido para que os clubes participem de competições oficiais de formação.    
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a) Comentários sobre o futuro do CCF 

Com relação à visão dos entrevistados sobre o futuro do Certificado de Clube 

Formador podemos notar que todos afirmam que o mesmo vai perdurar, mas 

adotam três linhas de pensamento77: a dos que acham que o mesmo deve ser 

aperfeiçoado e exigir ainda mais; a dos que apontam que ele vai se manter como 

está; e a dos que defendem que ele deve ser revisto e ter as exigências diminu-

ídas.  

Os representantes da FPF e da FGF afirmaram que o CCF deve ser aper-

feiçoado e que todos os clubes devem aderir ao mesmo, sendo que quem não o 

fizer corre o risco de deixar de possuir categorias de base e depender de joga-

dores formados por outros clubes. 

  

“Eu tenho quase que certeza que aqueles que não, num futuro bem 

próximo, não procurar trabalhar para que tenha seu certificado não vão 

subsistir, não vão ter base. Ele vai depender de outros clubes. [...] 

Ainda tem a tendência de dar mais uma apertada para que a gente 

evite que aventureiros, aventureiros entre nesse campo de trabalho.” 

(E3) 

“Eu entendo que ele não pode ser abolido, eu entendo que ele pode 

ser até melhorado, mas não extinto. [...] ... acho que até poderia ter até 

mais uma coisa para amarrar ainda mais a situação do atleta. [...] Então 

não vejo que ele vai assim deixar de existir ou que vai perder o inte-

resse. Acho que vai melhorar e nós estamos caminhando para com 

que o futebol profissional seja profissional. [...] Os demais [clubes] tem 

que começar a aderirem se não eles vão ficar em dificuldade e vão 

começar a deixar de existir. Que o clube que não investir na base, não 

tiver jogador formado nas suas categorias ele não vai dar conta de 

manter ou então vai fazer com que ele vai ser sempre aquele clube de 

verão, que na hora do campeonato, que hoje é curto, ele busca ali seus 

atletas em fim de carreira ou aqueles atletas que começam a fazer 

aquela ciranda, entra e sai, então ele não vai a lugar nenhum.” (E1) 

“Mas pode ter certeza que logo logo todos vão começar a entenderem 

que para ter retorno ele tem que ter o certificado e tem que formar na 

base.” (E1)  

77 Exceção ao entrevistado de Santa Catarina que apenas defendeu o formato atual da Lei, sem 
ter feito demais comentários a respeito do futuro da mesma e possíveis alterações. 
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O entrevistado da FPF ainda ressalta que o futuro do futebol brasileiro de-

pende da revalorização e da melhoria das categorias de base e que o CCF é 

peça fundamental neste processo. 

 

“... eu acredito o seguinte: que o futuro do futebol brasileiro é a nossa 

base. A hora que nós tivermos uma base estruturada, organizada e 

com o planejamento estratégico para o futuro nós vamos ter nova-

mente o futebol brasileiro no ápice. Que infelizmente o que está fal-

tando para o nosso futebol, e isso é público e notório, são formações. 

Nós não temos mais os nossos craques do passado. Acabou a forma-

ção! Então esse certificado de formação de clubes é uma peça funda-

mental nesse processo. Eu acredito que com as exigências posteriores 

que chegarão, mais o que tem, nós vamos chegar a um denominador 

comum que é ter um Brasil novamente no ápice do futebol mundial.” 

(E3) 

 

O representante da Federação Pernambucana afirma que o CCF vai con-

tinuar existindo da forma atual, pois os clubes possuem interesse no mesmo e 

com o tempo todos estarão certificados. 

 

“... eu acho que vai continuar. É uma coisa que logo quando surgiu teve 

uma procura muito grande, mas hoje teve uma acomodação normal, 

mas os clubes têm interesse de continuar e de obter o certificado. Vai 

acabar atingindo [todos os clubes].” (E4)  

 

Já o entrevistado ligado à FBF comenta que o CCF deve ser modificado 

para garantir uma maior proteção aos clubes formadores e para deixar de ser 

oneroso aos clubes, visto que o cumprimento das exigências gera gastos que os 

clubes não podem suportar, apontando inclusive alguns itens que podem ser 

melhorados. 

 

“Olha, eu acho que para ela [a Lei] ter uma abrangência maior ela pre-

cisa ser revista, certo? Eu acho que a Lei Pelé tem alguns pontos que 

precisam ser revistos, certo? Esse ponto é um. Eu acho que o clube 

formador tem que ter uma proteção maior porque a filosofia quando foi 
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ditado, primeiro a Lei Zico e depois a Lei Pelé, foi proteger o atleta, 

porque o atleta antigamente era um patrimônio do clube. Então todo 

mundo diz ‘a Lei Pelé extinguiu o passe’, né? Extinguiu, concordo. Mas 

em compensação hoje você tem Direitos Federativos e Direitos Econô-

micos, né? O Direito Econômico, a grosso modo, ele é um passe, por-

que o atleta deixou de ser patrimônio do clube e passou a ser patrimô-

nio do empresário. Então a Lei está precisando, digamos assim, olhar 

mais pelos clubes. [...] ... tem alguns itens aqui que se a gente for pegar 

por exemplo, deixa eu só pegar a resolução da CBF aqui, ela tem o 

Anexo II. Então ela fala aqui: relação de testes ... não isso aqui tudo 

bem; participação; assistência educacional, acho interessante, enten-

deu? Agora, por exemplo, exames complementares mínimos, hemo-

grama completo, glicemia, teste de afoiçamento de hemácias, parasi-

tológicos de fezes, urina, etc. Quer dizer, isso aqui podia ser diminuído, 

certo? [...] Menos detalhado. A questão da manutenção do departa-

mento médico, ela podia também ser menos exigente, certo? Tem ou-

tros pontos aqui: centro de reabilitação, próprio ou conveniado, certo? 

Sob responsabilidade de profissional habilitado e inscrito no CREFITO, 

quer dizer, isso aí impõe a contratação de mais um profissional, onera 

também. Propiciar assistência psicológica por profissional habilitado, 

quer dizer, não está diretamente ligado ao dia a dia. Você pode precisar 

em uma determinada situação excepcional, mas não precisa ser, você 

ter aquilo no seu quadro de pessoal para poder ser considerado um 

clube formador. A mesma coisa, assistência odontológica, certo? [...] 

Quer dizer, são coisas que podem ser revistas, entendeu? (E2) 

 

O entrevistado finaliza comentando sobre a fiscalização dos clubes certifi-

cados, considerando-a necessária. 

 

“Eu acho que a partir do momento em que o clube se torna clube for-

mador e que a Federação certifica acho que poderia haver uma fisca-

lização sim. [...] Poderia haver, eu acho até que deveria haver porque 

não adianta você ter uma exigência legal que você não fiscalize o cum-

primento, não é? Então acredito que deveria haver realmente.” (E2) 
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b) Ações para aumentar o número de clubes certificados 

Sobre a previsão de ações junto aos clubes não certificados visando a certifica-

ção dos mesmos, o representante da FGF afirma que a entidade já está pen-

sando em realizar uma reunião para demonstrar a importância do CCF, inclusive 

com a presença do único clube já certificado no estado, sem, contudo, precisar 

uma data para tal evento. 

 

“... nós já discutimos aqui, entre a diretoria aqui de trazer ou então 

marcar uma reunião para explicar, mostrar e trazer através do próprio 

Goiás Esporte Clube que já fez o trabalho, desenvolveu, para explicar 

como foi feito.” (E1) 

 

O entrevistado baiano declarou que tal ações são importantes, todavia o 

mesmo não afirmou que alguma esteja planejada. Já o representante da FPF 

afirmou que a entidade tem estudado a realização de ações junto aos clubes não 

certificados e a cessão de incentivos para os mesmos obterem o CCF. Contudo, 

o mesmo relatou que as ações e os incentivos ainda estão sendo desenvolvidos 

pela Federação, sem uma previsão para os mesmos entrarem em prática, ape-

nas destacando a necessidade de revalorizar a formação realizada pelos clubes 

do interior do estado. 

 

“Eu não só acho que tem, como deve ter [ações para aumentar clubes 

certificados].” (E2) 

“Com certeza! Nós temos estudado isso na possibilidade de como, não 

é exigir do clube, mas levar o clube a ter a sua formação concluída com 

o certificado. A Federação Paulista de Futebol começa a trabalhar 

nesse sentido, incentivando o clube para isso. Agora, como é que vai 

ser esse incentivo ainda nós não conseguimos ter ainda um, vamos 

dizer assim, uma ... qual o mecanismo que vai ser usado. Nós não te-

mos ainda. Nós estamos estudando a ideia de fomentar para que todos 

os clubes filiados, principalmente da primeira divisão, sejam clubes for-

madores.” (E3) 

“E incentivar os clubes do interior a terem a sua base. Por que quem 

fornecia os grandes craques para os grandes clubes eram os clubes 

do interior e isso acabou. Eles foram sediados por empresários, por 
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essas coisas todas, por falta de recursos e deixou de formar atletas.” 

(E3) 

 

Questionado se o incentivo seria financeiro, o representante da FPF afir-

mou que já existe tal iniciativa na CBF para fornecer recursos para reforma de 

alguns CTs, além da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que as empresas 

repassem parte do Imposto de Renda para os clubes investirem na formação de 

novos atletas. 

 

“Quanto ao auxílio financeiro, você já tem por aí as notícias de que a 

própria CBF está começando a direcionar algum numerário para deter-

minados CTs em determinadas praças esportivas, né? Isso já é para 

isso. Tem a Lei de Incentivo Fiscal também que os clubes estão adqui-

rindo em que uma grande empresa investe lá e aquele dinheiro que ele 

está depositando lá vai ser descontado no Imposto de Renda. Isso já 

está acontecendo. Já está acontecendo isso. Então tudo isso somado 

aquilo que a Federação também provavelmente adotará vai fomentar 

com que os clubes necessariamente se tornem clubes formadores.” 

(E3) 

 

O entrevistado da Federação Catarinense afirmou que pretende, após a 

conclusão do processo de renovação do CCF do Criciúma, divulgar para os de-

mais clubes do estado as mudanças na entidade referente ao tema, de forma a 

incentivar mais clubes a se certificarem, desde que os mesmos possuam condi-

ções para tal. Apesar de possuir algumas ideias de ações, o mesmo não soube 

precisar quando as mesmas irão ser realizadas. 

 

“Nosso interesse agora, vindo a [renovação] do Criciúma, é aproveitar 

essa certificação do Criciúma para colocar essa nova etapa da Fede-

ração em relação a esse trabalho e daí incentivar os clubes a ingres-

sarem no processo e auxiliar a eles a conseguirem obterem o selo 

desde que tenham realmente capacidade para isso. [...] E vai depender 

também do clube ter estrutura, se adequar.” (E5)  

“... existe uma vontade de fazer uma divulgação em cima dessa situa-

ção do Criciúma e daí a gente vai estar planejando algumas ações de 

fazer algum tipo de workshop, trazê-los na Federação para explanar 
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sobre o que que é a certificação, como que funciona, a importância, os 

benefícios, então essa é a situação. Existe uma ideia disso. Hoje não 

tem nada programado ...” (E5) 
 

Por fim, o representante da Federação Pernambucana afirmou que no mo-

mento não são previstas ações, mas que as mesmas podem ser realizadas se a 

meta de certificar todos os clubes profissionais do estado não estiver sendo atin-

gida até o prazo estabelecido (2018). 

 

“É, no momento não. Mas se a gente tiver um tempo mais e não con-

seguir atingir o objetivo a gente pode ... certamente faremos um novo 

encontro trazendo pessoas que possam mostrar a importância disso 

para quem não tenha ainda o certificado.” (E4) 

 

c) Obrigatoriedade do CCF 

Com relação à obrigatoriedade dos clubes possuírem o CCF e à exigência do 

mesmo para que eles possam participar de competições oficiais de formação, os 

entrevistados se mostraram divididos. 

O representante da FPF apoia totalmente a obrigatoriedade do CCF, inclu-

sive para a participação em competições. Já o representante da FBF acha viável 

a obrigatoriedade, mas afirma que para tal são necessárias mudanças no CCF. 

 

“Eu acho válido. Agora não da forma como a Lei está ...” (E2) 

“Com certeza [o CCF vai ser obrigatório]! Num futuro próximo o clube 

só vai participar da divisão de base, além daquela exigência regula-

mentar que tem que ter um [equipe] profissional, ele vai ter que apre-

sentar o Certificado de Clube Formador.” (E3) 

 

Tanto o representante da FGF como da FPF-PE concordam que não é vi-

ável que o CCF seja obrigatório, sendo que o último afirma que todos os clubes 

adotarão o mesmo de forma natural devido à concorrência entre os mesmos. 

 

“Não, não é que ela é inviável. Não tem Lei, ela não prevê. Nós não 

temos respaldo jurídico para obrigar o clube a obter o certificado.” (E1) 
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“Não, eu ... obrigatoriedade eu não acho que seria viável. O que acon-

tece hoje é que a obrigatoriedade ela passa a ser natural, porque você 

vê outros clubes do mesmo nível seu, do mesmo porte, da mesma ca-

pacidade ter o certificado e quem não tem quer obtê-lo.” (E4) 

 

O representante da FCF acredita que não será necessária a obrigatorie-

dade, pois a adoção do CCF acontecerá de forma natural entre os clubes, prin-

cipalmente após mudanças na regulamentação da Fifa que proibiu a presença 

de investidores no futebol, principalmente com relação aos jogadores. 

 

“Eu acho que vai ser uma consequência natural, principalmente agora 

com essa Lei que está caindo o investidor. Então assim, hoje você vai 

poder pegar um menino e poder dizer que ele é seu. Se ele está na 

sua base ele é seu e não tem mais problema com ninguém. Não tem 

mais vínculo com ninguém, de chegar ali um empresário e ‘metade é 

meu’. Mas pô, eu como clube eu faço um investimento altíssimo na 

minha base só que tem um cara ali que só trouxe o guri, não gasta 

nada com ele e metade do guri é dele. Então acho que essa nova Lei 

vai acabar incentivando os clubes: ‘agora sim eu posso investir que o 

garoto que tiver, que eu tratar bem vai ser meu até ele se tornar profis-

sional’. Eu creio que isso vai se tornar algo que quase prioritário nos 

clubes. (E5) 

 

O entrevistado ainda ressalta que a obrigação do CCF para que os clubes 

possam participar de competições ainda é inviável, pois muitos clubes, principal-

mente da segunda divisão do estado, não possuem condições de terem o CCF. 

 

“Hoje eu vejo uma certa distância, pode ser algo que daqui a oito, dez 

anos que se transforme em uma realidade. Mas hoje está distante. 

Você exigir para entrar em uma competição. Eu vejo pela situação de 

Santa Catarina, não tem estrutura para ter isso nos clubes da segunda 

divisão. Aí você exigir que eles joguem a competição e por outro lado 

você tiver que exigir essa estrutura eles não vão ter condições.” (E5) 
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Com base no declarado pelos entrevistados podemos concluir que todos 

concordam que o CCF deve continuar a existir, evidenciando a relevância do 

mesmo para a formação de jogadores, corroborando com a importância dada ao 

certificado por Melo Filho (2011). 

Sobre as sugestões de mudanças do representante de FBF, consideramos 

que algumas sugestões seriam possíveis, como a diminuição de detalhes das 

exigências, pois tais mudanças não prejudicariam o intuito inicial de Melo Filho 

(2011) sobre o CCF, além de tornar menos oneroso o mesmo para os clubes. 

Também devemos levar em consideração as opiniões do representante da 

FPF, visto que o presidente da entidade se tornou presidente da CBF e pode 

aplicar o mesmo posicionamento previsto pela Federação.  

Com relação à realização de ações junto aos clubes não certificados, po-

demos notar que, apesar da resposta do representante da FGF e FCF - que 

possuem a intenção de realizar ações de incentivo - nenhuma ação está real-

mente planejada e próxima de ser executada, fato negativo que reforça a postura 

passiva adotada pelas Federações analisadas, apesar da realização de tais 

ações não ser uma obrigação legal das entidades conforme a RDP nº 01/2012 

(Confederação Brasileira de Futebol, 2012a). 

Por fim, com relação à obrigatoriedade do CCF, pudemos notar que tal as-

sunto é polêmico e não possui consenso, sendo o mesmo ignorado pela Lei Pelé 

e pela RDP nº 01/2012 (Brasil, 1998; Confederação Brasileira de Futebol, 

2012a). O mesmo, se levado adiante, será alvo de muitas discussões, principal-

mente devido à falta de estrutura dos clubes e aos custos para os mesmos cum-

prirem as exigências. 

Sobre o tema, julgamos que o CCF deve ser obrigatório, mas o mesmo 

deve ser imposto por etapas, iniciando com as equipes que disputem as compe-

tições mais importantes do Brasil até chegar às pequenas equipes, as quais de-

vem ser auxiliadas tanto pelas Federações como pela CBF por meio de um pro-

cesso gradual, constante, equilibrado e justo78. 

 

78 Uma proposta para tal é apresentada entre as sugestões de aperfeiçoamento para o CCF no 
capítulo 6, na página 229. 
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5. CONCLUSÕES 
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Com base nas informações expostas na revisão de literatura, nos dados obtidos 

nas entrevistas e na análise documental e na análise e discussão dos mesmos 

possuímos subsídios para respondermos às questões iniciais desta dissertação, 

começando pelas seis questões secundárias. 

A primeira questão secundária diz respeito à origem, descrição e finalidade 

do Certificado de Clube Formador. O mesmo foi criado em 2011 a partir da Lei 

12.395 – modificadora da Lei Pelé (Lei 9.615/98) – e regulamentado pelo Go-

verno Federal por meio do Decreto 7.984 de 2013. O CCF tem por objetivo a 

emissão de um documento que ateste à uma dada entidade esportiva (clube) a 

condição de entidade (clube) formadora de atletas. Para tal devem ser cumpridas 

uma série de exigências que visam normatizar e possibilitar uma formação des-

portiva ampla e completa, com especial atenção à aspectos médicos, sociais e 

educacionais. Além disso, o CCF é requisito básico para a obtenção de outros 

benefícios legais como o Contrato de Formação Desportiva; o direito de prefe-

rência na assinatura do primeiro Contrato Especial de Trabalho Desportivo e na 

primeira renovação do mesmo; e o Mecanismo de Solidariedade Interno.    

No futebol, principal alvo do CCF, a responsabilidade sobre o tema é da 

CBF, entidade nacional de administração da modalidade. Ao regulamentá-lo em 

2012 por meio da RDP nº 01/2012, a entidade apresentou as suas exigências 

para que um clube seja considerado formador e a forma como deve ocorrer a 

certificação. A CBF ainda repassou parte da responsabilidade por tal processo 

às Federações estaduais, que se tornaram responsáveis pelo contato direto com 

os clubes interessados em obter o CCF. 

A segunda questão secundária diz respeito ao processo de adaptação das 

entidades analisadas, as Federações, à legislação referente ao CCF. Pudemos 

constatar que de forma geral tais entidades atuaram de forma passiva, iniciando 

a adaptação e aplicação do CCF somente após os clubes filiados demonstrarem 

interesse em obtê-lo. Em nenhuma foi percebido a elaboração de uma política 

clara com relação ao CCF, nem de objetivos e metas iniciais, exceção a Fede-

ração Pernambucana de Futebol que possui a meta de certificar todos os clubes 

profissionais do estado. 
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Os processos relacionados ao CCF, principalmente a emissão e controle 

dos clubes certificados, foram absorvidos pelos membros já ligados às entida-

des, sendo estes escolhidos para tal pelo presidente de cada Federação. Para 

atender a demanda foi realizada uma adaptação da estrutura existente, sem que 

investimentos fossem realizados e com o departamento responsável pelo tema 

variando conforme a entidade, sendo que na maioria dos casos o responsável é 

o Departamento de Competição. 

Sobre a terceira questão secundária, que objetiva elucidar como é o pro-

cesso de emissão do Certificado de Clube Formador nas Federações analisa-

das e os procedimentos que os clubes devem realizar para obtê-lo, observamos 

que em todas as entidades o processo é semelhante e reforça a passividade das 

mesmas, visto que estas aguardam a manifestação do interesse das equipes.  

O processo inicia-se a partir do clube, que oficializa na Federação, formal 

ou informalmente, o desejo de obter o CCF. Em seguida ele é orientado inicial-

mente, principalmente através da RDP nº 01/2012. Após adequar-se e elaborar 

um projeto de certificação demonstrando que trabalho pretende realizar e que as 

exigências foram atendidas, o clube encaminha tal projeto para a Federação 

que, por sua vez, o analisa e realiza uma vistoria nas instalações do mesmo para 

verificar se o exposto no projeto e as exigências são de fato cumpridas.  

A Federação elabora seu parecer com base no projeto e no relatório da 

vistoria, aprovando a certificação ou demonstrando o que ainda falta para o clube 

ser certificado. Quando aprovado, o projeto do clube, o relatório da visita e o 

parecer da Federação - indicando em qual categoria o clube deve ser enqua-

drado - são encaminhados para o Departamento de Competições da CBF que 

analisa todo o processo e concede, ou não, o CCF ao clube. Tal processo está 

sintetizado na Figura 9. 
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Figura 9 - Etapas do processo de emissão do Certificado de Clube Formador 

 

A duração de todo o processo varia caso a caso devido principalmente à 

rapidez do clube em cumprir as exigências, sendo que, segundo apurado com 

os entrevistados, o prazo médio entre os processos internos das Federações até 

a emissão do certificado pela CBF é de 30 a 40 dias.  

• O clube informa o seu interesse em ser certificado como formador na 
respectiva Federação.

• A Federação recebe o pedido e encaminha-o para o responsável que envia 
ao clube os procedimentos a serem seguidos, em especial a RDP nº 01/2012 

da CBF.

• O clube elabora o projeto de certificação e adequa-se para cumprir as 
exigências.

• O projeto do clube é protocolado na Federação que o analisa e realiza a 
vistoria de certificação in loco.

• Após a vistoria, a Federação elabora um relatório sobre a mesma e, caso 
seja necessário, indica correções.

• A Federação analisa o projeto final do clube e o relatório da vistoria para 
decidir se o clube deve ser certificado.

• Se aprovado, a Federação emite um parecer favorável à certificação 
indicando em qual categoria o clube está enquadrado. Tal parecer e os 

demais documentos são encaminhado à CBF.

• A CBF analisa a documentação da Federação e do clube e aprova, ou não, 
a emissão do CCF.

• Se aprovado, a CBF emite o CCF com duração conforme a categoria do 
clube. O mesmo é enviado para a Federação que o repassa ao clube, que 

passa a ser certificado como formador.
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Na quarta questão secundária buscamos verificar quais Federações pos-

suem clubes certificados, quantos e quais clubes estão certificados e quais as 

boas práticas realizadas pelas instituições analisadas que as permitiram certifi-

car seus filiados.  

Verificamos que 11 dentre as 27 Federações brasileiras possuem clubes 

certificados, sendo identificados 50 clubes certificados79.  

As onze Federações e os respectivos números de clubes certificados são: 

Federação Paulista de Futebol (14), Federação Pernambucana de Futebol (9), 

Federação Gaúcha de Futebol (7), Federação Catarinense de Futebol (6), Fe-

deração Mineira de Futebol (3), Federação Paranaense de Futebol (3), Fede-

ração Baiana de Futebol (2), Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro 

(2), Federação Paraense de Futebol (2), Federação Cearense de Futebol (1) e 

Federação Goiana de Futebol (1). 

Com relação às boas práticas das entidades analisadas, em que pese que 

em praticamente todos os casos parta dos clubes o interesse e o início do pro-

cesso, destacamos as ações realizadas pela Federação Paulista e pela Federa-

ção Pernambucana, visto que elas são as duas entidades com mais clubes cer-

tificados no Brasil.  

Em São Paulo destacamos a criação de uma comissão permanente para 

tratar do CCF; a grande valorização dada pela entidade ao tema; o rigor ao cum-

primento das exigências e a orientação e suporte técnico fornecidos aos clubes 

durante a elaboração do projeto de certificação e no cumprimento das exigên-

cias.  

Já em Pernambuco destacamos a realização de um workshop sobre o 

tema, explicando aos clubes a importância, funcionamento e benefícios do 

mesmo; a criação de um departamento ligado à Comissão de Arbitragem para 

fornecer apoio aos clubes durante a elaboração do projeto de certificação e cor-

rigir possíveis erros no mesmo e a flexibilidade da Federação - ainda que a 

mesma seja ilegal - em relação à análise do processo, com a adequação das 

79 Como já citado, encontramos indícios da certificação de 51 clubes, dentre os quais um não foi 
devidamente identificado. A relação completa dos clubes certificados encontra-se no Quadro 8, 
na página 135. 
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exigências às diferentes realidades encontradas, facilitando o acesso das equi-

pes pequenas ao CCF. 

Também merece destaque a atuação da Federação Baiana de Futebol 

com relação ao processo de certificação do Bahia, único caso em que foi notado 

uma posição ativa entre as Federações analisadas, com a FBF agindo junto à 

diretoria do clube para convencê-la a se adequar e obter o CCF. 

A quinta questão secundária objetivou evidenciar a atual situação do CCF 

nas entidades analisadas. Com base nos dados obtidos, constatamos um cená-

rio negativo e preocupante no qual as Federações adotam uma atitude passiva 

sobre o tema; são poucos os clubes certificados; há acomodação do interesse e 

redução gradual do número de clubes certificados anualmente; faltam ações 

para incentivar novos clubes a obterem a certificação; há flexibilização das exi-

gências - no caso da FPF-PE -; a fiscalização aos clubes certificados, quando 

existente, é mínima e superficial; e falta transparência e divulgação pública das 

informações relacionadas ao CCF, desde os clubes certificados até os objetivos, 

metas e método de trabalho das entidades, principalmente com relação à CBF, 

que se negou a fornecer qualquer tipo de informação sobre o tema. 

A sexta e última questão secundária trata das perspectivas futuras dos en-

trevistados sobre o CCF. Todos foram unânimes em reconhecer a importância 

do CCF para a formação de jogadores no Brasil, além de considerarem que o 

mesmo vai perdurar, pois possibilita resultados positivos para os clubes, para os 

atletas e para o futebol brasileiro. Contudo, as diretrizes do mesmo dividem as 

opiniões entre os que acreditam que as exigências devem ser endurecidas e os 

que consideram que elas precisam ser revistas e flexibilizadas. Tal divisão tam-

bém é encontrada em relação à obrigatoriedade do CCF em geral ou para a 

participação dos clubes em competições de formação oficiais. 

 Apesar dos responsáveis de grande parte das Federações desejarem re-

alizar ações para atrair novos clubes, não percebemos em nenhuma entidade o 

planejamento e programação de qualquer tipo de ação de divulgação ou incen-

tivo, de forma que, ao que tudo indica, tais entidades continuam a adotar uma 

atitude passiva sobre o CCF.  
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Sobre a questão principal desta dissertação - “Qual é o papel e intervenção 

das entidades de administração do futebol brasileiro em relação ao Certificado 

de Clube Formador?” - concluímos que apesar da CBF80 e das Federações ana-

lisadas cumprirem o papel determinado pela Lei 12.395/2011 e pela RDP nº 

01/2012 de tratar de todos os assuntos relacionados ao tema, como a certifica-

ção e fiscalização dos clubes portadores do CCF, as mesmas o fazem de forma 

burocrática realizando apenas os procedimentos básicos - principalmente os li-

gados à emissão dos certificados - adotando uma atitude passiva, não intervindo 

e aguardando que os clubes as procurem para iniciar o processo de certificação, 

além de não realizarem um efetivo controle dos clubes certificados. 

Também concluímos que as entidades analisadas não possuem um plane-

jamento claro sobre como desempenhar as funções relativas ao CCF, bem como 

não possuem, de forma geral, objetivos e metas futuras e nem ações ou incenti-

vos programados visando aumentar os clubes certificados. 

A seguir, no capítulo 6, apresentamos os pontos fortes e as limitações da 

dissertação, recomendações de ações para aprimorar o CCF e aumentar o nú-

mero de clubes certificados e sugestões de estudos futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 Em que pese que a CBF não tenha sido um dos objetos de estudo direto - devido à negação 
da entidade em participar do mesmo - pelas informações obtidas pudemos ter conhecimento da 
forma de trabalho da entidade com relação ao CCF. 
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6. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
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Consideramos como pontos fortes da presente dissertação o fato do tema, cuja 

relevância foi claramente evidenciada, ser uma novidade no meio acadêmico, 

não havendo outros grandes estudos sobre o mesmo. Destacamos ainda a am-

pla revisão de literatura, na qual foi exposta a visão de diversos pesquisadores 

sobre os pontos fundamentais relacionados ao tema, com destaque para o pro-

cesso histórico de formação de jogadores de futebol no Brasil e para a exposição 

da legislação esportiva brasileira relacionada à formação de atletas de futebol. 

 Outro ponto forte é a quantidade de Federações participantes do estudo, 

visto a dificuldade de acesso às mesmas. Foram entrevistados representantes 

das duas entidades com mais clubes certificados e de praticamente quase todas 

as regiões do Brasil, o que nos permitiu ter acesso à diversas visões e realidades 

sobre o CCF, gerando uma ampla gama de informações. 

A presente dissertação, além de contribuir para o meio acadêmico, também 

contribui para a prática, em especial para as Federações e para a CBF. Para tal 

realizamos, a partir dos resultados obtidos, 15 recomendações visando o aper-

feiçoamento dos processos relacionados ao CCF e ao aumento do número de 

clubes certificados: 

1. Criação de um planejamento e de um plano de ação, com definição 

de objetivos e metas, a curto e longo prazo, no âmbito estadual pelas Federa-

ções e nacional pela CBF;   

2. Desenvolvimento e padronização do método de trabalho e dos pro-

cessos envolvidos para evitar que o conhecimento, métodos e informações fi-

quem restritos a uma só pessoa como ocorre atualmente, o que cria dificuldades 

caso haja troca de responsável nas entidades. O ideal seria que tais pontos fos-

sem padronizados pela CBF e repassados a todas as Federações, de forma que 

se utilizasse, em todo o Brasil, o mesmo método; 

3. Desenvolvimento de um projeto padrão para os clubes que buscam a 

certificação, de forma que os mesmos possam compreendê-lo e elaborá-lo de 

forma fácil e rápida, eliminando entraves burocráticos para a demonstração do 

cumprimento das exigências; 

4. Definição clara e simples pela CBF das diferenças entre as categorias 

de certificação A e B e utilização correta desta distinção pelas Federações; 
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5. Manutenção em cada Federação de pelo menos um funcionário, e 

não benemérito, para tratar exclusivamente das questões relacionadas ao CCF. 

O mesmo e o CCF ficariam sob a responsabilidade do Departamento de Registro 

das Federações e não de Competição, o qual tem por função original organizar 

campeonatos e não controlar clubes; 

6. Divulgação perante a sociedade, mídia e torcedores da importância e 

benefícios do CCF, principalmente dos resultados de uma formação ampla e 

completa, de forma a valorizar o mesmo e para que estes possam incentivar e 

cobrar os clubes a se certificarem, além da divulgação clara, transparente e de 

fácil acesso, por meio dos sites oficiais das entidades, dos objetivos, metas, mé-

todos e dos clubes certificados; 

7. As Federações devem atuar ativamente junto aos clubes, por meio de 

ações de publicidade, realização de workshops e palestras para a conscientiza-

ção da importância do CCF e para discutir o mesmo, sendo tudo realizado com 

a participação ativa da CBF e dos responsáveis da mesma pelo tema; 

8. Realização de vistorias pelas Federações nos clubes que possuem 

categorias de base e não sejam certificados para verificar a situação das mes-

mas e indicar o que falta para que o clube seja formador, por meio de uma es-

pécie de consultoria sobre o CCF; 

9. Total apoio administrativo, por meio do funcionário responsável pelo 

tema, durante a elaboração do projeto de certificação dos clubes de forma a sa-

nar quaisquer dúvidas; 

10. Cessão de incentivos aos clubes, tanto aos que buscam a certifica-

ção como para os que já a possuam. Para os não certificados, além do apoio 

administrativo para elaboração dos projetos, incentivos financeiros principal-

mente com o investimento na estrutura necessária para a certificação, como de-

partamento médico, de fisioterapia, academia e outras instalações ligadas ao 

cumprimento das exigências.  Para os clubes certificados isenção de taxas como 

forma de incentivo e uma subvenção anual para o auxílio na manutenção das 

categorias de base. Tais incentivos seriam realizados pelas Federações e pela 

CBF, que seria a principal fonte de recursos visto a sua capacidade financeira e 

de investimento; 
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11. Incentivo e apoio técnico para que os clubes utilizem a Lei de In-

centivo ao Esporte como forma de financiamento visando o cumprimento das 

exigências do CCF e para a manutenção das categorias de base; 

12. Estimulo à interação entre clubes, Federações e CBF de forma a 

permitir uma maior proximidade entre todos e uma troca de experiências e co-

nhecimentos; 

13. Clarificação do processo de fiscalização dos clubes certificados 

com clara definição de como deve ser a visita fiscalizadora por meio de um do-

cumento padrão de vistoria. Determinação de períodos de vistoria de forma que 

cada clube seja visitado, no mínimo, duas vezes por ano. Quando infrações fo-

rem localizadas, incentivar inicialmente a solução das mesmas e não a punição 

dos infratores, que seria a última opção; 

14. A CBF deve atuar ativamente como reguladora do CCF, por meio 

de ações de treinamento dos responsáveis estaduais; fiscalização dos proces-

sos realizados pelas Federações; estar presente nas vistorias de certificação e 

de controle realizadas nos clubes; e inspecionar, com pessoal próprio, os clubes 

de forma aleatória e esporadicamente, como forma de verificar a aplicação cor-

reta do CCF; 

15. Por fim, devido à importância do CCF julgamos que o mesmo deve 

ser obrigatório, sob pena de que os clubes que não se adequarem estarem im-

pedidos de participar de competições de formação e profissional. Como já citado, 

tal obrigatoriedade deve ser imposta de forma gradual pela CBF, atingindo inici-

almente as principais equipes por meio do seguinte calendário de adequação: 

• Até 2017: equipes que participem da Série A do Campeonato Brasileiro; 

• Até 2018: equipes que participem da Série B do Campeonato Brasileiro;  

• Até 2019: equipes que participem da Série C do Campeonato Brasileiro; 

• Até 2020: equipes que disputem a primeira divisão dos campeonatos es-

taduais e que almejem disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do 

Nordeste e a Copa Verde; 

• Até 2021: todas as equipes que disputem a primeira divisão dos campe-

onatos estaduais; 
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• Até 2022: todas as equipes que possuam categorias de base e/ou par-

ticipem de competições profissionais, não importando a divisão. 

Apesar dos pontos positivos citados, a presente dissertação encontrou li-

mitações, como a falta de informações oficiais e de documentos referentes ao 

CCF e aos clubes certificados, bem como a pouca quantidade de estudos sobre 

o tema. A não participação da CBF foi um limitante, visto que a mesma possui 

informações importantes que contribuiriam para uma melhor compreensão dos 

diversos aspectos ligados ao CCF. 

Também destacamos como limitador a falta de interesse de algumas Fe-

derações com clubes certificados em participar da pesquisa, além de questões 

relativas ao tempo e aos recursos financeiros disponíveis para a pesquisa, os 

quais ocasionaram a realização de algumas entrevistas à distância, via Skype. 

Como forma de suprir eventuais falhas do presente trabalho sugerimos que 

no futuro novos estudos sejam realizados como, por exemplo, reestudar as Fe-

derações analisadas a fim de identificar como as mesmas continuaram o traba-

lho com relação ao CCF; expandir o estudo com o foco na CBF, visando observar 

como a mesma trata das questões ligadas ao CCF; realizar um estudo visando 

elucidar as dificuldades das Federações sem clubes certificados, demonstrando 

as lacunas a serem preenchidas para reverter tal cenário, além da possível am-

pliação do estudo com a participação dos clubes. 

Com base em tudo que foi apresentado nesta dissertação temos a certeza 

da fundamental importância do Certificado de Clube Formador para que as ca-

tegorias de base dos clubes brasileiros atinjam um elevado padrão visando uma 

formação completa não só na vertente esportiva, mas também na social.  

Visto o atual momento de crise do futebol brasileiro, dentro e fora de campo, 

consideramos que o CCF é um dos meios para o resgate da modalidade no país 

e para que novos craques possam surgir e reencantar o povo brasileiro, para o 

qual o futebol não é só o esporte predileto, mas também um traço da sua identi-

dade e um dos símbolos máximos do Brasil. 
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Anexo I - Relação de clubes citados 
América MG - América Futebol Clube 

América PE - América Futebol Clube 

Athletic Bilbao - Athletic Club Bilbao 

Atlético Ibirama - Clube Atlético Hermann Aichinger  

Atlético Mineiro - Clube Atlético Mineiro 

Atlético Paranaense - Clube Atlético Paranaense 

Atlético Pernambucano - Clube Atlético Pernambucano 

Avaí - Avaí Futebol Clube 

Bahia - Esporte Clube Bahia 

Bahia de Feira - Associação Desportiva Bahia de Feira 

Bangu - Bangu Athletic Club 

Botafogo - Botafogo de Futebol e Regatas 

Botafogo SP - Botafogo Futebol Clube 

Camboriú - Camboriú Futebol Clube 

Ceará - Ceará Sporting Club 

Central - Central Sport Club 

Cerâmica - Cerâmica Atlético Clube   

Chapecoense - Associação Chapecoense de Futebol 

Corinthians - Sport Club Corinthians Paulista 

Coritiba - Coritiba Foot Ball Club 

Criciúma - Criciúma Esporte Clube  

Cruzeiro - Cruzeiro Esporte Clube 

Desportivo Brasil - Desportivo Brasil Participações Ltda 

Figueirense - Figueirense Futebol Clube 

Flamengo - Clube do Regatas do Flamengo 

Fluminense - Fluminense Futebol Clube 

Fragata - Fragata Futebol Clube 

Goiás - Goiás Esporte Clube 

Grêmio - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

Grêmio Osasco - Grêmio Esportivo Osasco 

Imbituba - Imbituba Futebol Clube 
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Internacional - Sport Club Internacional 

Ivoti - Sport Club Ivoti  

Jaguar - Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes 

Joinville - Joinville Esporte Clube 

Juventude - Esporte Clube Juventude 

Monte Azul - Atlético Monte Azul 

Náutico - Clube Náutico Capibaribe  

Nova Iguaçu - Nova Iguaçu Futebol Clube 

Novo Hamburgo - Esporte Clube Novo Hamburgo 

Novorizontino - Grêmio Novorizontino 

Osasco Audax - Grêmio Osasco Audax Esporte Clube 

Palmeiras / Palestra Itália - Sociedade Esportiva Palmeiras 

Paraná - Paraná Clube 

Paysandu - Paysandu Sport Club  

Ponte Preta - Associação Atlética Ponte Preta 

Porto - Clube Atlético do Porto 

Portuguesa - Associação Portuguesa de Desportos 

Red Bull - Red Bull Brasil 

Remo - Clube do Remo 

Salgueiro - Salgueiro Atlético Clube 

Santa Cruz - Santa Cruz Futebol Clube 

Santos - Santos Futebol Clube 

São Caetano - Associação Desportiva São Caetano 

São Paulo - São Paulo Futebol Clube 

Serra Talhada - Serra Talhada Futebol Clube 

Sport - Sport Club do Recife 

Vasco da Gama / Vasco - Clube de Regatas Vasco da Gama 

Vera Cruz - Vera Cruz Futebol Clube 

Vila Nova - Vila Nova Futebol Clube 

Vitória - Esporte Clube Vitória 

Vitória da Conquista - Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista 
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Vitória de Santo Antão - Vitória de Santo Antão Associação Acadêmica e Des-

portiva 
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Anexo II - Relação de competições citadas 
 

Campeonato Brasileiro - Campeonato Brasileiro de Futebol 

Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 

Copa do Brasil de Futebol Sub-17 

Copa do Brasil de Futebol Sub-20 

Copa do Mundo / Copa / Mundial - Fifa World Cup / Copa do Mundo Fifa 

Copa Internacional de Futebol Sub-17 

Copa Norte de Futebol Sub-20 

Copa Promissão - Copa Internacional de Futebol Sub-17 

Copa São Paulo/Copinha - Copa São Paulo de Futebol Júnior 

Copa Votorantim - Copa Brasil Sub-15 

Olimpíadas - Jogos Olímpicos 

Taça BH - Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior 
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Anexo III - Dispositivos legais desportivos brasileiros 

Lei Data Assunto 

Constituição de 1937 10/11/1937 

Determina que a Educação Física é  
obrigatória nas escolas e cabe ao Estado  

traçar as diretrizes da mesma por  
meio dos Artigos 15 e 131. 

Decreto-Lei 1.056 19/01/1939 Institui a Comissão Nacional de Desportos, 
para estudar e propor a regulação do esporte. 

Decreto-Lei 3.199 14/04/1941 Estabelece as bases de organização dos des-
portos em todo o país. 

Decreto-Lei 3.617 15/09/1941 Estabeleceu as bases de organização dos 
desportos universitários. 

Decreto-Lei 5.342 25/03/1943 
Dispõe sobre a competência do Conselho  

Nacional de Desportos e disciplina as 
atividades desportivas. 

Decreto-Lei 5.452 
(CLT) 01/05/1943 Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Decreto-Lei 7.674 25/06/1945 

Dispõe sobre a administração das entidades 
desportivas, especialmente sob o ponto de 

vista financeiro, e estabelece medidas de pro-
teção financeira ao esporte. 

Decreto-Lei 8.458 26/12/1945 Dispõe sobre o registro dos estatutos das  
sociedades desportivas. 

Decreto-Lei 9.875 16/09/1946 
Altera a composição do Conselho Nacional  

de Desportos. 
Constituição de 1946 18/09/1946 Nada cita sobre o desporto. 

Decreto-Lei 9.613 20/05/1946 
Lei Orgânica do ensino agrícola, institui a 

 obrigação da Educação Física nesta forma 
 de ensino. 

Decreto-Lei 9.912 17/12/1946 
Dispõe sobre a construção de 

praças esportivas. 

Decreto 40.296 06/11/1956 Aprova o regimento da Divisão de Educação 
Física, do Ministério da Educação. 

Decreto 47.978 02/04/1960 Dispõe sobre o registro de técnicos esportivos. 

Decreto 51.008 20/07/1961 
Dispõe sobre competições desportivas e disci-

plina a participação dos atletas nas partidas  
de futebol. 

Decreto 53.820 24/03/1964 Dispõe sobre a profissão de atleta de futebol e 
disciplina sua participação nas partidas. 

Lei 4.638 26/05/1965 Modifica a redação do art. 14 do Decreto-lei nº 
3.199, de 14 de abril de 1941. 

Constituição 1967 24/01/1967 Dá competência a União legislar sobre as 
 normas gerais sobre esportes. 

Decreto-Lei 594 27/05/1969 Institui a Loteria Esportiva. 

Lei 5.939 19/11/1973 
Dispõe sobre a concessão de benefícios pelo 

INPS (Instituto Nacional de Previdência 
 Social) ao jogador profissional de futebol. 

Lei 5.988 14/12/1973 Regula os direitos autorais e cria o Direito de 
Arena para os jogadores. 

Lei 6.251 08/10/1975 Institui normas gerais para o esporte. 

Lei 6.269 24/11/1975 Institui sistema de assistência complementar 
ao atleta profissional. 
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Lei  Data Assunto 

Lei 6.354 
 (Lei do Passe) 02/09/1976 Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta 

profissional de futebol. 

Decreto 80.228 25/08/1977 Regulamenta a Lei nº 6.251. 

Decreto-Lei 1.617 03/03/1978 
Destina a renda líquida de um dos concursos 

de prognósticos esportivos ao custeio do 
 Campeonato Brasileiro.  

Lei 6.717 12/11/1979 
Autoriza modalidade de concurso de prognós-
ticos da Loteria Federal regida pelo Decreto-lei 

nº 204, de 27 de fevereiro de 1967. 

Decreto-Lei 1.924 20/01/1982 

Destina ao Comitê Olímpico Brasileiro a renda 
líquida de um dos concursos de prognósticos 
esportivos nos anos em que são realizados 

Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-Americanos. 

Constituição de 1988 05/10/1988 

Atribui à União, estados e Distrito Federal  
legislar sobre o desporto (Artigo 24) e afirma 

que é dever do Estado fomentar práticas 
 esportivas respeitando a autonomia das  

entidades desportivas (Artigo 217). 

Lei 7.752 14/04/1989 
Dispõe sobre benefícios fiscais na área do 
 imposto sobre a renda e outros tributos,  

concedidos ao desporto amador. 

Lei 7.787 30/06/1989 
Dispõe sobre alterações na legislação de  

custeio da Previdência Social e na 
 contribuição dos clubes de futebol. 

Lei 7.921 12/12/1989 

Estipula o valor dos direitos a serem pagos às 
associações desportivas pelo uso de suas  

denominações e símbolos, na Loteria  
Esportiva. 

Lei 8.028 12/04/1990 
Dispõe sobre a organização da Presidência 

da República e dos ministérios e cria a  
Secretária dos Desportos. 

Lei 8.069 13/07/1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do  
Adolescente (ECA)  

Lei 8.650 20/04/1993 Dispõe sobre as relações de trabalho do 
 treinador profissional de futebol. 

Lei 8.672  
(Lei Zico) 06/07/1993 Institui normas gerais sobre desportos. 

Decreto 981 11/11/1993 Regulamenta a Lei nº 8.672. 

Lei 8.946 05/12/1994 
Cria o Sistema Educacional Desportivo  

Brasileiro, integrado ao Sistema Brasileiro  
de Desporto. 

Lei 9.615  
(Lei Pelé) 24/03/1998 Institui normas gerais sobre desporto. 

Decreto 2.574 19/04/1998 Regulamenta a Lei nº 9.615. 

Lei 9.649 27/05/1998 Oficializa a criação do Ministério 
 Extraordinário dos Esporte. 
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Lei  Data Assunto 

Medida Provisória 1.795 01/01/1999 Cria o Ministério do Esporte e Turismo. 

Decreto 3.679 01/12/2000 

Aprova a estrutura regimental e o quadro 
 demonstrativo dos cargos em comissão e  
das funções gratificadas do Ministério do 

 Esporte e Turismo. 

Lei 9.940 21/12/1999 Altera dispositivo da Lei Pelé, modificando o 
prazo para os clubes se tornarem empresas. 

Lei 9.981  
(Lei Maguito) 14/07/2000 

Altera dispositivos da Lei Pelé, acabando com 
a obrigação dos clubes serem empresas,  

modificando o contrato de trabalho dos atletas, 
cria os Tribunais de Justiça Desportiva e o  
Supremo Tribuna de Justiça Desportiva e  

altera o Artigo 29. 

Decreto 3.659 14/11/2000 
Regulamenta a autorização e a fiscalização de 

jogos de bingo vinculados a Lei Pelé e aos  
clubes de futebol. 

Medida Provisória 2.141 23/03/2001 Altera a Lei Pelé principalmente com relação 
ao Conselho Nacional do Esporte e ao Art. 29. 

Lei 10.264  
(Lei Piva) 

16/07/2001 
Altera a Lei Pelé, prevendo que parte das 

 receitas de todas as loterias sejam destinadas 
ao COB e ao CPB.  

Medida Provisória 
2.193-6 23/08/2001 Substitui a Medida Provisória 2.141. 

Decreto 3.944 28/09/2001 
Regulamenta o art. 20 da Lei Pelé que trata 

sobre as Ligas profissionais nacionais  
e regionais. 

Decreto 4.201 18/04/2002 Dispõe sobre o Conselho Nacional  
do Esporte. 

Medida Provisória 103 01/01/2003 
Cria o Ministério do Esporte a partir do  

desmembramento do Ministério do 
 Esporte e Turismo. 

Decreto 4.668 09/04/2003 
Aprova a estrutura regimental e o quadro  

demonstrativo dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas do Ministério do Esporte. 

Lei 10.671 
 (Lei dos Torcedores) 15/05/2003 Dispõe sobre o Estatuto de Defesa  

do Torcedor. 

Lei 10.672 15/05/2003 

Altera a Lei Pelé modificando as normas para 
o funcionamento dos clubes e organizações 

esportivas, destina recursos ao Ministério dos 
Esportes e altera e cria novas normas para a 

formação esportiva (Art. 29). 

Lei 10.683 28/05/2003 
Converte a Medida Provisória 103 em Lei  

oficializando a existência do Ministério 
 do Esporte. 

Lei 10.891  
(Bolsa Atleta) 09/07/2004 Institui a Bolsa-Atleta. 

Decreto 5.139 12/07/2004 Dispõe sobre o uso dos recursos destinados 
pela Lei Piva ao COB e ao CPB. 

Lei 11.118 19/05/2005 
Altera a Lei Pelé, modificando questões  
relacionadas à utilização dos recursos 

 oriundos da Loteria Esportiva pelos clubes. 

XXXI 
 



 

Lei Data Assunto 

Lei 11.345  
(Lei da Timemania) 14/09/2006 

Dispõe sobre a instituição de uma nova loteria 
(Timemania) destinado ao desenvolvimento da 

prática esportiva e para auxiliar os clubes a 
quitar os débitos tributários e com o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Lei 11.438  
(Lei de Incentivo ao Es-

porte) 
29/12/2006 Dispõe sobre incentivos e benefícios para 

 fomentar as atividades de caráter desportivo. 

Lei 11.742 02/05/2007 Altera e amplia a Lei 11.438. 

Lei 12.299 21/07/2010 
Sobre medidas de prevenção e repressão à 

 violência em competições esportivas e altera 
o Estatuto do Torcedor. 

Medida Provisória 502 20/09/2010 Altera a Lei Pelé, o Bolsa Atleta e cria os 
 programas Atleta Pódio e Cidade Esportiva. 

Lei 12.395 16/03/2011 

Altera a Lei Pelé, cria o Contrato de Formação 
Desportiva e o Certificado de Clube 

 Formador, modifica o contrato de trabalho  
dos jogadores profissionais, regula a  

atuação de empresários e os programas  
Bolsa Atleta, Atleta Pódio e Cidade Esportiva. 

Decreto 7.984 08/04/2013 Regulamentação das alterações realizadas 
pela Lei nº 12.395. 

Decreto 8.087 02/09/2013 

Altera e aprova a atual estrutura regimental e 
o quadro demonstrativo dos cargos em  
comissão e das funções gratificadas do 

 Ministério do Esporte. 

Lei 12.687 10/10/2013 Regula a profissão de árbitro de futebol. 

Lei 12.868 15/10/2013 

Altera a Lei Pelé introduzindo normas para as 
entidades de prática desportiva que recebem 

recursos do Governo Federal direta 
 e indiretamente. 
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Anexo IV - Artigo 29 da Lei Pelé 

 

Art. 29.  A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito 

de assinar com ele, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro contrato 

especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5 (cinco) 

anos.     

§ 2º É considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva 

que:  

I - forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e 

complementação educacional; e 

II - satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos:  

a) estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade regio-

nal de administração do desporto há, pelo menos, 1 (um) ano;   

b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em 

competições oficiais;   

c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, as-

sim como alimentação, transporte e convivência familiar;  

d) manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em 

matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade;   

e) manter corpo de profissionais especializados em formação tecnicodes-

portiva;   

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;   

g) ser a formação do atleta gratuita e a expensas da entidade de prática 

desportiva;   

h) comprovar que participa anualmente de competições organizadas por 

entidade de administração do desporto em, pelo menos, 2 (duas) categorias da 

respectiva modalidade desportiva; e  

i) garantir que o período de seleção não coincida com os horários escola-

res.   
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§ 3º A entidade nacional de administração do desporto certificará como en-

tidade de prática desportiva formadora aquela que comprovadamente preencha 

os requisitos estabelecidos nesta Lei.   

§ 4o O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de 

vinte anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática 

desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactu-

ada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre 

as partes. 

§ 5º A entidade de prática desportiva formadora fará jus a valor indenizató-

rio se ficar impossibilitada de assinar o primeiro contrato especial de trabalho 

desportivo por oposição do atleta, ou quando ele se vincular, sob qualquer forma, 

a outra entidade de prática desportiva, sem autorização expressa da entidade de 

prática desportiva formadora, atendidas as seguintes condições:  

I - o atleta deverá estar regularmente registrado e não pode ter sido desli-

gado da entidade de prática desportiva formadora;   

II - a indenização será limitada ao montante correspondente a 200 (duzen-

tas) vezes os gastos comprovadamente efetuados com a formação do atleta, 

especificados no contrato de que trata o § 4º deste artigo;   

III - o pagamento do valor indenizatório somente poderá ser efetuado por 

outra entidade de prática desportiva e deverá ser efetivado diretamente à enti-

dade de prática desportiva formadora no prazo máximo de 15 (quinze) dias, con-

tados da data da vinculação do atleta à nova entidade de prática desportiva, para 

efeito de permitir novo registro em entidade de administração do desporto.   

§ 6º O contrato de formação desportiva a que se refere o § 4o deste artigo 

deverá incluir obrigatoriamente:   

I - identificação das partes e dos seus representantes legais;   

II - duração do contrato;   

III - direitos e deveres das partes contratantes, inclusive garantia de seguro 

de vida e de acidentes pessoais para cobrir as atividades do atleta contratado; 

e  

IV - especificação dos itens de gasto para fins de cálculo da indenização 

com a formação desportiva.  
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§ 7º A entidade de prática desportiva formadora e detentora do primeiro 

contrato especial de trabalho desportivo com o atleta por ela profissionalizado 

terá o direito de preferência para a primeira renovação deste contrato, cujo prazo 

não poderá ser superior a 3 (três) anos, salvo se para equiparação de proposta 

de terceiro.   

§ 8º Para assegurar seu direito de preferência, a entidade de prática des-

portiva formadora e detentora do primeiro contrato especial de trabalho despor-

tivo deverá apresentar, até 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do con-

trato em curso, proposta ao atleta, de cujo teor deverá ser cientificada a corres-

pondente entidade regional de administração do desporto, indicando as novas 

condições contratuais e os salários ofertados, devendo o atleta apresentar res-

posta à entidade de prática desportiva formadora, de cujo teor deverá ser notifi-

cada a referida entidade de administração, no prazo de 15 (quinze) dias contados 

da data do recebimento da proposta, sob pena de aceitação tácita.   

§ 9º Na hipótese de outra entidade de prática desportiva resolver oferecer 

proposta mais vantajosa a atleta vinculado à entidade de prática desportiva que 

o formou, deve-se observar o seguinte:   

I - a entidade proponente deverá apresentar à entidade de prática despor-

tiva formadora proposta, fazendo dela constar todas as condições remunerató-

rias;   

II - a entidade proponente deverá dar conhecimento da proposta à corres-

pondente entidade regional de administração; e  

III - a entidade de prática desportiva formadora poderá, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da proposta, comunicar se exercerá 

o direito de preferência de que trata o § 7º, nas mesmas condições oferecidas.   

§ 10.  A entidade de administração do desporto deverá publicar o recebi-

mento das propostas de que tratam os §§ 7º e 8º, nos seus meios oficiais de 

divulgação, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do recebimento.   

§ 11.  Caso a entidade de prática desportiva formadora oferte as mesmas 

condições, e, ainda assim, o atleta se oponha à renovação do primeiro contrato 

especial de trabalho desportivo, ela poderá exigir da nova entidade de prática 
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desportiva contratante o valor indenizatório correspondente a, no máximo, 200 

(duzentas) vezes o valor do salário mensal constante da proposta.   

§ 12.  A contratação do atleta em formação será feita diretamente pela en-

tidade de prática desportiva formadora, sendo vedada a sua realização por meio 

de terceiros.  

§ 13.  A entidade de prática desportiva formadora deverá registrar o con-

trato de formação desportiva do atleta em formação na entidade de administra-

ção da respectiva modalidade desportiva.   
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Anexo V - Seção VII do Decreto 7.984 de 08/04/2013 

 

Seção VII 

Do Contrato de Formação Desportiva  

Art. 48.  O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor 

de vinte anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática 

desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente 

pactuada por contrato de formação desportiva, a que se refere o § 4º do art. 29 

da Lei nº 9.615, de 1998, sem vínculo empregatício entre as partes.  

Art. 49.  Caracteriza-se como entidade de prática desportiva formadora, 

certificada pela entidade nacional de administração da modalidade, aquela que 

assegure gratuitamente ao atleta em formação, sem prejuízo das demais 

exigências dispostas na Lei nº 9.615, de 1998, o direito a: 

I - programas de treinamento nas categorias de base e formação 

educacional exigível e adequada, enquadrando-o na equipe da categoria 

correspondente a sua idade; 

II - alojamento em instalações desportivas apropriadas à sua capacitação 

técnica na modalidade, quanto a alimentação, higiene, segurança e saúde; 

III - conhecimentos teóricos e práticos de educação física, condicionamento 

e motricidade, por meio de um corpo de profissionais habilitados e 

especializados, norteados por programa de formação técnico-desportiva, 

compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do atleta; 

IV - matrícula escolar e presença às aulas da educação básica ou de 

formação técnica em que estiver matriculado, ajustando o tempo destinado à 

efetiva atividade de formação do atleta, não superior a quatro horas diárias, aos 

horários estabelecidos pela instituição educacional, e exigindo do atleta 

satisfatório aproveitamento escolar; 

V- assistência educacional e integral à saúde; 

VI - alimentação com acompanhamento de nutricionista, assistência de 

fisioterapeuta e demais profissionais qualificados na formação física e motora, 

além da convivência familiar adequada; 
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VII - pagamento da bolsa de aprendizagem até o décimo dia útil do mês 

subsequente ao vencido; 

VIII - apólice de seguro de vida e de acidentes pessoais para cobrir as 

atividades de formação desportiva, durante toda a vigência do contrato, incluindo 

como beneficiários da apólice de seguro os indicados pelo atleta em formação; 

IX - período de descanso de trinta dias consecutivos e ininterruptos, com a 

garantia de recebimento dos incentivos previstos na Lei coincidente com as 

férias escolares regulares; 

X - registro do atleta em formação na entidade de administração do 

desporto e inscrição do atleta em formação nas competições oficiais de sua faixa 

etária promovidas pela entidade; e 

XI - transporte.  

Art. 50.  O contrato de formação desportiva deve conter os elementos 

mínimos previstos no § 6º do art. 29 da Lei nº 9.615, de 1998, e visa propiciar ao 

atleta: 

I - capacitação técnico-educacional específica para sua modalidade 

desportiva; 

II - conhecimentos teóricos e práticos de atividade física, condicionamento 

e motricidade; 

III - conhecimentos específicos de regras, legislação, fundamentos e 

comportamento do atleta de sua modalidade; 

IV - conhecimentos sobre civismo, ética, comportamento e demais 

informações necessárias à futura formação de atleta desportivo profissional; e 

V - preparação para firmar o primeiro contrato especial de trabalho 

desportivo, norteado pelo programa de formação técnico-profissional, compatível 

com o desenvolvimento físico e psicológico.  

Art. 51.  O contrato de formação desportiva poderá conter as seguintes 

obrigações do atleta: 

I - observar as cláusulas do contrato de formação desportiva; 

II - cumprir o programa de treinamento e o horário de capacitação 

determinados pela entidade formadora; 
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III - assistir às aulas teóricas e práticas programadas pela entidade 

formadora, com satisfatório aproveitamento; 

IV - apresentar-se nas competições desportivas preparatórias e oficiais, nas 

condições, horários e locais estabelecidos pela entidade de prática desportiva 

contratante; 

V - permanecer, sempre que necessário, em regime de concentração, 

observado o limite semanal de três dias consecutivos; 

VI - assistir às aulas da instituição educacional em que matriculado e 

apresentar frequência e aproveitamento satisfatórios; e 

VII - respeitar as normas internas da entidade formadora.  

Art. 52.  Caberá à entidade de administração do desporto responsável pela 

certificação de entidade de prática desportiva formadora: 

I - fixar as normas e requisitos para a outorga da certificação; 

II - estabelecer tipologias e prazos de validade da certificação; 

III - uniformizar um modelo de contrato de formação desportiva; e 

IV - padronizar as bases de cálculo dos custos diretos ou indiretos das 

entidades formadoras. 

Parágrafo único. Atendidos os requisitos, a entidade de administração do 

desporto não negará a certificação da entidade de prática desportiva formadora, 

assim como do registro do contrato de formação desportiva.  
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Anexo VI - Modelo da Confederação Brasileira de Futebol de 
parecer sobre o Certificado de Clube Formador 
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Anexo VII - Modelo da Confederação Brasileira de Futebol para 
o Contrato de Formação Desportiva 
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Anexo VIII - Guião de entrevista 

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Mestrado em Gestão Desportiva 
 

Entrevista para a dissertação: Formação de jogadores de futebol no Brasil: Da implementação 

às perspetivas futuras do Certificado de Clube Formador. 
Pesquisador: Ivan Furegato Moraes 

 

Tema da entrevista 

A implementação do Certificado de Clube Formador, o processo de certificação dos clu-

bes, o controle dos clubes certificados, os resultados e perspectivas futuras para a certificação. 

 

Informações 

Fique à vontade caso não queira e/ou não possa se identificar ou responder alguma das 

questões.  

Afirmamos e nos comprometemos que iremos utilizar as informações aqui fornecidas 

apenas para fins acadêmicos, respeitando a confidencialidade das mesmas e dos entrevistados 

que serão referidos apenas pelos cargos ocupados. Também nos comprometemos a enviar uma 

cópia do trabalho final aos entrevistados. 

Com base nestas informações o Sr. (a) aceita participar da nossa pesquisa?  

Desde já agradecemos a atenção e colaboração. 

 

A. Identificação 

Nome: 

Idade:  

Formação:  

Cargo: 

Há quanto tempo está ligado a tal cargo: 

 

B. Antecedentes e criação das regras legais sobre o Certificado de Clube Formador 

1. A Federação realizava alguma forma de controle sob o trabalho realizado pelos clubes em 

relação às categorias de base antes da regulamentação?  Se sim, o que era controlado? De que 

forma e por quem? 
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C. Regulamentação e implementação das regras legais sobre o Certificado de Clube For-

mador  

1. Houve alguma (re)estruturação administrativa na Federação para atender a nova norma? Se 

sim, qual? 

2. Qual departamento da Federação ficou responsável por operacionalizar a implantação do 

Certificado de Clube Formador? Foi criado um departamento próprio? Qual estrutura é atual-

mente disponibilizada pela Federação para o mesmo? 

3. Qual política foi adotada pela Federação com relação ao Certificado de Clube Formador? 

Foram adotados objetivos e metas? Se sim, quais? Eles foram atingidos? 

4. A Federação faz exigências aos clubes formadores adicionais às da Lei e da CBF? Se sim, 

quais e porquê? 

 

D. Processo de certificação 

1. Como se dá o processo de emissão do Certificado de Clube Formador? Quem por parte da 

Federação participa do mesmo? É realizada visita aos clubes durante o processo de certificação? 

Se sim, quem realiza tal trabalho e com qual objetivo? 

2. Quais passos os clubes devem tomar para obterem a certificação? Qual o prazo médio de tal 

processo?  

3. A Federação atua junto aos clubes visando incentivá-los a certificar-se ou são eles que pro-

curam a Federação? Como é essa relação? São realizadas ações de incentivo junto aos clubes 

sem certificação? Se sim, que tipo de ações? 

4. Houveram pedidos de certificação negados? Se sim, quais os motivos para tal? 

5. A CBF fornece auxílio durante a realização do processo de certificação dos clubes? Se sim, 

qual? 

 

E. Controle dos clubes certificados 

1. Após a emissão do certificado a Federação realiza o controle dos clubes? Se sim, de que 

forma e com qual periodicidade? É realizada fiscalização in loco nos clubes? Por quem e como 

é realizada a mesma?  

2. Já houveram casos de suspensão ou cancelamento do certificado? Se sim, por quais moti-

vos? Existe alguma documentação sobre o tema? 

 

F. Situação atual do processo de certificação e perspectivas futuras 

1. Você pode nos ceder a relação dos clubes atualmente certificados? Na visão da Federação 

a quantidade de clubes certificados é satisfatória? 

2. Na visão da Federação, os clubes têm buscado a certificação para aperfeiçoar o processo de 

formação fornecido aos atletas ou apenas para obter as vantagens legais que o certificado con-

cede aos clubes certificados?  
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3. Para a Federação, qual o futuro do processo de certificação dos clubes formadores? Tal pro-

cesso irá atingir todos os clubes ou ficará limitado às principais equipes formadoras? São previs-

tas ações para aumentar o número de clubes certificados? Se sim, quais? 

4. A Federação pretende vincular a participação em competições de base por ela promovidas à 

certificação de clubes formador? 

 

Legitimação da entrevista 

1. Deseja acrescentar mais algum aspecto que considere relevante para o esclarecimento da 

sua opinião acerca das temáticas abordadas? 

2. Possui alguma questão final sobre a entrevista ou sobre a dissertação que estamos reali-

zando?  

3. Vou enviar a transcrição da entrevista e caso o Sr. queira fique à vontade para fazer alguma 

observação, complementação ou correção. 

 

Obrigado pela sua importante colaboração. 
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Anexo IX - Certificado do Ceará Sporting Club 
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Anexo X - Parecer do responsável da Federação Baiana de Fu-
tebol sobre a certificação do Esporte Clube Bahia 
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Anexo XI - Questionário da Federação Paulista de Futebol para 
os clubes que buscam o Certificado de Clube Formador 

 

QUESITOS NECESSÁRIOS A SEREM PREENCHIDOS PARA EXPEDIÇÃO 
DE PARECER DA FPF AOS CLUBES QUE QUEREM A OBTENÇÃO DA 

CERTIFICAÇÃO “A” OU “B” DE CLUBE FORMADOR. 
 
01-  Apresentar a relação dos técnicos e preparadores físicos responsáveis 
pela orientação e monitoramento das respectivas categorias de base, com habi-
litação para o exercício da função: 
 
02- Comprovar a participação em competição oficial da categoria; 
 
03-  Apresentar programas de treinamento, detalhando responsáveis, objeti-
vos, horários e atividades, compatíveis com a faixa etária, atividade escolar dos 
atletas e período de competição; 
 
04-  Comprovar assistência educacional que permita ao atleta freqüentar 
curso em horários compatíveis com as atividades de formação, em qualquer ní-
vel (alfabetização, ensino fundamental, médio, superior), ou ainda profissionali-
zante, de capacitação ou de idiomas) mediante matrícula em estabeleci mento 
de ensino regular ou através de professores contratados, mantendo controle so-
bre a freqüência e o aproveitamento escolar do atleta; 
 
05-  Comprovar à assistência médica aos atletas, através de profissional es-
pecializado contratado, terceirizado ou mediante celebração comprovada de 
convênio com instituições públicas ou privadas de modo a permitir o seguinte; 
 
a. Avaliação pré-participação realizada necessariamente por médico com 
especialização, ou experiência, em medicina do esporte, cardiologia ou clínica 
geral, e ainda por ortopedista, a qual deverá seguir as diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, com vistas à prevenção de 
morte súbita; 
 
b. Exames complementares mínimos tais como: hemograma completo, gli-
cemia, teste de afoiçamento de hemácias, parasitológico de fezes, urina (EAS), 
ECG basal, RX de tórax, assim como outros necessários para diagnóstico do 
estado de saúde do atleta; 
 
c. Calendário de vacinação atualizado (calendário oficial do Ministério da Sa-
úde) e realização de exames periódicos anuais; 
  
d. Manter departamento médico dotado de área física e instalações compa-
tíveis e apropriadas, equipado com material e medicamentos para atendimento 
básico e primeiros socorros, sob a responsabilidade de um médico e contando 
ainda, nos horários de funcionamento, com auxiliar de enfermagem e médico; 
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e. Manter o prontuário médico individual para cada atleta, devidamente atu-
alizado, além do registro diário dos atendimentos; 
 
f. Garantir meios para diagnóstico e tratamento de patologias, intercorrên-
cias e lesões;  
 
g. Dispor de centro de reabilitação, próprio ou conveniado, sob a responsa-
bilidade de profissional habilitado e inscrito no CREFITO, com o mínimo de ma-
terial e equipamentos que permitam a recuperação de lesões comuns; 
 
h. Comprovar que propicia assistência psicológica, por profissional habili-
tado e inscrito no CRP, mediante convênio com instituições públicas ou particu-
lares, ou concurso de profissional contratado, que destine pelo menos (4) quatro 
horas semanais ao clube; 
 
i. Comprovar que disponha de meios que permitam, de forma constante e 
contínua, proporcionar assistência odontológica aos atletas em formação através 
de medidas preventivas e terapêuticas, tanto por meio de serviços terceirizados, 
próprios ou conveniados; 
 
j. Sem prejuízo da atividade esportiva, facultar a visita de familiares do 
atleta, a qualquer tempo, e proporcionar, às suas expensas, ao final de cada 
temporada oficial (assim determinado no calendário de administração), meios 
para que o atleta possa viajar à sua cidade de origem, quando for o caso, com o 
objetivo de conviver com seus familiares até a data marcada para sua reapre-
sentação, por força de competição ou início de próxima temporada; 
 
k. Garantir aos atletas em formação e que sejam residentes no clube, o mí-
nimo de (3) três refeições diárias (desjejum, almoço e jantar), planejadas por 
nutricionista e servidas no clube ou fora dele, sendo exigível local adequado e 
em boas condições de higiene e salubridade. Aos atletas em formação aos resi-
dentes no clube será assegurado lanche em cada período de treinamento de que 
participar; 
 
l. Assegurar transporte para treinos e jogos, a expensas do clube e reali-
zado pelos meios permitidos na legislação; 
 
m. Comprovar o pagamento mensal de auxílio financeiro para o atleta em 
formação, sob a forma de bolsa de aprendizagem, livremente pactuada mediante 
contrato formal, sem que se constitua vínculo empregatício entre as partes; 
 
n. Apresentar plano de contingência médica que garanta nos locais de trei-
namento e jogos, pessoal, material e equipamentos de primeiros socorros, aten-
dimento imediato e meios para o pronto transporte da vítima, quando necessário; 
 
o. Comprovar a existência, às suas expensas, de um seguro de acidentes 
pessoais, para cobrir as atividades do atleta em formação; 
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p. Manter alojamento com área física proporcional ao número de residentes, 
dotado de ventilação e iluminação natural, em boas condições de habitabilidade, 
higiene e salubridade, com mobiliário individual, assim como e da mesma forma, 
banheiros e área de lazer; 
 
q. Fornecer aos atletas uniformes de treino e jogo, além de roupa de cama, 
mesa e banho, material de limpeza e higiene pessoal. 
 

RESPONSABILIDADE DE CADA MEMBRO 
Membro da Medicina Esportiva 

 
01- Verificar se clube proporciona assistência médica aos atletas, através de 
profissional especializado contratado, terceirizado ou mediante celebração com-
provada de convênio com instituições públicas ou privadas de modo a permitir o 
seguinte; 
 
- Avaliação pré-participação realizada necessariamente por médico com especi-
alização, ou experiência, em medicina do esporte, cardiologia ou clínica geral, e, 
ainda por ortopedista, a qual deverá seguir as diretrizes da Sociedade Brasileira 
de Medicina do Exercício e do Esporte, com vistas à prevenção de morte súbita; 
 
- Exames complementares mínimos tais como: hemograma completo, glicemia, 
teste de afoiçamento de hemácias, parasitológico de fezes, urina (EAS), ECG 
basal, RX do tórax, assim como outros necessários para diagnóstico do estado 
de saúde do atleta; 
 
- Verificar se o clube formador mantém calendário de vacinação atualizado (ca-
lendário oficial do Ministério da Saúde) realização de exames periódicos anuais; 
 
- Verificar a manutenção do departamento médico do clube se está dotado de 
área física e instalações compatíveis e apropriadas, equipado com material e 
medicamentos para atendimento básico e primeiros socorros, sob a responsabi-
lidade de um médico e contando ainda, nos horários de funcionamento, com au-
xiliar de enfermagem e médico; 
 
- Verificar o prontuário médico individual de cada atleta, que deverá estar devi-
damente atualizado, além do registro diário dos atendimentos; 
-Verificar se há meios de garantia para diagnóstico e tratamento de patologias, 
intercorrências de lesões; 
 
- Verificar se há centro de reabilitação, próprio ou conveniado, sob a responsa-
bilidade de profissional habilitado e inscrito no CREFITO, com o mínimo de ma-
terial e equipamentos que permitam a recuperação de lesões comuns. 
 
- Verificar se o clube propicia assistência psicológica, por profissional habilitado 
e inscrito no CRP, mediante convênio com instituições públicas ou particulares, 
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ou se há concurso de profissional contratado, que destine pelo menos (4) quatro 
horas semanais ao clube; 
 
- Verificar se o clube dispõe de um plano de contingência médica que garanta 
nos locais de treinamentos e jogos, pessoal, material e equipamentos de primei-
ros socorros, atendimento imediato e meios para o pronto transporte da vítima, 
quando necessário; 
 
- Verificar se os alojamentos possuem área física proporcional ao número de 
residentes e que esteja dotado de ventilação e iluminação natural, bem como em 
boas condições de habitabilidade, higiene e salubridade, com mobiliário indivi-
dual, assim como e da mesma forma, banheiros e área de lazer; 
 
- Verificar se o clube formador garante aos atletas em formação e que sejam 
residentes em suas instalações, o mínimo de três refeições diárias (desjejum, 
almoço e jantar), planejada por nutricionista e servidas no clube o fora dele, em 
local adequado e em boas condições de higiene e salubridade. Ainda, se são 
servidos lanches em cada período de treinamento de que participar. 
 
- Verificar a comprovação no sentido de que o clube disponha de meios que 
permitam, de forma constante e contínua, à assistência odontológica aos atletas 
em formação através de medidas preventivas e terapêuticas, tanto por meio de 
serviços terceirizados, próprios ou conveniados; 
 

Membro do Departamento Financeiro 
 
01-  Verificar se o clube assegura aos atletas transporte para treinos e jogos 
gratuitamente, e que seja dentro da legislação vigente de trânsito; 
 
02-  Verificar a comprovação do pagamento mensal de auxílio financeiro para 
o atleta em formação, sob forma de bolsa de aprendizagem, livremente pactuada 
mediante contrato formal, sem que se constitua vínculo empregatício entre as 
partes; 
 
03-  Verificar a comprovação da existência, às expensas do clube, de um se-
guro de acidentes pessoais, para cobrir as atividades do atleta em formação; 
 

Membro do Departamento de competições 
 
01-  Verificar a relação dos técnicos e preparadores físicos responsáveis pela 
orientação e monitoramento das respectivas categorias de base, com habilitação 
para o exercício da função; 
 
02-  Verificar a comprovação da participação do clube em competição oficial 
da categoria: 
 

LX 
 



03-  Verificar à apresentação de programas de treinamento, detalhando os 
responsáveis, objetivos, horários e atividades, compatíveis com a faixa etária, 
atividade escolar dos atletas e período de competição; 
 
04-  Verificar se há assistência educacional que permite ao atleta freqüentar 
curso em horários compatíveis com as atividades de formação, em qualquer ní-
vel (alfabetização, ensino fundamental, médio, superior), ou ainda profissionali-
zante, de capacitação ou de idiomas) mediante matrícula em estabelecimento 
de ensino regular ou através de professores contratados. Devendo verificar 
ainda, o controle sobre a freqüência e o aproveitamento escolar do atleta. 
 
05-  Verificar, sem prejuízo da atividade esportiva, se o clube faculta a visita 
de familiares dos atletas, a qualquer tempo e se ao final de cada temporada, 
proporcione às suas expensas, meios para que os atletas em formação possam 
viajar à sua cidade de origem, quando for o caso, com o objetivo de conviver com 
seus familiares até a data marcada para sua reapresentação, por força de com-
petição ou início da próxima temporada; 
 
06-  Verificar se o clube fornece aos atletas uniforme de treino e jogo, além de 
roupa de cama, mesa e banho, material de limpeza e higiene pessoal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXI 
 



Anexo XII - Redação do Art. 29 da Lei Pelé segundo a Lei 
10.672/2003 

 

“Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de 

assinar com esse, a partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contrato de 

trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser superior a cinco anos. 

.................................................................. 

§ 3o A entidade de prática desportiva formadora detentora do primeiro contrato 

de trabalho com o atleta por ela profissionalizado terá o direito de preferência 

para a primeira renovação deste contrato, cujo prazo não poderá ser superior a 

dois anos. 

§ 4o O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte 

anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática despor-

tiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactuada me-

diante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as par-

tes. 

§ 5o É assegurado o direito ao ressarcimento dos custos de formação de atleta 

não profissional menor de vinte anos de idade à entidade de prática de desporto 

formadora sempre que, sem a expressa anuência dessa, aquele participar de 

competição desportiva representando outra entidade de prática desportiva. 

§ 6o Os custos de formação serão ressarcidos pela entidade de prática despor-

tiva usufruidora de atleta por ela não formado pelos seguintes valores: 

I - quinze vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga 

na hipótese de o atleta não profissional ser maior de dezesseis e menor de de-

zessete anos de idade; 

II - vinte vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga 

na hipótese de o atleta não profissional ser maior de dezessete e menor de de-

zoito anos de idade; 

III - vinte e cinco vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovada-

mente paga na hipótese de o atleta não profissional ser maior de dezoito e menor 

de dezenove anos de idade; 
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IV - trinta vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga 

na hipótese de o atleta não profissional ser maior de dezenove e menor de vinte 

anos de idade. 

§ 7o A entidade de prática desportiva formadora para fazer jus ao ressarcimento 

previsto neste artigo deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - cumprir a exigência constante do § 2o deste artigo; 

II - comprovar que efetivamente utilizou o atleta em formação em competições 

oficiais não profissionais; 

III - propiciar assistência médica, odontológica e psicológica, bem como contra-

tação de seguro de vida e ajuda de custo para transporte; 

IV - manter instalações desportivas adequadas, sobretudo em matéria de alimen-

tação, higiene, segurança e salubridade, além de corpo de profissionais especi-

alizados em formação técnico-desportiva; 

V - ajustar o tempo destinado à formação dos atletas aos horários do currículo 

escolar ou de curso profissionalizante, exigindo o satisfatório aproveitamento es-

colar.” 
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Anexo XIII - Comparação das exigências ao clube formador 

 

 

 

 

 

 

 

Exigências
Lei 9.915                                                
(Lei Pelé)

Decreto 7.984                                 
(Regulamentação legal)

Regulamentação CBF

Possuir programas de treinamento 
adequado à cada categoria e idade.
Fornecer conhecimentos teóricos e 

práticos de educação física, 
condicionamento e motricidade por meio 

de programa de formação 
tecnicodesportiva, compatível com o 

desenvolvimento físico, moral e 
psicológico dos atletas.

Garantir que os treinos e as seleções 
não coincidam com o horário escolar.

Ajustar os horários de treinamento com o 
horário escolar.

-

Propiciar matrícula em escola regular 
ou curso profissionalizante.

Fornecer educação necessária 
legalmente e adequada, além da 

matrícula na educação básica ou técnica.

Fornecer educação em qualquer 
nível (alfabetização, ensino 

fundamental, médio, superior, ou 
ainda curso técnico, 

profissionalizante, de capacitação ou 
de idiomas) mediante matrícula em 
estabelecimento de ensino regular 

ou através de professores 
contratados.

Fornecer assistência e 
complementação escolar.

Garantir assistência educacional. Garantir assistência educacional.

Exigir dos atletas frequência e 
desempenho satisfatórios.

Exigir dos atletas frequência e 
desempenho satisfatórios.

Controlar a frequência e o 
desempenho escolar dos atletas.

O atleta deve estar inscrito em 
competições oficiais.

O atleta deve estar inscrito em 
competições oficiais promovidas pela 
entidade esportiva da sua faixa etária. 

-

O clube deve participar anualmente 
de competições organizadas por 

entidades esportivas em no mínimo 2 
categorias da modalidade que forma 

atletas.

-
Comprovar a participação em 

competição oficial da categoria.

Manter corpo de profissionais 
especializados em formação 

tecnicodesportiva.

Manter profissionais qualificados para a 
formação física e motora.

Apresentar relação dos técnicos e 
preparadores físicos responsáveis 

pela orientação e monitoramento das 
respectivas categorias de base, com 

habilitação para o exercício da 
função.

- Possuir nutricionista. Possuir nutricionista.

- Possuir fisioterapeuta.
Fisioterapeuta habilitado e inscrito no 

CREFITO.

- -

Possuir médico e enfermeiro 
contratados, terceirizados ou 

mediante a celebração comprovada 
de convênio com instituições 

públicas ou privadas.

Apresentar programa de treinamento, 
detalhando responsáveis, objetivos, 
horários e atividades, compatíveis 

com a faixa etária, atividade escolar 
dos atletas e período de competição.

3. Competições

Fornecer programas de treinamento.

1. Treino

2. Escola

4. Profissionais

LXIV 
 



 

Exigências
Lei 9.915                                                        
(Lei Pelé)

Decreto 7.984                                 
(Regulamentação legal)

Regulamentação CBF

Garantir assistência psicológica. -

Comprovar que propicia assistência 
psicológica por meio de profissional 

que destine pelo menos 4 horas 
semanais ao clube.

Garantir alimentação.
Alimentação com acompanhamento de 

nutricionista.

Garantir aos atletas em formação e 
que sejam residentes no clube, o 

mínimo de 3 (três) refeições diárias 
(desjejum, almoço, jantar), 

planejadas por nutricionista e 
servidas no clube ou fora dele, sendo 

exigível local adequado e em boas 
condições de higiene e salubridade. 

Aos atletas em formação não 
residentes no clube será assegurado 

lanche em cada período de 
treinamento de que participar.

Garantir transporte. Garantir transporte.
Assegurar transporte para treinos e 

jogos realizado pelos meios 
permitidos na legislação.

Garantir a convivência familiar. Garantir a convivência familiar adequada.

Sem prejuízo da atividade esportiva, 
facultar a visita de familiares do 

atleta, a qualquer tempo, e 
proporcionar, às suas expensas, ao 

final de cada temporada oficial 
(assim determinado no calendário de 

cada entidade de administração), 
meios para que o atleta possa viajar 
à sua cidade de origem, quando for o 

caso, com o objetivo de conviver 
com seus familiares até a data 

marcada para sua reapresentação, 
por força de competição ou início de 

próxima temporada.

- -

Fornecer aos atletas uniformes de 
treino e jogo, além de roupa de 

cama, mesa e banho, material de 
limpeza e higiene pessoal.

Oferecer assistência odontológica. -

Comprovar que disponha de meios 
que permitam, de forma constante e 
contínua, proporcionar assistência 

odontológica aos atletas em 
formação através de medidas 

preventivas e terapêuticas, tanto por 
meio de serviços terceirizados, 

próprios ou conveniados.

Oferecer assistência odontológica. Oferecer assistência de fisioterapeuta.
Garantir meios para diagnóstico e 

tratamento de patologias, 
intercorrências e lesões.

Oferecer assistência médica. Oferecer assistência integral a saúde. Proporcionar assistência médica.

- -

Realizar avaliação pré-participação 
realizada necessariamente por 
médico com especialização, ou 

experiência, em medicina do esporte, 
cardiologia ou clínica geral, e ainda 

por ortopedista, a qual deverá seguir 
as diretrizes da Sociedade Brasileira 

de Medicina do Exercício e do 
Esporte, com vistas à prevenção de 

morte súbita.

- -

Realizar exames complementares 
mínimos tais como: hemograma 

completo, glicemia, teste do 
afoiçamento de hemácias, 

parasitológico de fezes, urina (EAS), 
ECG basal e RX do tórax, assim 
como outros necessários para 

diagnóstico do estado de saúde do 
atleta.

- -

Manter calendário de vacinação 
atualizado (calendário oficial do 
Ministério da Saúde) e realizar 

exames periódicos anuais.

- -

Manter prontuário médico individual 
para cada atleta, devidamente 

atualizado, além do registro diário 
dos atendimentos.

6. Assistência Médica 
e Odontológica

5. Assistência Social
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Exigências
Lei 9.915                                                
(Lei Pelé)

Decreto 7.984                                 
(Regulamentação legal)

Regulamentação CBF

Manter alojamento adequado, 
principalmente em relação à 

alimentação, higiene, segurança e 
salubridade.

Manter alojamento adequado, 
principalmente em relação à alimentação, 

higiene, segurança e salubridade.

Manter alojamento com área física 
proporcional ao número de 

residentes, dotado de ventilação e 
iluminação natural, em boas 

condições de habitabilidade, higiene 
e salubridade, com mobiliário 

individual, assim como e da mesma 
forma, banheiros e área de lazer.

Manter instalações desportivas, 
principalmente em relação à 

alimentação, higiene, segurança e 
salubridade.

Manter instalações desportivas, 
principalmente em relação à alimentação, 

higiene, segurança e salubridade.
-

- -

Manter departamento médico dotado 
de área física e instalações 

compatíveis e apropriadas, equipado 
com material e medicamentos para 

atendimento básico e primeiros 
socorros.

- -
Dispor de centro de reabilitação, 

próprio ou conveniado.

- -

Apresentar plano de contingência 
médica que garanta, nos locais de 

treinamento e jogos, pessoal, 
material e equipamentos de primeiros 

socorros, atendimento imediato e 
meios para o pronto transporte da 

vítima, quando necessário.

8. Registro Entidades 
Esportivas

O atleta deve estar inscrito pelo clube 
na entidade regional esportiva há 

pelo menos 1 ano.

O atleta em formação deve estar 
registrado na entidade de administração 

do desporto.
-

A formação deve ser gratuita. - -

O clube deve arcar com todas as 
despesas.

-
O clube deve arcar com as despesas 

de transporte para treinos e jogos.

-

Fornecer apólice de seguro de vida e de 
acidentes pessoais para cobrir as 
atividades de formação desportiva, 
durante toda a vigência do contrato, 

incluindo como beneficiários da apólice 
de seguro os indicados pelo atleta em 

formação.

Comprovar a existência, às suas 
expensas, de um seguro de 

acidentes pessoais, para cobrir as 
atividades do atleta em formação.

Oferecer bolsa de aprendizagem 
livremente pactuada entre as partes 
por meio do Contato de Formação 

Desportiva.

-

Comprovar o pagamento mensal de 
auxílio financeiro para o atleta em 
formação, sob a forma de bolsa de 
aprendizagem, livremente pactuada 
mediante contrato formal, sem que 
se constitua vínculo empregatício 

entre as partes.

-

Período de descanso de 30 dias 
consecutivos e ininterruptos, 

remunerados e coincidente com as férias 
escolares.

-

7. Instalações

9. Contrato, 
Pagamento e Seguro
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Anexo XIV - Ranking Nacional dos Clubes de 2015 
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Anexo XV - Federações estaduais de futebol do Brasil 
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