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JUSTIFICATIVA - PL 0302/2015 
O Atleta Aprendiz deveria frequentar regularmente a escola fundamental ou de ensino 

médio de acordo com Leis vigentes no país. Porém, não há preocupação por parte das 
Autoridades constituídas em assegurar a matrícula, frequência e adequado aproveitamento 
escolar do atleta em formação e acima de tudo e principalmente em obrigar os Clubes a 
respeitar e disponibilizar um período do dia; vespertino ou matutino, para que o aluno atleta 
possa frequentar as aulas nas escolas regulares de ensino. Os Atletas Mirins são submetidos à 
seletividade e hipercompetitividade típica do futebol praticado como esporte de rendimento e o 
horário de treinamento não respeita o período que deveria ser destinado à frequência escolar. 
O treino e os jogos ocorrem em períodos alternados do dia impossibilitando, desta forma, o 
estudo. 

É imposto aos Atletas Aprendizes rotinas de jogos e treinos extenuantes, que lhes 
impedem de frequentar diariamente as aulas nas escolas. Não há possibilidade também de que 
o Atleta-Mirim frequente o período noturno da escola, pois após o treino e jogos diários, o 
Atleta não tem condição física ou mental de ainda estudar à noite. Não há tempo disponível 
para a frequência escolar, já que os treinos ocorrem durante todo o dia, intercalados por jogos. 
Os Clubes de Futebol não respeitam o horário escolar do jovem atleta, cujos treinos e jogos 
ocorrem em ambos os períodos do dia e muitas vezes até a noite. 

É preciso fomentar o cumprimento do ordenamento jurídico que garante a proteção dos 
direitos de crianças e adolescentes aos estudos dos Atletas Aprendizes de Futebol nos Clubes 
de Formação de Atletas e Assemelhados. O sonho em tornar-se Atleta Profissional de Futebol 
faz com que inúmeras crianças e adolescentes deixem os seus lares e lançam se, precoce e 
sem nenhuma proteção aos seus direitos, no mundo da formação profissional do desporto de 
rendimento, dedicando-se inteiramente ao treino nos Clubes. 

Apesar das responsabilidades instituídas pelo sistema jurídico pátrio, constata-se o 
descumprimento generalizado de vários preceitos legais referentes aos direitos das crianças e 
dos adolescentes no ambiente de formação profissional de futebol. O ambiente é de 
informalidade generalizada, facilitando a atuação de oportunistas que pretendem garantir lucros 
sobre o futuro profissional de crianças e adolescentes talentosos. 

Torna-se fundamental que sejam estabelecidas regras claras objetivando a 
necessidade da frequência diária do aluno na escola, para que o futuro profissional do 
adolescente fique garantido. 

Os jovens das famílias carentes são as principais vítimas deste tipo de situação, que 
veem no futebol profissional uma chance de ascensão social. As famílias destes jovens atletas-
mirim veem nos esportes, em especial no futebol, um sonho de realização profissional e 
riqueza, e por isso mesmo, são presas fáceis de milhares de especuladores que vêm 
proliferando no país e que exploram o talento dos meninos para enriquecer, sem se preocupar 
em garantir os direitos mais comezinhos dos infantes. 

Abre-se desta forma, um amplo leque de situações que demandam a atuação do 
Ministério Público relativas ao respeito à idade mínima de início de profissionalização; direito de 
formalização do contrato de trabalho; pagamento de bolsas aprendizagem; direito à assistência 
médica e hospitalar; direito à educação; direito à convivência familiar e comunitária, dentre 
outros. 

Eis que todos estes direitos devem ser respeitados, mas o direito ao Estudo é 
fundamental e este é o que absolutamente não é praticado pelos Clubes de Formação de 



Atletas. A lesão ao direito à educação é praticada diariamente, pois na busca da realização do 
difícil ou quase impossível sonho de se realizar profissionalmente pelo futebol, muitos 
adolescentes são afastados dos bancos escolares. O excesso da carga de treinamento é 
incompatível com o horário escolar. 

Desnecessário mencionar o absurdo desta situação cuja ilegalidade manifesta tem 
início com a retirada do jovem do convívio familiar para residir em repúblicas e alojamentos 
irregulares, muitas vezes mantidos em condições precárias. Após anos de treinos e jogos a 
maioria dos jovens é dispensada pelos Clubes sem conseguir se tornar Atletas Profissionais. 
Os adolescentes retornam para casa sem o sonho realizado, sem dinheiro e sem estudo; 
portanto sem um futuro profissional. Oriundos em sua maioria de família de baixa renda veem-
se sem dinheiro, sem a sonhada ascensão social e sem condição de trabalho. Muitos se 
entregam facilmente ao Vício ou ao tráfico de drogas, e inúmeras vidas são destruídas desta 
forma. Isto de fato, não pode e não deve ter continuidade. O Estudo é o único caminho para 
vencer qualquer desafio que a vida possa oferecer e uma profissão digna só pode ser 
conseguida através dele. 

O direito ao estudo e à educação constitui-se em direito fundamental, expressamente 
assegurado a todas as crianças e adolescentes pelo art. 205, da Constituição Federal e art. 53, 
da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e Adolescente. A escola visa o pleno desenvolvimento 
da criança e do adolescente, preparando o jovem para a qualificação da vida e do trabalho. 

Em regra não existe qualquer preocupação do agente em regularizar a situação do 
jovem, pois não há qualquer documentação que formalize o vinculo com o responsável pela 
Escola de Futebol e muito menos com o Clube que o mantém ou que o recebe para 
treinamento ou estágio. Como decorrência desta informalidade, nenhuma responsabilidade em 
relação ao adolescente é assumida, nem aos seus direitos fundamentais básicos como o 
estudo, matrícula na escola e frequência escolar, ou quanto aos direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

Diante da necessidade urgente de fiscalização da frequência dos Atletas nas escolas e 
por todos os motivos apresentados, solicitamos aos nobres pares a aprovação deste projeto de 
Lei. 
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