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lnfelizmente o trabalho infantil está muito presente no cenário brasileiro e o esporte 
não foge a essa regra cruel. É na nossa sociedade capitalista que o futebol tem um 
papel de grande “relevância sociocultural”. Ludibriados pelo sonho de fama e 
riqueza em um grande clube, as crianças são afastadas de seus pais, levadas por 
olheiros para outros Estados brasileiros com a promessa de se tornarem o próximo 
Ronaldo ou Neymar.  
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) afirma que 99% das crianças e 
adolescentes não realizam a tão sonhada carreira como jogador profissional de 
futebol, e os danos não têm volta. “Os malefícios que podem ser causados às 
crianças e aos adolescentes que deixam seus lares em idade precoce, com sacrifício 
ao direito à convivência familiar para morarem em centros de treinamentos de 
futebol, são irreversíveis”. Em alguns clubes, as categorias de base são precárias e 
submetem os atletas a uma rotina diária intensa de exercícios e fortes atividades 
físicas. A maioria dos atletas fica longe de suas famílias, impedidas do convívio 
social, concentrando e dedicando a maior parte do tempo ao futebol. “O ambiente 
de treinamento de atletas, onde há uma grande aglomeração de crianças e 
adolescentes, longe das famílias, acaba facilitando a ação de pedófilos, podendo 
haver até uma ‘aceitação’ do adolescente para subir na carreira”, diz um 
especialista.  
Segundo o Ministério Público violações e lesões a direitos fundamentais de crianças 
como saúde, escola e alimentação no mundo esportivo são denúncias 
constantemente recebidas pelo Procurador do Trabalho e Coordenador da 
Coordenadoria Nacional de Combate a Exploração do Trabalho da Criança e do 
Adolescente, Rafael Dias Marques, diz que a realidade é de exploração econômica 
de crianças e adolescentes, em especial no mundo do futebol. As crianças estão 
começando a se profissionalizar no futebol cada vez mais cedo, as vezes com oito 
anos. “Deve-se começar no meio com, no mínimo, 14 anos. Os clubes insistem 
cada vez mais cedo em ‘garimpar’ os talentos e as crianças não tem 
desenvolvimento físico, emocional e intelectual formado integralmente”.  
Dentre outros aspectos, o procurador do trabalho também citou que as crianças, 
muitas vezes, perdem o vinculo familiar ao se mudarem para cidades em que se 
encontram os clubes. Nesses lugares, segundo ele, podem ocorrer, inclusive, 
abusos sexuais. Os alojamentos dos clubes também são inadequados e ou 
péssimas condições de higiene.  
As denúncias de “olheiros” que retiram as crianças de suas famílias, com promessas 
de fama, times grandes, etc. vêm acontecendo frequentemente no Brasil inteiro e 
também na Cidade de São Paulo. Os eventos festivos movimentam milhares de 
pessoas em todo o país, não somente nas cidades-sede, influenciando todos os 
municípios. Para o MTE, o trabalho infantil informal tende a ser uma preocupação 
muito maior nestes casos do que a própria exploração de crianças no esporte, como 
o aumento de casos envolvendo exploração e turismo sexual, consideradas piores 
formas de trabalho infantil. No caso específico desta prática no desporto, Lopes 
sugere que se deve continuar fazendo ações preventivas de conscientização e 
sensibilização, é repressivas nas entidades formadoras de atletas. “Isso porque ao 
se ter uma proximidade com esses eventos, a tendência é que essas entidades 
tenham um ‘boom’ de crianças com o sonho de formar profissionais”, explica.  
Adolescentes de 14 a 16 anos que compõem as equipes de base de clubes devem 
ser registrados como aprendizes. A Lei Pelé, de 1998, diz que “os sistemas de 
ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as 
instituições de ensino superior, definirão normas específicas para verificação do 



rendimento e o controle de frequência dos estudantes que integrarem 
representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade desportiva 
com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar”. Porém, 
nenhum clube de futebol no Brasil apresenta cursos válidos no sistema nacional de 
aprendizagem.  
Em novembro o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) aprovou uma resolução para emitir algumas diretrizes básicas de como 
essas entidades podem promover o esporte para crianças e adolescentes. “É uma 
resolução que atinge tanto o  desporto educacional e o de participação, corno o de 
rendimento”.  
A ONG Atletas Pela Cidadania defende o conceito de esporte educacional, elaborado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), que visa a prática esportiva com 
orientação e foco na educação, ocupando espaços públicos e ampliando a oferta às 
comunidades mais atingidas pelo alto índice de trabalho infantil e baixa 
escolaridade. “O esporte isoladamente não educa, ele precisa ser pedagogicamente 
modificado e trazer agregado esse conteúdo,” afirma a diretora da ONG Atletas, 
que carrega os mesmos valores para o Instituto que também leva seu nome, 
Patrícia Medrado. “É importante que se valorize o ser humano antes do atleta e que 
se busque a melhor qualificação dos profissionais atuantes”, afirma a diretora.  
 


