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RESUMO 

 

Os jogadores de futebol profissional são aqueles que possuem vínculos contratuais 

formais com entidades de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, e 

que, obrigatoriamente recebem remuneração pactuada. No processo de 

estabelecimento dos contratos o jogador torna-se parte de uma categoria de 

pessoas entendida como passível de ser mercadorizável, isso é, vendido, comprado 

ou emprestado. Nesse sentido, se distinguem das demais pessoas consideradas 

como impagáveis, cujo valor não pode ser medido, assumem status diferenciado no 

meio social. Constitui-se, assim, a pessoa-jogador, que por ser mercadorizável está 

sujeito a uma transformação de pessoa à coisa. O trabalho propõe demonstrar que 

os jogadores são sujeitos com agência no campo de relações do mercado 

futebolístico e que, pontualmente e continuamente, se mobilizam frente às condições 

particulares da profissão. Embora o atleta faça a transição de jogador-pessoa à 

jogador-coisa a hipótese com a qual trabalho é que se assume uma configuração de 

jogador-coisa-pessoa. Para desenvolver tal análise demonstro o movimento Bom 

Senso F.C. nascido em 30 de setembro de 2013, uma organização da classe 

trabalhadora dos pés-de-obra do futebol brasileiro que busca melhorar as condições 

de trabalho, as relações com os clubes, com a Confederação Brasileira de Futebol, 

regulação financeira das entidades desportivas e a valorização da torcida.	

 

Introdução 
 

 O presente trabalho pretende fazer um exercício reflexivo acerca da profissão 

de jogador de futebol no que concerne à sua agência, considerada aqui, como 

constituinte do seu campo de relações no mercado futebolístico. Mas antes vale 

demonstrar o trajeto que essa pesquisa transcorreu. O ponto de partida para 

desenvolver tal proposta decorreu de uma experiência que tive dentro de um estádio 



de futebol. Fui ao estádio Joaquim Américo Guimarães assistir a uma partida do 

Campeonato Brasileiro entre o Clube Atlético Paranaense, então mandante, e o 

Santos Futebol Clube. De início a partida tinha uma tonalidade calma, visto que era 

final do campeonato e as duas equipes não disputavam o topo da tabela e também 

não corriam risco de rebaixamento, mas com o decorrer do jogo a tensão foi 

aumentando, e a torcida, atleticana, junto da qual eu me encontrava, reagia a cada 

falha e gritava com agressividade para os jogadores. Nos últimos minutos da partida 

os xingamentos cresceram exponencialmente e, de certa forma, aquilo me causou 

incômodo, sentia empatia pelos atletas e pensava que a atitude da torcida era 

descabida já que o erro me parecia inevitável e parte do jogo, uma vez que os 

atletas são pessoas. Mas o que significa ser pessoa? O que significa dizer que o 

jogador é uma pessoa? Essas perguntas despertaram o meu interesse antropológico 

pelo tema, o futebol ganhou, assim, para mim, uma nova tonalidade. 	

 O artigo seguirá o mesmo caminho que minha atividade reflexiva, em um 

primeiro momento demonstrará o que é, legalmente, um jogador de futebol, a quais 

legislações está submetido e às entidades que está relacionado, ressaltando suas 

peculiaridades desde o processo de formação até a profissionalização, visando 

assim, num segundo momento, entender como se dá a constituição do jogador-

pessoa, que por ser mercadorizável se transforma em jogador-coisa. Num terceiro 

momento, buscando não objetificar o jogador e nem unificá-lo, promove a dissolução 

da separação jogador-pessoa e jogador-coisa, propondo analisar através do viés 

jogador-pessoa-coisa, considerando assim sua subjetividade e a agência nos 

campos de relação a que está inserido. Para finalizar, como exemplificação, 

demonstro o movimento Bom Senso F.C. que considero uma organização da classe 

trabalhadora de pés-de-obra baseada no auto-reconhecimento dos atletas como 

sujeitos ativos na configuração do campo que estão inseridos.	

 
O que é ser um jogador de futebol? 
 

 Os jogadores de futebol profissional são aqueles que atuam na matriz 

espetacularizada, que se difere das demais, pois dispõe de profissionais 

especializados: jogadores, técnicos, preparadores físicos, arbitragem, dirigentes; os 

especialistas: estudiosos, comentaristas, narradores, mídia especializada; e por fim, 

possui instituições de regulamentação, como a CBF (Confederação Brasileira de 



Futebol) e a FIFA (Federação Internacional de Futebol). Ademais conta com o 

público engajado, os torcedores, considerados os que frequentam estádios e os que 

acompanham pela mídia.  

 Os jogos de futebol seguem um mesmo padrão, regido por normas, mas o 

que nos interessa aqui, e não por qualquer motivo, é a produção de um espetáculo, 

que é pontual e único, nenhum jogo é igual a outro. O espetáculo depende da ação 

performática dos atletas que estão em campo, seja em conjunto ou individualmente. 

O jogo pode ser considerado o momento final, o ápice de todo um complexo 

esquema de preparação. O que os jogadores produzem em campo é experimentado 

esteticamente por quem assiste. A;	

 
“admiração em forma de espetáculo é resultado de múltiplas mediações, no 

centro das quais figuram ao menos três elementos fundamentais: o artista 

(jogadores), as obras (jogos) e seu público (os torcedores) [...] futebolistas, 

futebol de espetáculo e torcedores deverão ser pensados como produtos e 

produtores de uma trama social simbólica.” (Damo, 2005: 30)		

 

 A espetacularização produz a necessidade de dedicação exclusiva dos atletas 

que ali atuam, e isso acaba criando a exigência de regulamentação profissional. No 

Brasil, de acordo com a Lei 9615/98: 	
 
“A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas é 

caracterizada por remuneração pactuada em contrato formal de trabalho 

firmado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito 

privado”. 	

 

 Dois marcos legais são relevantes de se pontuar. A lei Zico e a Lei Pelé. A Lei 

Zico propunha uma modernização do futebol brasileiro, com a busca pela 

profissionalização de dirigentes e pela maior comercialização do esporte, ademais 

pretendia diminuir a disparidade existente entre atletas e dirigentes, no entanto essa 

lei mantinha pressupostos de uma anterior que se referia ao passe dos atletas. O 

passe era um mecanismo legal que garantia ao clube ou ao detentor – do passe 

mesmo – a total autonomia sobre a negociação e transferência de qualquer atleta, 

em resumo, o jogador era impedido de procurar emprego, de tomar decisões 



distintas do detentor de seu passe no que conferia a sua própria carreira, sendo 

muitas vezes obrigado a se transferir contra sua vontade.	

 A Lei Pelé é considerada uma releitura da Lei Zico, sendo muito similar, mas 

trouxe, pontualmente, significativas mudanças para a relação dos clubes com os 

atletas, principalmente no que se refere ao estabelecimento de contratos. Os 

contratos passaram a ter prazos de duração e cláusula penal obrigatória para a 

rescisão contratual, ademais os clubes passaram a ter direitos sobre a formação e 

promoção de atletas, o que cambiou o processo de formação, como veremos 

adiante. E, por fim, decretou a extinção do passe, os atletas passam a ter autonomia 

sobre seu futuro profissional. 
	 Como	aponta	Rodrigues	(2007);	

	

“Atualmente, as relações de trabalho entre jogadores de futebol e os clubes 

são regulamentadas pelas seguintes leis: a) Lei n 6354/76, no que não foi 

alterado e revogado pela Lei Pelé; b) A Lei 9615/98; c) Lei 9981/00 e d) Lei 

10672/03. Na maioria dos casos, aplicam-se normas gerais da legislação 

trabalhista naquilo que for compatível com as peculiaridades da profissão, 

além das regras da FIFA e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).” 

(Rodrigues, 2007: 172)	

 

 Desta forma, o contrato de trabalho estabelece uma relação de emprego, 

onde o jogador aceita prestar serviços em troca de remuneração e se submete, 

assim, às determinações do contratante. No caso do futebol os contratos 

apresentam particularidades, como o prazo determinado de fim. Após o 

estabelecimento da Lei Pelé, ao fim do contrato os vínculos entre atletas e clubes se 

desfazem ou em definitivo, ou até que um novo seja estabelecido. Temos nesse 

esquema, então, de um lado o trabalhador-jogador e de outro o contratante-

entidade.	

 Mas como um atleta se profissionaliza? Com o processo de espetacularização 

foi surgindo a necessidade de encontrar atletas que pudessem suprir a demanda 

dos clubes. Daí surge as categorias de base como instrumento de formação, mas 

que, além disso, servem como filtro por onde passam apenas aqueles ‘merecedores’ 

de estar no centro da arena, aqueles passiveis de se tornarem jogadores 

profissionais. É nas categorias de base que a formação inicia, é onde os jovens 

começam a se dedicar exclusivamente ao futebol, onde as técnicas corporais são 



apreendidas, o ‘dom’ lapidado e a gramática futebolística trabalhada. Onde se dá o 

habitus, o; 	
“sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona em cada momento como uma matriz de 

percepções, apreciações e ações e torna possível cumprir tarefas 

infinitamente diferenciadas, graças à transferência analógica de esquemas” 

(Bourdieu, 1972: 261)	

 

 Ademais, é nesse ambiente das categorias de base que os jovens se 

preparam para o mercado de trabalho, que no Brasil, é limitado, uma vez que não há 

expansão. Há um número pequeno de clubes que participam das principais 

competições nacionais em comparação com o número de profissionais formados, 

mas muito embora o mercado brasileiro ofereça poucas oportunidades, há um 

mercado internacional com diversas chances de desenvolvimento de carreira. Após 

todo o processo de formação, caso o atleta atenda às exigências do mercado da 

bola, já que não basta desejar ser jogador, é preciso ser aceito e legitimado como 

tal, ele está pronto para se profissionalizar e assinar contrato formal.	

 Vale considerar que a profissão de jogador de futebol é uma profissão instável 

e breve. Isto se deve; 	

 
“Em parte porque o esporte moderno, no seu conjunto, dramatiza certos 

limites humanos, dentre os quais o biológico, a carreira de esportista é 

abreviada quando comparada a outras profissões, tendo os atletas seu 

apogeu na média de idade que os outros profissionais estão entrando no 

mercado.” (Damo, 2005: 173-174).	

 

 E justamente por ser abreviada, somado ao fato de que os vínculos 

contratuais são frágeis, no sentido de que, em geral, custa pouco ao clube desfazê-

los, os atletas assumem, muitas vezes, uma atitude passiva. Importante frisar que 

isso não significa que os jogadores não tenham consciência dessa relação que 

poderíamos considerar desigual e opressora, mas que no cálculo de prós e contras 

se torna fundamental para a sobrevivência profissional. Essa questão tende a ficar 

mais clara ao longo do trabalho.	

 A rotina de treinamento dos atletas é intensa, em geral, durante os setes 

meses de realização do Campeonato Brasileiro da série A e B, os clubes têm dois 



jogos semanais, com quatro dias de treinamento, que pode ser preparo físico, treino 

técnico, ou treino de recuperação, cedendo ao atleta um dia de folga. Eventualmente 

isso pode mudar caso a equipe tenha apenas um jogo semanal, ou a participação 

em outras competições. É valido contabilizar que os treinamentos se dão em meio a 

muitas viagens, às vezes com trajetos longos. Os horários de jogos estão 

submetidos a acordos dos clubes e da CBF com a mídia, de forma que muitas vezes 

se inicia em um dia e acaba no outro. O jogador de futebol é um trabalhador 

contratado pelo clube, ele se distingue dos demais trabalhadores de outras 

profissões por uma série de peculiaridades, seja por;	

 
“fatores como a jornada de trabalho e o calendário esportivo exaustivo que 

predominam no futebol, a indiferença das ocorrências de acidentes e 

doenças de trabalho, a vida útil laboral curta, a imposição de horários de 

trabalho por contratos comerciais dos clubes, além da péssima 

remuneração da grande maioria dos jogadores” (Rodrigues, 2007: 190)	

 

 Enquanto alguns clubes, considerados de elite contam, com um calendário 

exaustivo, podendo jogar até 85 jogos anualmente, outros jogam apenas 17, o que 

representa o desemprego para cerca de 16 mil atletas profissionais de um total de 

20 mil no Brasil, isso porque 85% dos clubes fica inativo por mais de seis meses 

durante o ano. Embora os clubes contem com uma estrutura para melhor atender os 

atletas, com uma equipe de médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, além de 

nutricionistas, psicólogos, parece paradoxal que se invista tanto no aprimoramento 

físico quando grande parte das lesões dos atletas seja em decorrência de um 

desgaste por excesso de trabalho.  

 As implicações da profissão de jogador vão além do momento do treino e do 

jogo, ela se estende para toda vida do atleta, pessoal e social. ‘Futebol é nossa vida, 

é minha vida, eu faço outras coisas, mas o futebol é minha vida’1. Sabe-se que uma 

série de outras profissões implica efeitos semelhantes. A especificidade talvez se 

encontre no valor simbólico que a profissão carrega, ser jogador de futebol também 

é ser ídolo, ademais, é a chance de mudar de condição social. Como afirma Guedes 

(1982): 	

																																																													

1  Frase dita a mim por um atleta profissional de futebol de clube pertencente a Série A do 
Campeonato Brasileiro.	



 
“A possibilidade difusa de mobilidade social e as condições materiais de 

existência que a restringem, aliadas ao caráter de ‘esporte nacional’ 

assumido pelo futebol no Brasil – é sem duvida parte daquilo que Marcel 

Mauss chamou de ‘técnicas do corpo’ socializadoras dos homens- permite 

que alguns indivíduos particularmente habilidosos ampliem seu campo de 

possibilidades e tentem ascender por esse caminho.” (Guedes, 1982: 74)	

 

 O ponto que queremos chegar nessa reflexão inicial é a de que é perceptível 

que há efeitos físicos e morais impostos pela profissão de jogador de futebol, tanto é 

que poderíamos de imediato imaginar que eles se encontram em uma posição 

explorada pelos clubes, empresários, investidores e mídia, além de sofrerem fortes 

cobranças por parte da torcida, que consome o que produzem. Mas o exercício que 

pretendemos fazer aqui, para dar luz ao ponto central do texto, é entender as 

relações que se dão nesse âmbito, evitando objetificar os jogadores, entendendo 

que são sujeitos com agência que compõe o campo no qual estão inseridos, assim 

como, fazem também os clubes, a mídia, as federações, a torcida e o mercado 

financeiro. 	

 

Jogador-pessoa e jogador-coisa 
 

 O futebol de espetáculo constitui um mercado onde circulam grandes 

rendimentos financeiros, os jogadores são trabalhadores contratados por clubes 

para prestar serviços em forma de performance, que é uma das forças 

impulsionadoras das transações financeiras nesse âmbito. Interessa aos clubes 

contratar/comprar jogadores que possam realizar um espetáculo vendível a mídia e 

ao publico engajado, nesse esquema importa o conjunto ‘dom e técnica’ do atleta 

para alcançar resultados donde decorrem premiações aumentando a receita do 

clube, ademais um jogador que por sua performance desperta o interesse estético 

traz a entidade que está associado investidores e patrocinadores.  

 Chegamos à segunda reflexão que nos interessa nesse trabalho. O 

pertencimento de um atleta a determinado clube acarreta uma transformação de sua 

condição enquanto pessoa à coisa. Neste sentido, e para uma melhor compreensão 

do leitor, aponto que considero pessoa no mesmo sentido apontado por Bevilaqua 

(2011), como; 	



 
“uma categoria jurídica que, por previsão explícita, inclui todos os seres 

nascidos humanos” e “as coisas são constituídas por dois atributos 

relacionais, o primeiro estritamente negativo (coisas são tudo aquilo que 

não é pessoa), o segundo positivo: coisas são possuídas e utilizadas por 

pessoas.” (Bevilaqua, 2011: 73-74).	

 

 Nesse sentido, que aqui é jurídico, uma pessoa se constitui em oposição a 

coisas, assim, as duas existem na medida em que se diferem, ou melhor, se opõe 

uma a outra. 	

 A implicação disso é que uma pessoa pode possuir coisas, e se uma pessoa 

é uma não coisa, ela não pode possuir outra pessoa. O que ocorre nos contratos 

formais estabelecidos na dinâmica futebolística é uma transposição desse esquema, 

tornando a pessoa-jogador suscetível de ser possuída, porque além de ser um 

trabalhador o jogador também é um bem, faz parte dos rendimentos de uma 

entidade, é negociável. Veremos como. 

 Faz-se fundamental explicitar que a profissão de jogador só existe dentro de 

um mercado regulado pela FIFA. “Na medida em que detém o monopólio sobre o 

espetáculo, deixa aos futebolistas opções restritas de mercado para além dos clubes 

que participam do circuito por ela agenciado” (Damo, 2005: 177). Sendo assim o 

atleta profissional do futebol está sempre submetido aos esquemas mercadológicos 

regulados pela entidade, incluindo o seu pertencimento aos clubes.	

 Pertencer a um clube significa fazer parte de uma comunidade de sentimento, 

estar associado a um grupo de torcedores e ter vínculos sociais com pessoas que 

compõe esse mesmo quadro. Mas ademais “o que os prende a um clube, não é o 

vínculo clubístico, único e imutável, como o dos torcedores, mas um contrato formal, 

juridicamente avalizado pela legislação trabalhista” (Damo, 2005: 339). É possível 

deixar de pertencer, mas enquanto rege o contrato o jogador é um bem de domínio 

do clube e é manipulável, passível de ser vendido, comprado e emprestado. 	

 Esta possibilidade da venda, compra ou empréstimo, confere ao futebolista a 

condição de mercadoria, que também é um investimento. Desde as categorias de 

base, no processo de formação os atletas são preparados e recebem uma série de 

investimentos pelo clube visando a possibilidade de futuramente trazerem 



rendimentos, de se transformarem em uma mercadoria produtora que será 

negociada. Como sugere Damo (2005) 	

 
“Quem regula e fiscaliza os vínculos profissionais dos atletas é a FIFA, 

através de suas afiliadas, nacionais e locais [...] é a combinação dessas 

duas regulamentações da FIFA- dedicação exclusiva e possibilidade de 

transação durante a vigência do vinculo, mediante compensação- que torna 

os atletas mercadorias.” (Damo, 2005: 353)	

 

 Ainda, segundo o autor, no que tange pensar os preços atribuídos aos 

jogadores, estes; 	

 
“têm preço e ele é determinado não apenas pela relação entre a oferta e a 

demanda por pés-de-obra, mas por uma lógica especulativa, suscetível à 

escassez e à abundância, como os commodities ou ações. É isto, também, 

pois o futebol é um setor da economia e os atletas são os produtores de 

espetáculo e, portanto, de um bem simbólico, mas há outros elementos em 

jogo. A conversão de pessoa em coisa é um processo ao qual são sujeitos 

todos os futebolistas e se é raro ouvi-los dizer algo como ‘eu valho x’, mas 

antes ‘meu passe vale x’ ou ‘meus direitos federativos estão avaliados em 

x’, os demais agentes referem-se a eles, seguidamente como mercadorias: 

‘fulano custou x’, ‘com fulano o clube faturou x’, ‘fulano foi comprado por x, 

mas não vale y’ e assim por diante.” (Damo, 2005: 340)	

 

 Por, nesse sentido, ser mercadoria o atleta se transforma de pessoa à coisa, 

pois a mercadoria pertence a alguém, será vendida por alguém a outro alguém. E 

aqui ocorre paralelamente nesse jogo de relações, a transformação dos clubes 

enquanto entidades empresariais, de coisa a pessoa, já que somente a pessoa tem 

a possibilidade de possuir bens, coisas, nesse caso, inclusive jogadores-coisas. 

Essa transformação de jogador-pessoa à jogador-coisa e de clube-coisa à clube-

pessoa produz, pontualmente e continuamente coisas. É possível que seja nesse 

ponto que resida à possibilidade de tamanho controle sobre os corpos e agencias 

doa atletas. 

 Strathern (2005) nos oferece respaldo teórico para entender em que medida 

uma pessoa pode ser vista enquanto propriedade, isso se dá pela capacidade de ser 

visto por outros como uma forma de realização de uma relação particular. No 



universo do futebol o jogador é visto como uma coisa, uma mercadoria, um bem, 

tanto por seus empregadores e investidores quanto pelo público que consome aquilo 

que ele produz. É na relação que se dá na constituição do contrato que o jogador 

passa a ser visto como propriedade, ele não é apenas um trabalhador 

desempenhando determinada função, é mais que isso, é um produto resultante de 

um investimento, é um bem constituído que está entrelaçado com os meios onde se 

constitui. O jogador é um bem e é produtor de um espetáculo porque faz parte de 

um esquema relacional que só se constitui na matriz espetacularizada, um jogador 

de futebol só existe, enquanto pessoa ou coisa, nas relações entre clubes, 

federações, legislação, publico engajado, mídia e atletas. 

 A transformação do jogador-pessoa a jogador-coisa não exclui a dimensão de 

pessoa do humano jogador, mas cria uma dupla dimensão, em um espaço ele é 

pessoa, em outro ele é coisa e, às vezes, no mesmo espaço ele é pessoa e coisa. 

Isso assim se dá porque toda a constituição da pessoa é relacional, está para algo, 

seja pela oposição à coisa, por exemplo, seja em relação às demais entidades –

federações, mídia – e sistemas – econômico e jurídico.	

 Ser passível de ser mercadorizável significa de imediato ter um valor de 

compra e venda que está sujeito a um mercado regulado por suas próprias 

variáveis, aqui a distinção se dá em relação às demais pessoas constituídas nos 

meios sociais brasileiros. O jogador de futebol ocupa assim, no meio social, pelo 

menos, duas categorias, a de pessoa-humano e a de pessoa-coisa-mercadoria, e só 

as ocupa por ser assim reconhecido no e pelo meio que está inserido e com o qual 

se relaciona. Essa categorização é efeito de uma técnica, inclusive jurídica, que visa 

transformar o atleta em uma não-pessoa para que se possa negociá-lo. Essa técnica 

é racional, nos termos de Riles(2006) porque está imbricada em uma série de 

organizações reguladoras, e por criar dispositivos que sustentem essa estrutura, 

isso produz efeitos diretos sobre os esquemas de funcionamento e sobre a própria 

constituição da pessoa-jogador. A pessoa-jogador depende da posse de atributos 

que lhe são próprias, trata-se de uma apreensão de técnicas corporais específicas 

(Mauss, 1950), do habitus (Bourdieu, 1972), de uma especificação em relação à 

alimentação, à ingestão de substâncias, de outras práticas, inclusive sexuais, e 

ademais, da própria condição de transformação em jogador-coisa, que constitui uma 

moral esportiva e social na qual é aceitável transformar alguém em mercadoria, de 



uma maneira que ultrapassa a mercadorização de sua força de trabalho, se trata de 

mercadorizar os corpos.	

 Assim, como aponta Damo; 	

 
“A questão de fundo é, portanto, de saber como, em pleno século XXI, seja 

cultural, social e legalmente consentido que uma determinada classe de 

pessoas, os jogadores de futebol, sejam comprados e vendidos, quando, 

simultaneamente, proliferam-se os movimentos de direitos humanos 

denunciando o trabalho escravo, tráfico de bebês, para não falar nas 

restrições ao comércio de órgãos e de sêmen.” (Damo, 2005: 343) 
 
Jogador-pessoa-coisa	
 
 Se nos limitarmos à transformação de atletas de jogador-pessoa a jogador-

coisa pelo processo de mercadorização que implica um controle dos corpos, 

corremos o risco de objetificar os sujeitos com os quais estamos trabalhando. Se 

focássemos apenas nessa característica estaríamos efetivamente congelando os 

atletas, colocando-os na categoria de coisa do nosso estudo antropológico. 

Estaríamos reproduzindo um mesmo esquema que tem se dado no que concerne 

aos direitos humanos, que tende a unificar os sujeitos e tirar deles sua agência. 	

 Segundo Segato (2006), “é evidente a dificuldade, a partir da perspectiva 

antropológica, de conviver com o projeto universal, senão universalizante dos 

direitos humanos.” (Segato, 2006: 2165). Mas o risco de objetificar e unificar os 

interlocutores continua presente na antropologia, e por isso chegamos à terceira 

reflexão desse trabalho, que se trata de um exercício de consideração da agência 

dos jogadores, pois aqui reconhecemos que eles constituem o campo no qual estão 

inseridos, atuando ativamente na forma como ele se compõe, mesmo quando fazem 

isso através da passividade. 	

 Não entendemos os atletas como vítimas de uma opressão mercadológica, 

isso também, ao mesmo tempo, não significa que não reconhecemos que existe 

uma relação desigual entre os clubes, federações, mídia e os jogadores. Apenas 

que ao focar somente no âmbito da opressão, mercadorização e controle dos 

corpos, correríamos o risco de estabelecer paralelos imbricados na noção de 

escravidão e completa sujeição, estaríamos retirando dos atletas sua agência. 



É possível, por outra via, analisar que a relação desigual de exploração do 

trabalho do atleta, que significa aqui mais do que vender seu pé-de-obra, mas 

também, pelo menos em parte, vender sua própria pessoa, não se dá em uma só 

direção, ela se constitui nas relações das quais os próprios atletas são 

determinantes. Focando na agência desses sujeitos nos afastamos do discurso dos 

direitos humanos, que tende a universalizar e excluir as peculiaridades contextuais, 

históricas e relacionais. 
	

“Partimos do pressuposto de que a “frente discursiva” – fruto da negociação 

entre diversos grupos de interesse trabalhando em torno de um mesmo 

tema – é uma faca de dois gumes. Por um lado é fundamental para 

mobilizar apoio político em bases amplas e eficazes. Por outro lado, tende a 

reificar o grupo alvo de preocupações, alimentando imagens que pouco têm 

a ver com a realidade. Nossa hipótese é que se os ativistas dos direitos 

humanos não mantêm um certo distanciamento em relação a este jogo 

discursivo, correm o risco de montar programas que não apenas deixam de 

alcançar os seus objetivos mas, pior que isto, produzem novas formas de 

exclusão.” (Fonseca, 1999: 3) 

 

Nosso objetivo é evitar silenciar os interlocutores com os quais trabalhamos. 

Para tal focaremos na agência. 

 
 “If human rights reports strip events free of actors’ consciousness 

and social contexts, then part of the anthropologist’s brief is to restore the 

richness of subjectivities and chart the complex fields of social relations, 

contradictory values and the emotional accompaniment to macro-structures 

that human rights accounts often exclude” (Strathern, 2005: 119)  

 

 “A categorização de um ente como pessoa ou coisa depende de uma 

distinção contingente operada no exame de situações particulares, tanto à luz da 

legislação quanto de valores oriundos da experiência social dos julgadores e 

sedimentados sob a forma de técnica especializada na doutrina e na jurisprudência” 

(Bevilaqua, 2010: 7) Já observamos que de acordo com esses pressupostos 

relacionais os jogadores de futebol são tanto jogador-pessoa quanto jogador-coisa, 

dependendo das circunstâncias a quais estão referidos.  

O que entendemos como categoria pessoa aqui está baseado na definição 

clássica (Mauss, 1950), mas busca ir além dela visto que:  



“está por demais impregnada de uma abordagem 

representacionista, que dá pouco espaço para as práticas, agências, ações, 

agenciamentos de um lado, e de outro pouco espaço aos modos empíricos 

de constituição de pessoas, indivíduos e/ou sujeitos, para além da 

construção ritual da pessoa.” (Maluf, 2013: 134) 

 

Pensamos aqui a pessoa considerando seus modos de subjetivação, 

entendendo que se trata de um ente corporalmente constituído por suas relações. 

Essa colocação metodológica dissolve a própria dualidade citada acima entre 

jogador-pessoa X jogador-coisa, ao inserir a subjetivação e a agência em nossa 

análise não é possível realizar essa separação binária, se faz necessário usar uma 

outra categoria que chamo aqui de jogador-pessoa-coisa. Sujeito com agência, tão 

determinante do campo que está inserido quanto àqueles que estão a ele 

relacionados. 

A profissão de jogador é de curta duração, inicia muito cedo e acaba muito 

cedo, as possibilidades de acidentes de trabalho são constantes, a exigência de 

exclusividade não permite o aprimoramento em outras áreas, implica num controle 

do corpo e das emoções, promove a transformação em mercadoria e é insegura, 

podendo se encerrar a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo oferece 

possibilidade de cambio social como quase nenhuma outra profissão oferece, e às 

vezes isso se dá de forma muito rápida, a possibilidade de grande rendimento 

financeiro e reconhecimento simbólico e social e a possibilidade de exercer uma 

profissão no âmbito do esporte que é visto como “lúdico, festivo e sadio” (Guedes, 

1982: 63) 

Essa disparidade entre os riscos e as possibilidades de sucesso são 

palpáveis desde antes do processo de formação e se intensificam durante ele. E 

ainda que os riscos sejam grandes e a possibilidades de realização sejam 

pequenas, no cálculo feito pelos sujeitos que escolhem investir seu tempo e seus 

corpos na profissão ela ‘vence’ as possibilidades de fracasso. “Apesar de arriscada, 

a carreira é intensa, dentro e fora dos espaço de trabalho. Isso fascina os jovens 

fazendo-os ignorar boa parte dos riscos [...] O fato da valoração da profissão e o 

prestígio daqueles que exercem é decisiva para que outros a escolham.” (Damo, 

2005: 176-177) 

Essa escolha, mesmo frente às condições difíceis de trabalho e à 

transformação em mercadoria que trará rendimentos a outrens, determina também a 



perpetuação dos esquemas impostos pela profissionalização do futebol. Poderíamos 

imaginar que o sujeito que deseja jogar futebol só pode realizar isso se colocando a 

disposição desse sistema, de forma que se opor a ele significaria a própria 

irrealização da profissão. Isso de fato se configura assim, para um atleta que não se 

inseriu no meio a passividade é a melhor opção de continuidade. Mas isso se dá da 

mesma forma para atletas já profissionalizados e inseridos no meio do futebol de 

espetáculo? 

 

Bom Senso F.C. 
 
É claro que os atletas profissionais ainda estão submetidos à insegurança da 

profissão, é comum vermos atletas que ao reagir a alguma imposição dos técnicos 

ou da diretoria são colocados na ‘geladeira’, isso é, são afastados dos campos, não 

podendo atuar, perdendo a premiação recebida por cada partida jogada, e correndo 

o risco de perder posição para outro jogador. Isso não é qualquer coisa, visto que 

não jogar por um período de tempo pode significar o fim da carreira. Ademais, em 

alguns clubes existe um padrão de comportamento, onde os atletas são proibidos de 

expressar suas opiniões, as vezes inclusive proibidos de falar com a mídia 

especializada. 

Mas existem aqueles que estão muito bem estabelecidos no meio 

futebolístico, possuem um valor simbólico que transpassa a possibilidade de controle 

das entidades desportivas. Seu valor para o mercado futebolístico e, em 

consequência, para o clube, é alto demais para que um desvio de conduta- isso é, 

criticas, desacordos, atitude rebelde com os esquemas, etc.- possa ser usado como 

artificio para demitir, para colocar na ‘geladeira’, para tirar a titularidade.  

Foi através desses atletas que surgiu um movimento de contestação de 

situações do futebol brasileiro. Formalizado oficialmente em 30 de setembro de 

2013, através de manifestações em campo com faixas, cartazes e camisetas 

personalizadas o movimento chamou atenção da opinião pública. Considero o 

movimento como uma mobilização da classe trabalhadora de pés-obra buscando 

melhorar as condições de trabalho. O que o próprio movimento pode nos ensinar é 

que a profissão está estabelecida numa rede de relações, e não se configura 

somente pela atividade pontual de jogar, e nem mesmo somente pela relação 

contratual entre atletas e clubes. Veremos. 



O Bom Senso F.C. conta com a participação de cerca de 800 atletas 

pertencentes as séries A e B do Campeonato Brasileiro, mas também alguns que 

atuam no futebol internacional. O objetivo do movimento é chamar atenção de 

dirigentes para questões que consideram fundamentais para as melhorias da 

profissão dos atletas, mas também do futebol brasileiro. Pretende oferecer 

alternativas às entidades desportivas a fim de que obtenham resultados a curto e 

longo prazo. Chamam a atenção em especial para a Confederação Brasileira de 

Futebol, já que ela regula a prática em todo território nacional. 

Inicialmente o movimento focou em cinco pontos que consideram 

fundamentais para a melhoria do esporte. O primeiro é a instituição de férias de 30 

dias, direito inclusive já conquistado. Como a atividade de atleta do futebol está 

submetida às leis trabalhistas os atletas teriam direito aos 30 dias de férias anuais, a 

particularidade é que esse período deve coincidir com a pausa do desporto, que se 

dá entre dezembro e janeiro. 

A pausa é considerada fundamental pelos atletas no que concerne a 

recuperação física e emocional, de forma que o acumulo de cansaço e tensões não 

prejudiquem a atividade do ano seguinte. Ademais de usar como respaldo a 

legislação trabalhista os atletas recorreram a garantia presente na constituição de 

integridade física e respeito à saúde do trabalhador, trazendo a tona os efeitos de 

uma temporada de trabalho sem intervalo de férias.  

Essa primeira consideração está diretamente associada a segunda que trata 

de estabelecer um período de pré-temporada adequado, que durando entre quatro a 

seis semanas, permitiria uma melhor preparação fisiológica, criando reservas de 

energia que possibilitariam um melhor desempenho no decorrer do ano e das 

competições. Esse período de preparação ainda é impossibilitado pelo calendário 

futebolístico brasileiro, como veremos a seguir. A consequência disso é que: 

 
“o curto período de preparação não possibilita, entre outros quesitos, corrigir 

determinados desequilíbrios funcionais e neuromusculares dos jogadores, 

acumulados em temporadas anteriores ou advindos do próprio período de 

férias. Dependendo das características individuais dos atletas, estes 

desequilíbrios poderão ser maiores ou menores, mas muito provavelmente 



em boa parte, eles se arrastarão para toda a carreira do futebolista, 

trazendo malefícios e sequelas”  (Dossiê do Futebol Brasileiro) 2 

 

Uma terceira consideração feita pelo movimento se trata de uma limitação de 

jogos no período de 30 dias, limitando-os a sete jogos. Isso por levar em 

consideração que durante o ano os atletas realizam muitos jogos em meio a uma 

série de viagens a nível de território nacional, sobrando pouco tempo para a 

recuperação física e emocional dos atletas. Além disso, a legislação brasileira prevê 

que os atletas tenham repouso de 24 horas ininterruptas após as partidas, o que no 

Brasil não ocorre. 

De acordo com o dossiê organizado pela Universidade do Futebol a falta de 

repouso e o excesso de jogos causa diminuição das reservas energéticas, dores 

musculares e articulares generalizadas e frequentes, diminuição da força e potência 

musculares, queda do poder de concentração e atenção, queda do nível de 

resistência para tarefas mais longas e exigentes, diminuição da resistência de 

velocidade de jogo, diminuição das defesas imunológicas do organismo, aumento da 

ansiedade e irritabilidade, limitação do processo criativo e capacidade de tomar 

decisões, diminuição da autoconfiança, maior propensão a lesões. 

A alteração da quantidade de jogos num período de 30 dias implica na 

necessidade de reformulação do calendário. Isso porque enquanto alguns clubes 

contam com excesso de partidas anualmente outros ficam inativos por mais de seis 

meses o que representa o desemprego de muitos futebolistas, ademais é nesse 

processo que os salários muitos jogadores recebem salários baixos, já que atuam 

parcialmente, com dedicação exclusiva temporária. Produz-se uma discrepância 

muito grande entre equipes da elite do futebol e aquelas de pequeno e médio porte 

que não tem competições para participar, mais de 70% dos clubes profissionais não 

mantem atuação durante o ano todo. 

A quarta consideração do Bom Senso F.C. diz respeito à implantação do Fair 

Play financeiro no Brasil. “Criado em 2009 pela União das Federações Europeias de 

Futebol (UEFA), o fair play financeiro no futebol é um plano que tem como principal 

objetivo introduzir mais disciplina nas finanças dos clubes de futebol a longo prazo” 

																																																													

2  Desenvolvido pela equipe da Universidade do Futebol e disponível em 
http://www.universidadedofutebol.com.br/Artigo/15580/Dossie-do-Futebol-Brasileiro 



(Dossiê do Futebol Brasileiro) A proposta é que pelo maior controle das receitas dos 

clubes os atletas contem com a garantia do não atraso de salários, ademais 

melhoraria as condições de investimentos, principalmente nas categorias de base. A 

proposta é que os clubes evitem gastar mais do que sua receita, diminuindo assim 

as dívidas, o que de imediato possibilitaria pagamento de salário em dia. 

O ultimo ponto que citaremos nesse trabalho trata-se da solicitação de que a 

CBF da instituição de um Conselho Técnico do qual participariam atletas, 

treinadores e dirigentes, garantindo participação dos clubes em decisões sobre 

competições, regulamentos, calendários, preços de ingressos, acordo com a mídia 

esportiva, de modo a retirar todo o controle da mão da CBF, democratizando o 

espaço do futebol espetacularizado. 

Os atletas se organizaram frente às imposições da configuração futebolística 

brasileira, reconhecendo que a constituição dos esquemas na qual a profissão está 

inserida depende da sua atuação, da legislação e das entidades de regulamentação. 

O que nos fica claro através da análise desses cinco itens acima é o entendimento 

dos jogadores da complexa relação entre os entes envolvidos na sua profissão. 

Parece-nos que nessa linha de propostas o que se entende por cambio não é algo 

pontual, mas algo mais estrutural, uma reformulação de sistemas. 

Poderíamos considerar que o momento em que surge o Bom Senso F.C. está 

associado à um momento em que manifestações de todos os tipos vinham se 

desenvolvendo no Brasil, essa reconfiguração de participação popular, ou de 

classes populares visando melhorias e mudanças, pode ter impulsionado a classe 

trabalhadora de pés-de-obra a se organizar formalmente, visto que antes as críticas 

e apelos as entidades eram dadas de forma pontual. A manifestação reside, 

também, no próprio reconhecimento dos atletas de si mesmos como potenciais 

modificadores, como agentes políticos. De uma maneira não vista antes. 

 

Considerações Finais 
 

Vimos que os jogadores de futebol profissional só existem na matriz 

espetacularizada, e dependem da constituição das relações que estão nesse 

contexto, com as entidades federativas, os clubes, a legislação e a torcida. Os 

vínculos contratuais estabelecidos entre atletas e entidade desportiva produzem um 

desvio da impossibilidade de vender e comprar pessoas, levando os atletas à uma 



condição de coisa, mercadorizável. A distinção das demais pessoas não se dá 

somente pela possibilidade de ser vendido, comprado ou emprestado. Mas também 

porque os atletas vivenciam um habitus específico. 

Para evitar desconsiderar o caráter relacional que o campo futebolístico 

possui, trabalhamos com a categoria de jogador-pessoa-coisa, na qual a agência é 

tomada como fundamental para a constituição da profissão de jogador de futebol. 

Entendemos que há nesse jogo de relações, no mínimo, uma dupla movimentação 

de interesses, o que impede que se coloque os jogadores numa categoria de vítimas 

de um sistema exploratório mercantil, é preciso considerar os contextos, que só 

existem em relações. E é por esse motivo, que não se pode analisar essa 

particularidade da profissão de jogador de futebol com a mesma lente com as quais 

os direitos humanos encaram situações de trabalho exploratório, trabalho escravo, 

tráfico de pessoas e venda de bebês. 

Finalmente, vimos que mesmo sujeitos a uma pressão do mercado 

futebolístico, a uma insegurança no trabalho e a um controle das emoções e dos 

corpos, os jogadores são ativos no campo que estão inseridos, tanto é que se 

organizaram politicamente e formalmente em um movimento de trabalhadores pés-

de-obra, o Bom Senso F.C., que busca melhorar as condições de trabalho dos 

futebolistas, além do próprio futebol brasileiro. 
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