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Bola na trave não altera o placar 
Bola na área sem ninguém pra cabecear 

Bola na rede pra fazer um gol 
Quem não sonhou ser um jogador de futebol? 

(Skank) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     O jogador de futebol é um artista e 
     eu falo assim, qualquer profissão que 

     você escolhe, se você se dedicar, 
 estudar, você chega. Agora jogar bola 

você pode gostar. Mas se não vai chegar, 
   você nasce com aquilo, assim como o musico,  

 o escultor ou o pintor. 
 

(Gaúcho; ex-jogador do Vasco). 
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RESUMO 

 
 
O presente trabalho visa explicar o processo de formação do sindicato dos atletas 

profissionais do Rio de Janeiro no ano de 1979, primeiro sindicato dos atletas profissionais 

de futebol no país e pioneiro na luta pelos direitos dos jogadores. Esse trabalho procurar 

demonstrar como processo de modernização das estruturas do futebol alterou a percepção 

do jogador sobre a sua profissão, tornando-o mais combativo e organizado, ocasionando o 

surgimento do sindicato dos jogadores de futebol do Rio de Janeiro.  

   A partir disso descobrir quais são as questões no futebol, na profissão de jogador de 

futebol e no seu habitus que acarretam essa especificidade do seu sindicato perante os 

outros sindicatos de trabalhadores do Brasil, que não estão inseridos no campo esportivo. 

Assim pensaremos as novas formas de configurações dentro desse campo esportivo, a partir 

do surgimento de uma nova força política organizada e as novas relações de poder. 

   Finalmente o trabalho examinará até que ponto é válida a informação de que no início o 

sindicato dos jogadores de futebol do Rio de Janeiro contava prioritariamente com a 

participação dos grandes atletas em detrimento aos atletas de menor expressão. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa sobre a formação do sindicato dos jogadores de 

futebol do Rio de Janeiro foi utilizada principalmente a trajetória da instituição como limiar 

para o desenvolvimento da pesquisa. Com isso foram utilizadas trajetórias pessoais de 

diversos atores sociais dentro do sindicato para que fosse formado um mosaico da história 

dessa instituição e de suas lutas no futebol desde a década de 1970. Para isso usei recursos 

da História Oral com a realização de entrevistas com pessoas ligadas ao sindicato dos 

jogadores, entre eles atletas, advogados, dirigentes e funcionários da instituição. 
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Introdução. 

 

O Brasil se encontra num campo de futebol; essa magnífica afirmação de José Lins 

do Rego1 é uma brilhante constatação da relação existente entre a sociedade brasileira e o 

futebol. Se percebermos atentamente, as duas coisas se confundem, se mantém quase 

indissociáveis, a sociedade brasileira muitas vezes se entende como uma metáfora do 

futebol. Cada cidadão brasileiro encara seus problemas, seus dilemas de vida e suas 

mazelas como se elas fossem partes de um jogo situado entre essas mágicas quatro linhas 

feitas de cal, mas que na concepção desse povo podia ser feita de suor e sangue e sonhos. 

O futebol desempenha um papel central na vida de quase todos os brasileiros, esse 

esporte gera na maioria dos cidadãos amores, ódios, disputas e uma busca pela excitação 

que extrapola os noventa minutos de jogo e invade o trabalho, a mesa do bar ou a reunião 

com os amigos. Não são poucas as pessoas que se reconhecem num clube, ou em um 

jogador, que vêem neles homologias com suas próprias vidas, com suas trajetórias, com 

suas lutas. 

Para muitos na sociedade brasileira, o futebol não é apenas um jogo, muito longe 

disso, ele é o fomentador de identidades, o construtor de solidariedades, mas também a 

força motriz das contradições desse país diverso e heterogêneo. Alguns conseguem 

perceber como esse esporte evidencia em suas quatro linhas ou nos seus bastidores 

tendências que se constroem na sociedade brasileira e que são resignificadas dentro dos 

campos através das rivalidades, dos deslocamentos de fluxos de capital ou da importância 

dada a um clube e não ao outro. 

Sendo assim a compreensão sobre a dinâmica do futebol e conseqüentemente um 

estudo sobre ela é importantíssimo para que possamos analisar as estruturas políticas, 

econômicas e sociais brasileiras, mas também mundiais. O futebol é atualmente a “língua” 

mais falada no mundo, possuindo atualmente 210 membros filiados a FIFA, mais paises 

que a própria ONU. Isso mostra o caráter universal do futebol dentro do mundo, mas 

                                                 
1 José Lins do Rego Cavalcanti foi um escritor brasileiro que, ao lado de Graciliano Ramos e Jorge Amado, 
figura como um dos romancistas regionalistas mais prestigiosos da literatura nacional. É atribuído a José Lins 
do Rego a invenção de um novo romance moderno brasileiro. O conjunto de suas obras é um marco histórico 
na literatura regionalista por representar o declínio do Nordeste canavieiro. 
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principalmente na realidade brasileira, sendo assim como brilhantemente citou José Lins do 

Rego a compreensão do Brasil passa pelas quatro linhas de um campo de futebol. 

 Muitos que cotidianamente ligam seus televisores, ou abrem seus jornais estão 

familiarizados com um crescente processo de supervalorização de alguns jogadores de 

futebol, que atualmente são alçados ao patamar de super estrelas, recebem salários 

altíssimos e estão envolvidos em transações milionárias, que povoam não só o caderno de 

esportes, mas também os cadernos de economia e política. Talvez os dois últimos grandes 

acontecimentos do futebol mundial tenham sido as supercompras feitas para a mesma 

temporada pelo time do Real Madrid.  O clube madrileño no início da temporada 

2009/2010 desembolsou 65 milhões de Euros pelo jogador brasileiro Kaká, e pouco tempo 

depois comprou o então melhor do mundo Cristiano Ronaldo por incríveis 90 milhões de 

Euros. 

 Esses números foram vistos dentro do próprio mundo esportivo como escandalosos 

e excessivos, visto que nunca a compra de jogadores de futebol tinha alcançado valores 

similares. Contudo esse acontecimento não deve ser pensado como um caso isolado. Na 

verdade ele é o auge de um processo que vem se intensificando desde a década de 1970, no 

qual a lógica do futebol contemporâneo é regida pela mesma lógica que rege a estrutura do 

capitalismo.Nessa dinâmica vemos a entrada de grandes corporações e fundos de 

investimentos no espaço futebolístico além do surgimento de inúmeros canais mundiais 

especializados exclusivamente na produção do espetáculo esportivo trazendo para sua 

órbita uma infinidade de produtos e alternativas de mídia, levando-se em consideração o 

uso da telefonia móvel, fixa e a Internet, além das marcas de empresas multinacionais que 

tem seu objetivo voltado especificamente para a produção e materiais não só esportivos, 

mas de toda a espécie. 

 Com isso atualmente o futebol tornou-se um espetáculo altamente rentável e atrativo 

para o mercado capitalista e sua inclusão nessa estrutura hipermercantilizada forçou o 

esporte antes das massas a se tornar cada vez mais comercial, estruturado e empresarial. 

Não por acaso presenciamos uma década depois (a partir da década de 1980) um maciço 

processo de modernização das estruturas esportivas onde o futebol tornou-se o principal 

carro chefe da grande indústria de entretenimento, sendo utilizado pelas grandes empresas 

capitalistas como suporte para vender qualquer mercadoria. 
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 A partir desse processo de fusão do capital econômico com o esporte percebemos 

uma profunda reestruturação da modalidade, que atualmente é definida por outros 

pesquisadores como um modernização do futebol mundial. Tal modernização é estimulada 

em especial pela FIFA, órgão que monopoliza os rumos do futebol mundial e que está 

fortemente aliado as grandes corporações através de milionários acordos econômicos e de 

patrocínio.Portanto a entidade é uma das grandes fomentadoras da reorganização de 

torneios, federações, confederações e clubes, visando a fabricação de produtos mais 

valorizados. 

 Essa transformação sofrida pelo futebol visa principalmente torná-lo algo mais 

racional e espetacular, pois se o futebol passa a ser uma mercadoria, sua melhor 

organização e espetacularização torna o produto mais atraente e conseqüentemente aumenta 

seu valor agregado dentro do mercado de bens materiais, assim indiretamente haverá uma 

valorização nos espaços de mídia e no valor que o público deverá pagar pelos “shows”. 

 As principais mudanças introduzidas, primeiramente na Europa foram as novas 

formas de administração, principalmente como o surgimento do clube-empresa, mas 

também na revisão da legislação esportiva, na transformação do futebol em produto, mas 

principalmente na mudança do estatuto do jogador de futebol que passa a ser 

predominantemente midiático. Todavia esse processo possui sua cronologia específica em 

cada nação, estando o Brasil claramente atrás dos países europeus e dos Estados Unidos 

que possui pouquíssima tradição no futebol mundial. 

 Tais transformações sofridas pela estrutura do futebol além de afetar dirigentes e 

torcedores, também afetou diretamente os jogadores de futebol impondo-os novas formas 

de realizar sua profissão e exigindo que efetuassem-na com altas performances visando à 

valorização das partidas que pouco a pouco foram sendo transformadas em espetáculos. 

 Com isso, o grau de profissionalismo exigido sobre eles aumentou 

significativamente e o controle sobre os mesmos extrapolou as quatro linhas e chegou a 

suas vidas particulares. O processo de reestruturação do futebol que acabou reorganizando 

e redefinindo os papeis dos jogadores dentro de campo, intensificou também um processo 

de profissionalização e conscientização dos jogadores dentro do seu oficio. Essa trajetória 

que surgiu timidamente ainda no momento do profissionalismo na década de 30 e teve o 

jogador Fausto como seu principal representante, aprofunda-se nas décadas de 1970 e 1980 
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e culmina como o surgimento do sindicato dos jogadores de futebol do Rio de Janeiro, um 

novo agente dentro do campo esportivo nacional. 

 Assim toda a idéia do presente trabalho está centrada na compreensão do 

surgimento e da consolidação desse novo agente de representação dentro do mundo 

esportivo brasileiro nas décadas de 1970 e 1980. O sindicato torna-se uma importante 

janela para percebermos tanto a modernização do futebol nacional quanto a alteração e a 

redefinição das forças em disputa dentro desse campo específico. 

 Essa instituição revela-nos um duplo sentido dentro dessa modernização do futebol 

nacional, pois ela é ao mesmo tempo conseqüência e causa desse processo. Podemos 

entendê-la como conseqüência a partir da análise dos processos que tornaram seu 

surgimento possível, principalmente com a legalização da profissão de jogador de futebol, e 

a implementação de novos preceitos no esporte que desagradaram os jogadores e 

estimularam uma luta e uma organização mais efetiva, que culminaram na formação do 

sindicato. 

Além disso, as novas configurações e novas formas de exposição dos atletas e a 

intensificação do grau de profissionalismo exigido sobre eles, principalmente por estarem 

cada vez mais vinculados a marcas e patrocinadores, tornou necessário que esses se 

protegessem contra uma estrutura esportiva ainda arcaica/paternalista e que entravam em 

choque com sua concepção profissional de trabalho. 

No entanto ao mesmo tempo em que é conseqüência dessa modernização, o 

sindicato também é uma causa, pois a partir de sua fundação ele funcionará como elemento 

estimulante dos processos de modernização do futebol, principalmente no que tange a 

melhoria nas condições profissionais dos jogadores, com calendários mais enxutos, 

reorganização da legislação esportiva e trabalhista para esses atletas. 

 Assim o sindicato é um novo elemento que rivaliza com agentes mais conservadores 

do campo esportivo, tais como federações, clubes e dirigentes, seus enfrentamentos visam 

uma modernização e uma melhoria na estrutura esportiva nacional que ultrapasse o que 

Ronaldo Helal chamou de modernização incompleta do futebol. Com isso, o sindicato é 

também causa da modernização porque ele busca em suas lutas um ideal modernizante 
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daquele contexto dos anos de 1970 e 1980, que com o passar do tempo foram se 

transformando e adquirindo novos sentidos.2  

 Aconselhamos o leitor a seguir o desencadeamento proposto pelo trabalho, pois ele 

visa uma análise mais global, partindo para um estudo de caso no Brasil e culminando na 

análise do sindicato dos atletas de futebol do Estado do Rio de Janeiro. Para a compreensão 

desse, é conseqüentemente necessário entender as configurações esportivas e futebolísticas 

no Brasil e no mundo, referendadas nas primeiras partes. 

Para trabalhar com o surgimento e consolidação do sindicato dos atletas de futebol 

do Estado do Rio de Janeiro, suas atuações no campo esportivo com disputas e rivalidades 

com outros elementos mais conservadores da sociedade, o estudo procurou realizar uma 

trajetória partindo de uma análise mais geral até a confluência para o Brasil e mais 

especificamente o sindicato. Para isso partimos inicialmente com uma caracterização do 

campo esportivo mundial nas décadas de 1970 e 1980, período onde esse espaço sofre 

intensas transformações. A compreensão dessas transformações torna-se importante para 

entendermos o contexto e as novas diretrizes sob a quais o esporte mundial e mais 

especificamente o futebol estavam sendo erigidos.  

Através disso buscamos entender como essas mudanças iniciadas na Europa e nos 

Estados Unidos acabaram influenciando o Brasil e o esporte brasileiro, percebendo como 

ele foi absorvido pela classe dirigente do futebol nacional e como dialogou com a sociedade 

brasileira. Aliado a essa questão procuramos caracterizar a profissão de jogador de futebol 

tanto juridicamente para que possamos perceber as mudanças sofridas nesse momento 

(1970-1980), quanto sociologicamente. 

Nessa parte buscamos perceber as especificidades da profissão de atleta profissional 

de futebol, suas dificuldades e aspirações, para que compreendendo bem os artífices do 

sindicato, nós pudéssemos entender melhor essa instituição. Assim ao longo dessa parte, 

por uma questão teórico-metodológica tentamos aproximá-los mais do grupo profissional 

dos artistas, visando explicações mais completas e que explicassem esse grupo que se 

diferencia de qualquer outra profissão representada por um sindicato.  

                                                 
2 O ideal modernizante pensado para o sindicato nessa questão se aproxima das conclusões de Marcelo Proni, 
pois assim como ele o trabalho compreende que o conceito de moderno e modernizante não é fixo, e o que no 
inicio do sindicato podia possuir caráter moderno, ao longo do tempo passou a ser tradicional ou atém mesmo 
combatido como sinal de atraso. 
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Após a caracterização dos atores desse espetáculo, buscamos compreender a 

trajetória do seu palco de atuação (o futebol nacional) e para isso realizamos um balanço do 

futebol no Brasil até a década de 1970 e 1980 interligando-o com as alterações no campo 

esportivo e suas influencias sobre o Brasil. 

Por fim através desse caminho delineado chegamos ao sindicato, nosso principal 

objeto de estudo. Aqui procuramos perceber a constituição desse espaço de dialogo e luta, 

percebendo quem são seus principais participantes, quais as suas reivindicações e quais são 

suas estratégias de luta. Procuramos também analisar como esse sindicato se integrou no 

campo esportivo e de que forma ele estabeleceu contatos com os outros agentes já 

estabelecidos dentro desse espaço. Nessa parte focamos igualmente em uma compreensão 

da forma pelo qual os próprios atletas enxergam essa instituição e como constroem a 

memória da SAFERJ. 

Na conclusão, retomamos algumas das considerações realizadas ao longo do 

trabalho, procurando estabelecer principalmente uma relação entre o sindicato e essas novas 

configurações do campo esportivo brasileiro, pontuando seus avanços e seus limites dentro 

daquele contexto histórico. 
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Capitulo 1. Gênese e Transformação do Campo Esportivo. 
 

A formação e a consolidação do sindicato dos atletas de futebol do Rio de Janeiro 

no período compreendido entre 1971 e 1982 estão diretamente ligados às intensas 

transformações ocorridas no campo esportivo ao longo das décadas de 1970 e 1980. 

Inicialmente devemos entender que o campo esportivo é um espaço de instituições e de 

agentes diretamente ou indiretamente ligados à existência de práticas e de consumos 

esportivos onde estão inseridas relações de força e monopólio, de disputas e estratégias.3 

Local onde está focado acima de tudo o monopólio da competência de determinados 

elementos sejam eles o poder decisório dos rumos do esporte ou até mesmo a disputa pelo 

domínio desses mercados de consumos esportivos.4 Essa constatação pode ser comprovada 

através do surgimento e do acirramento da concorrência entre canais televisivos 

especializados em esporte, entre as indústrias de material esportivo e também entre os 

jornais especializados no assunto. Sendo assim esse espaço cria suas práticas específicas, 

que são dotadas de suas lutas e suas regras próprias e onde se desenvolve toda uma cultura 

e competências específicas, típicas do desenvolvimento esportivo que está relacionado com 

o próprio processo histórico no qual o esporte se relaciona. 

Além disso, o campo esportivo assim como os outros campos existentes na 

sociedade também possui dominantes e dominados, seus conservadores e suas vanguardas, 

suas lutas subversivas e seus agentes de reprodução. 

    Devemos entender necessariamente que esse campo esportivo não está isolado dos 

outros tipos de campo, muito pelo contrário, ele possui homologias estruturais com o 

campo político, social, literário dentre outros, contudo mesmo possuindo relações 

semelhantes, esses espaços são independentes e autônomos perante aos outros.5 Quando 

falo sobre homologias estruturais entre esses campos, digo que eles possuem equivalências 

estruturais, mas de forma alguma são idênticos, com isso cada um possui suas 

especificidades. Isso fica bem claro quando podemos constatar que transformações nas 

estruturas sociais e econômicas e na dinâmica cultural, principalmente após a década de 

1960 se refletem visivelmente no mundo esportivo, nas maneiras de praticar esportes e no 
                                                 
3 BOURDIEU, Pierre (1983), “Como é possível ser esportivo”, in Questões de sociologia, Rio de Janeiro: 
Editora Marco Zero. P. 136-137. 
4 Ibdem, pág 138. 
5 Idem, pág 141. 
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surgimento de novas modalidades e novas formas de praticar determinadas modalidades 

esportivas, como é o caso do Voleibol e do squash.6 

 O campo esportivo é um conjunto de práticas inseridas dentro do que conhecemos 

como esporte moderno. Esse campo esportivo é um terreno caracterizado pela 

heterogeneidade de modalidades, de consumos culturais e das formas de praticar essas 

modalidades.Esse campo esportivo é tão extenso e tão diverso que uma mesma modalidade 

pode ser praticada em inúmeras vertentes como na sua forma pedagógica através da 

educação física, na forma lúdica ou através de sua matriz espetacularizada. 

Com relação à formação desse campo esportivo podemos dizer que desde o final do 

século XIX percebemos sua constituição através de uma comercialização do esporte, no 

entanto suas possibilidades de atuação e desenvolvimento eram limitadas ao local e ao 

momento do evento7. 

Em um primeiro momento no final desse século XIX algumas modalidades 

esportivas começaram a ser vendidas de forma bem tímida e alguns atletas começaram a se 

profissionalizar efetivamente ou receber algo para realizar aquele esporte (essa prática ficou 

conhecida como profissionalismo marrom). Juntamente com isso começaram a surgir os 

primeiros algumas revistas sobre esportes e os noticiários esportivos começavam a ganhar 

espaço entre a população. A partir da década de 1920 com algumas alterações nas regras de 

algumas modalidades, o maior interesse do público e o surgimento dos rádios percebemos 

uma expansão de alguns esportes, mas suas relações mercantis ainda permeavam apenas a 

localidade e era difícil captar recursos.8  

A situação só começou a mudar drasticamente no pós-guerra, período conhecido 

como “anos dourados” na qual o desenvolvimento econômico e a estabilidade financeira e 

social propiciaram a ampliação de mercados de massa para artigos esportivos e fez surgir 

um ramo embrionário do marketing esportivo.9 

                                                 
6 Esses são dois exemplos de esportes modernos que precisaram se readequar as novas demandas do mercado 
mundial para que atraíssem mais público e conseqüentemente mais investidores no intuito de continuar em 
destaque dentro do campo esportivo. 
7 SOUZA, A. M. (1991) Esporte Espetáculo: a mercadorização do movimento corporal humano, 
Florianópolis: UFSC, pág 52. (Dissertação, mestrado em Educação Física). 
8 PRONI, Marcelo Weishaupt (1998). Esporte-Espetáculo e Futebol-Empresa. Campinas: Unicamp. pág 89 
9 Esse esquema simplificado da constituição do campo esportivo contempla principalmente o Brasil e a 
Europa, percebendo que em outras partes do globo ela verificou natureza própria e singular como é o caso 
norte americano. 
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 Assim, partir da década de 1970 presenciamos um grande processo de 

desenvolvimento tecnológico, proporcionado pelo avanço dos meios de comunicação e 

transporte. Com esse desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e a ampliação 

do número de pessoas interessadas em acompanhar as competições, possibilitou-se a 

multiplicação do público e cresceu, conseqüentemente, o potencial mercantil do esporte, o 

que traria mudanças na organização dos torneios e nas próprias regras que dão formato às 

modalidades esportivas. 

Entre esses meios de comunicação podemos destacar a televisão, mas 

principalmente o surgimento da televisão via satélite no final dos anos de 1970 como um 

grande difusor dos esportes para um número cada vez maior de expectadores.10 O caso 

inglês demonstra como o surgimento de novas técnicas na edição de vídeo e na transmissão 

de imagens possibilitadas por novos satélites a partir da década de 1960 ocasionaram um 

“boom” na cobertura esportiva mundial. Junto com isso outro elemento que possibilitou a 

expansão do esporte ao lado da televisão foi o patrocínio da indústria do tabaco que através 

de uma massiva injeção monetária trouxe para alguns esportes maior capacidade de 

exposição na mídia e dinheiro para investimentos.11 

Essa questão fica muito clara ao observarmos um progressivo aumento no número 

de telespectadores ao longo dos anos, mas principalmente a cada Copa do Mundo; principal 

evento futebolístico mundial, que ocorre a cada quatro anos em alguma localidade do 

planeta. A primeira Copa do Mundo a ser televisionada foi à edição de 1954, porém, 

somente para oito países europeus. Hoje o evento é a competição esportiva mais assistida 

em todo o mundo, ultrapassando os Jogos Olímpicos. A audiência total da Copa do Mundo 

de 2002 foi estimada em 2,8 bilhões de telespectadores, sendo que 1,1 bilhões assistiram à 

partida final, enquanto que em 2006, data do ultimo mundial esse número já alcançava 3,4 

bilhões de telespectadores sendo 1,8 bilhões apenas na final.12 

Além do impacto da televisão e das novas tecnologias incorporadas a ela, é preciso 

notar que a posse de João Havelange à frente da FIFA13 como seu presidente em 1974, 

                                                 
10 WHANNEL, Garry (1992)Fields in Vision: television sport and cultural transformation, London: 
Routledge. pág 87. 
11 Ibdem pág 71. 
12 Dados retirados do site da FIFA. http://pt.fifa.com/worldcup/archive/index.html as 11:12 de 02 de junho de 
2009.  
13 O termo FIFA significa “Federation Internationale de Football Association” 
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alterou a posição da maior instituição do futebol mundial num viés agressivo e bem 

sucedido para a transformação do futebol em um mega negócio. 

 

Quadro 1. Valorização das Copas do Mundo para a Televisão.14  

ANO SEDE VALOR DOS CONTRATOS DE 

TRANSMISSÃO 

(US$ MILHÕES) 

AUDIENCIA NA TV 

ACUMULADA (EM 

BILHÕES) 

1982 Espanha 30 ____ 

1986 México 40 13,5 

1990 Itália 76 26,7 

1994 Estados Unidos 88 26,7 

1998 França 184 37,0 

2002 Japão/ Coréia 1040 44,0 

2006 Alemanha 1200 48,0 

 

Quadro 2. Valorização das Olimpíadas para a Televisão.15 

 
Ano 

 
Sede 

Valor dos contratos 
de transmissão 

(em US$ milhões) 

Evolução da audiência 
Acumulada* 

(bilhões telespectadores)
1984 Los Angeles 315 2,5 

1988 Seul 443 10,4 

1992 Barcelona 663 16,6 

1996 Atlanta 851 20,0 

2000 Sidney 1.272 23,0 

2004 Atenas 1.426 27,0 

 

 Isso ficou bem claro na associação da FIFA com as grandes empresas 

multinacionais, como a Adidas e a Coca-Cola principalmente a partir da década de 1970. 

Assim a partir desse momento a FIFA deixou de ser simplesmente uma federação esportiva 
                                                 
14 Esse dados inseridos no quadro foram retirados do livro de PRONI, Marcelo Weishaupt (2000), A 
metamorfose do futebol, Campinas: Unicamp. Pág 78, e foram complementados com dados encontrados no 
site da FIFA. 
15Esse dados inseridos no quadro foram retirados do livro de PRONI, Marcelo Weishaupt (1998). Esporte-
Espetáculo e Futebol-Empresa. Campinas: Unicamp e  foram complementados com dados encontrados no 
site do Comitê Olímpico Internacional. 
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de futebol mundial, tornando-se cada vez mais uma grande empresa do ramo do 

entretenimento esportivo e multiplicando anualmente os valores do esporte sob o qual 

mantém o monopólio. 

Por isso seja por meio de sua espetacularização ou através da propaganda o futebol 

tem experimentado valorizações exponenciais nesse período pós década de 1970, mais 

conhecido como era da globalização. A exposição desses esportes em um contexto 

televisivo também proporcionou o consumo deles em formas inéditas e iniciou um processo 

de construção de um esporte-espetáculo, totalmente separado do esporte comum e que 

proporcionou a partir da década desse período a constituição de um campo esportivo em 

uma escala planetária.16 Nos Estados Unidos, exemplo prodigioso da implementação do 

esporte-espetáculo, essas práticas profissionais figuram como a décima maior indústria e 

movimentam US$ 220 bilhões por ano.17 

Essa espetacularização motivou a introdução de relações hipermercantilizadas no 

campo esportivo, seja porque conduziu ao crescimento exponencial do salário dos atletas, 

seja em razão dos eventos esportivos apresentados como entretenimento de massa passarem 

a ser financiados (pelo menos em parte) através da comercialização do espetáculo. Embora 

não sejam regras universais, a espetacularização e a mercantilização têm sido percebidas 

como traços dominantes na organização do esporte de alto nível. Nos países 

economicamente mais desenvolvidos, à medida que aumentavam os investimentos em 

ciências do esporte e que se desenvolvia uma sociedade de consumo de massa, o esporte-

espetáculo passou a exigir um crescente nível de profissionalização. Nas últimas décadas, 

mesmo as competições nominalmente ditas amadoras, ao serem veiculadas como 

espetáculo de massa, tenderam a um certo grau de “profissionalismo” e de comercialização, 

como é o caso da peteca na cidade de Belo Horizonte18. Podemos facilmente constatar que, 

ao longo dos últimos cinqüenta anos, pelo menos, os determinantes centrais das mudanças 

                                                 
16 ALVITO, Marcos. A parte que te cabe neste latifúndio: o futebol brasileiro e a globalização. Análise 
Social (Lisboa), v. 41, 2006, pág 455. 
17 ZIRIN, David (2005), What is my name, Fool? Sports and Resistance in the United States, Chicago: 
Haymarket Books. Pág 17 
18 ALAMEIDA, Ana Paula Guimarães. Memórias do jogo de Peteca em Belo Horizonte (1940-1980). In: 
Anais do VIII Encontro Regional Sudeste de História Oral, Belo Horizonte, MG, 2009. 
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na organização do esporte-espetáculo estiveram progressivamente associados a uma lógica 

mercantil.19 

Com isso, na chamada “era da globalização”, as competições se converteram em 

espetáculos altamente valorizados pela bilionária indústria do entretenimento. 

Especialmente a partir dos anos oitenta, numa lógica eminentemente capitalista (baseada no 

monopólio dos direitos de exploração e nas expectativas positivas de expansão desse setor 

econômico) que se tornaria cada vez mais presente na organização do esporte-espetáculo. 

Entre alguns fatores que possibilitaram a transformação do esporte em campo de 

investimento econômico podemos citar o avanço das ciências no esporte e os meio de 

comunicação de massa como cita Souza: 

 
“A ciência exerce um papel fundamental no processo de mercadorização do esporte, não 

só por conseguir materializá-lo através da tecnologia, como porque atua no sentido de 

aumentar sua produtividade. Possibilita, através da produção e aplicação dos 

conhecimentos científicos, o aumento do rendimento e da performance que o tornam 

mais atraente ao consumo. [...]”. 

Assim como as ciências aplicadas, os meios de comunicação de massa desempenham um 

papel importante no processo de alterações pelo qual passam alguns esportes, na sua 

adequação à forma espetacularizada de mercadoria. Paralelamente à materialização do 

esporte, na forma de fotografias, artigos especializados, gravações de audios e, 

posteriormente, de vídeos esportivos, criava-se outra possibilidade: a reprodução de um 

único espetáculo esportivo para bilhões de pessoas simultaneamente, ou seja, a 

ampliação quase ilimitada deste mercado específico.”20 

 

Através desse trecho podemos compreender como a televisão ocupa um papel 

central na conversão do esporte-espetáculo em atividade empresarial e no aumento de 

mercados consumidores, possibilitando a sua expansão para áreas que até o momento 

estavam fora da esfera de atuação do capitalismo, ou que ainda não tinham aprofundado 

essas relações, como por exemplo, o mercado asiático. 

Nessa perspectiva a compreensão de Bourdieu sobre o papel da televisão é muito 

importante, pois o autor entende que o esporte-espetáculo como uma construção social em 

                                                 
19 PRONI, Marcelo Weishaupt (1998). Esporte-Espetáculo e Futebol-Empresa. Campinas: Unicamp. pág 80. 
20 SOUZA, A. M. op. cit., cap. 3, pp. 91-4 
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dois níveis21, o da produção do evento e de performances esportivas propriamente ditas, e o 

da reprodução do espetáculo em imagens e em discursos, que é feita pela mídia e 

particularmente pelas emissoras de televisão. Nessa sobreposição, a representação 

televisiva de um evento esportivo (por exemplo, a Copa do Mundo) opera uma 

“transmutação simbólica”, isto é, atribui novos significados às competições e oculta o 

conjunto das relações objetivas entre os agentes e as instituições comprometidas com a 

produção e a comercialização do evento. 

Assim a união entre o esporte e a televisão torna-se quase que perfeito, visto que os 

esportes coletivos oferecem para a televisão dramas intensos, repletos de suspense a que 

milhões de pessoas estão ávidas por assistir, possibilitando a emissora de televisão cobrar 

altas somas pela exibição de comerciais e propagandas durante os jogos. E esses jogos já 

chegam prontos ao (tele)expectador, sendo necessário apenas para a TV a colocação de 

câmeras para eles. Já para os clubes e federações a união com a televisão oferece as equipes 

uma possibilidade de renda que ultrapassa a bilheteria dos estádios, a venda de camisas, e 

“ganha corpo” através das cotas de televisão que possibilitam a transmissão de um jogo ao 

vivo para um número sem limites de pessoas, potencializando sua exposição na mídia. 

A relação da televisão com o esporte reforça a premissa de Pierre Bourdieu ao 

identificar as relações existentes entre os campos, já que cada vez mais podemos perceber 

as influencias do campo esportivo no campo social através da utilização da imagem e das 

performances dos jogadores para reafirmação de padrões de comportamentos sociais. 

Ocorre também uma relação entre o campo esportivo e o campo econômico, pois com a 

progressiva mercantilização do mundo esportivo rompeu-se a relativa autonomia que este 

guardava em relação à economia e atualmente não se torna surpreendente encontrar nos 

cadernos de economia menções a venda de jogadores, ou a participação de grupos de 

investimentos ligados ao futebol na bolsa de valores. 

Então, a televisão globalizada serviu de ponte para ligar o esporte ao capital (ou 

mais claramente o campo esportivo ao campo econômico) proporcionando a ele contratos 

de parceiras milionárias e até a transformação de clubes em sociedades anônimas com 

negociação de suas ações no mercado financeiro internacional. 

                                                 
21 BOURDIEU, P. “Os Jogos Olímpicos”, in: Sobre a Televisão, Zahar, 1997. 
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Essas mudanças no campo esportivo, onde podemos destacar o surgimento de novas 

modalidades esportivas e a espetacularização das já existentes, são fruto das próprias 

mudanças na estrutura do capitalismo na década de 198022, influenciado por um processo 

de ampliação da “mundialização do capital”23 conseqüência da liberalização dos mercados 

de capitais promovida pelo governo Reagan, no início dos anos oitenta. Desde então, a 

busca de campos mais vastos de valorização, pelos grandes conglomerados, e a sua maior 

liberdade de ação, deslocaram a concorrência intercapitalista para um patamar 

globalizado.24 

Além disso, os grandes grupos empresariais dos países desenvolvidos foram sendo 

pressionados por uma desaceleração da economia na década de 80, por mudanças 

tecnológicas e organizacionais, e pela emergência de um novo padrão de concorrência. 

Conseqüentemente o esporte acabou surgindo como um importante meio de entrada 

dessas empresas em novos nichos econômicos e regiões não integradas ao sistema 

capitalista para a venda de produtos e obtenção de lucros que acabaram perdendo em outras 

áreas da economia capitalista. Sendo assim, papel do marketing e da televisão na luta pela 

expansão de novos mercados tornou-se central para a maioria dessas corporações, como 

percebe o filósofo Douglas Kellner: 

 
“There are, indeed, many ways in which contemporary sport is subject to the 

laws of the spectacle and is becoming totally commercialized, serving to help reproduce 

the consumer society. For starters, sports is ever more subject to market logic and 

commodification, with professional athletes making millions of dollars, and events like 

basketball games are increasingly commodified [...]. TV networks bid astronomical 

sums for the rights to broadcast live professional sports events and super events, like the 

                                                 
22 Muitas vezes as transformações acontecidas nesse momento criaram questões que devem ser combatidas 
como, por exemplo, versão do “não há alternativas” no caso do futebol. Muitos críticos e comentaristas falam, 
que não há escolhas: a adoção do sistema de transferências dos jogadores, do patrocínio das camisas. O 
Atlético de Bilbao, por exemplo, recusa-se a aceitar uma série de práticas ligadas à ideologia neoliberal. Arlei 
Damo mostra bastante bem como a aceitação desse modelo foi, antes de tudo, uma escolha, uma deliberação. 
Tudo isso é inexorável diz a mídia. Na verdade o que ocorre hoje é que na lógica concorrencial do capitalismo 
contemporâneo faz-se tudo para vencer, por isso busca-se o resultado seja ele por qual caminho for. 
23 CHESNAIS, François (2000). Mundialização: o capital financeiro no comando, Revista Les Temps 
Modernes, n° 600 pág 13. 
24 PRONI, Marcelo Weishaupt (1998). Esporte-Espetáculo e Futebol-Empresa. Campinas: UNICAMP, pág 
83-84. 
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Super Bowl and NBA championship games, command some of the highest advertising 

rates in television.”25 

 

O esporte gradativamente passou a incorporar uma nova lógica do capital baseado 

no surgimento de um mercado específico de bens de consumo em que a disputa esportiva se 

apresenta como estratégia de marketing comercial. Foi então a união da televisão e do 

marketing esportivo a responsável pela revolução econômica experimentada pelos esportes, 

mas especificamente o futebol, com sua plena incorporação ao sistema capitalista como 

exemplifica Proni: 

 
“ Apesar de ter se transformado em esporte de massas, o futebol não podia ser assistido 

simultaneamente por milhões de pessoas, o espetáculo não era vendido por milhões de 

dólares, um time não podia ser negociado na Bolsa de Valores e dificilmente um jogador 

conseguia fazer fortuna jogando bola. Ou seja, antes que a televisão e o marketing 

esportivo transformassem o espetáculo de futebol num produto globalmente veiculado e 

consumido, antes que empresas fossem constituídas para gerir o negócio, a simples 

existência do regime profissional, a venda de ingressos e a negociação do ‘passe’ dos 

jogadores não implicavam a existência de relações tipicamente capitalistas.”26 

 

Com sua lógica arraigada profunda e especificamente na questão do lucro, agora 

concentrado e individualizado, esta dinâmica fornece as bases estruturais para a gênese de 

um mercado totalmente novo, regido por diferentes princípios e absorvido pelos interesses 

das grandes corporações empresariais de marketing e entretenimento mundial, que 

atualmente vem buscando auxílio dos grandes conhecedores desse campo esportivo e que 

neles estão inseridos a muito tempo, como exemplo podemos citar ex-atletas e técnicos que 

após encerrarem a carreira mantém consultorias a grandes empresas ou abrem suas próprias 

empresas.27 

                                                 
25 KELLNER, D. “Sports, media culture and race – some reflections on Micheal Jordan”, Sociology of Sport Journal, v. 
13, n. 4, 1996, pp. 459-60. 
26 PRONI, Marcelo Weishaupt (2000), A metamorfose do futebol, Campinas: Unicamp. Pág 41-42 
27 No Brasil o caso mais notório desses ex-atletas que reintegram o campo esportivo como investidor seja o de 
Vanderlei Luxemburgo, atual técnico do Atlético Mineiro, mas que paralelamente a sua função de treinador 
também possui diversos investimentos na área empresarial do futebol como o Instituto Wanderley 
Luxemburgo com o objetivo de transmitir toda sua experiência profissional adquirida nos últimos 20 anos, 
para outras pessoas. 
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Essa dinâmica pode ser entendida e explicada percebendo as especificidades do 

capitalismo consolidado a partir da década de 1980. De acordo com Frederic Jameson28, 

podemos afirmar que a lógica de funcionamento do capitalismo a partir desse momento é 

predominantemente cultural, com isso para o pleno funcionamento desse modo de produção 

é necessária a constante criação de necessidades e a transformação de elementos luxuosos 

em artigos de primeira importância. Para tal empreitada a publicidade e a televisão utilizam 

o esporte como forma de apelar para o inconsciente e para a emoção. 

      Nesse caso o esporte desempenha um papel central nesse processo, pois incorpora nos 

produtos valores culturais consagrados pela sociedade contemporânea, como a velocidade, 

a juventude, o sucesso e a beleza, utilizando-os para maximizar lucros e criar novas 

necessidades diárias, que são naturalizadas como importantes. Nesse aspecto Aijaz Ahmad 

percebeu bem esse processo e diz: 

 
“Acredito que a lógica do capital é a de destruir a integridade de todos os valores de uso 

e impor o valor da troca a toda produção de valor. Isto por seu lado significa que a lógica 

cultual do capitalismo consiste em produzir uma cultura uniforme de puro consumo, de 

puro fetichismo da mercadoria [...] Mas, de fato, penso que a tendência lógica do capital 

orienta-se na direção do subconsumo de todos os valores culturais, sob o fetichismo da 

mercadoria.”29 

 

   Desse fetichismo que se dá na produção e na troca de mercadorias resulta a sobrestimação 

teórica do processo de troca sobre o processo de produção, disso resulta que a mercadoria 

mesma (ou o mercado) parece determinar a vontade do produtor e não o contrário.30  

Nessa perspectiva há uma tentativa de adequação dela ao gosto dos consumidores 

(público e mídia), sendo assim, a reorganização desse esporte visa produzir espetáculos 

comercialmente atrativos, com o máximo de “artistas” possíveis e que possam dar lucro 

para seus organizadores. Isso pode explicar a tentativa de produção de calendários 

planejados, jogos com início pontual e campeonatos com menos clubes no processo de 

modernização do futebol brasileiro e mundial. 

                                                 
28 JAMESON, Frederic (2007) Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio, São Paulo: Ática. 
29 AHMAD, Aijaz (1999) “Problemas de classe e cultura” in Em Defesa da História: Marxismo e pós-
modernismo, Rio de Janeiro: Jorge Zahar. pág 118 
30 MARX, Karl (2008) “A mercadoria” in O Capital: Crítica da Economia Política. Livro I, Capítulo I. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira. pág 93. 
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Nesse processo os grandes ídolos do esporte passam a ser os principais 

representantes dessas marcas globalizadas e dessas transformações. Por isso os atletas 

passam a ser produtos e veículos de venda de outras mercadorias. Através disso, cabe ao 

jogador não apenas ganhar o jogo, mas também maximizar a sua exposição à mídia, 

transformando-se em um produto do marketing.  

Ocorre então a transmutação, toda e completa, da condição de mercadoria do 

jogador de futebol, cujo estatuto se torna, antes de qualquer coisa, midiático, fruto da nova 

lógica do capitalismo “cultural”. Assim não é estranho ver jogadores como Kaká e 

Cristiano Ronaldo aparecendo como garotos propaganda de todos os produtos possíveis, 

que vão desde cremes de barbear até carros, passando também por bancos e roupas.31 

Esses jogadores transformam-se então em um ícones pop globalizados de uma 

sociedade que cada vez mais se torna dependente da manipulação de símbolos e imagens 

produzidas pela publicidade. Nesse caso a “mídia” serve de mediadora até mesmo de 

nossas experiências mais pessoais, a um ponto tal que o que vemos na televisão parece mais 

real que a nossa própria vida; e onde as condições do debate político são estabelecidas – e 

estreitamente limitadas – diretamente pelas injunções do capital, na medida em que o 

conhecimento e a comunicação são cada vez mais concentrados nas mãos de empresas 

gigantes.32 

Utilizando suas ótimas performances nas disputas esportivas e a apresentação delas 

pela indústria do espetáculo as empresas se apropriaram de suas qualidades para agregar 

valores aos seus produtos e conseqüentemente alçar esses atletas a ícones de uma cultura 

globalizada e uma sociedade de consumo. A conexão entre esses atletas, a indústria do 

espetáculo e a mídia é tão forte que, por exemplo, no Brasil o sindicato dos atletas de 

futebol do Rio de Janeiro está ligado por força da legislação trabalhista à Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura.  

Dentro dessa confederação estão englobados atletas profissionais em geral, mas 

também empregados em empresas teatrais e cinematográficas; artistas e técnicos em 

                                                 
31 A imagem de Kaká atualmente gira em torno dos 63 milhões de Euros, algo parecido com a de Cristiano 
Ronaldo que também está em torno dos 60 milhões de Euros. Como demonstra a Revista Placar em sua 
edição de setembro de 2009.  
32 WOOD, Ellen (1999) “O quê é a agenda pós-moderna” in Em Defesa da História: Marxismo e pós-
modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Pág 19. 
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espetáculos; operadores cinematográficos dentre outros33. Isso demonstra como a própria 

sociedade naturalizou esse processo e já aproxima esses desportistas da esfera do 

espetáculo e da indústria cultural. 

E não podemos deixar de mencionar que a intensificação da presença do esporte na 

programação televisiva ajudou a transformar os principais astros do espetáculo esportivo 

em personalidades milionárias. Evidentemente, os ganhos desses esportistas não 

correspondem apenas aos salários pagos pelos promotores do esporte-espetáculo e não 

dependem apenas do seu desempenho atlético (dentro das quadras, ringues, pistas etc.) 34. A 

televisão ajudou a valorizar os profissionais e a converter os grandes campeões em 

símbolos da cultura de consumo, como é o caso de Michael Jordan35. 

 

Essas questões ligam-se diretamente a incorporação da lógica do capital ao esporte, 

sua crescente espetacularização influenciada pela televisão junto com a transformação de 

seus atletas em ícones mundiais de consumo de uma sociedade pós-industrial que acaba 

reafirmando o esporte e mais especificamente o futebol como um negócio perfeitamente 

adaptado ao neoliberalismo. Com isso, consolida-se um campo esportivo de caráter 

mundial que implica em uma concorrência a nível planetário, e um sistema cujos elementos 

são interdependentes.  

Nesse aspecto cabe destacar que todos os “futebóis”36 do mundo estão 

perfeitamente articulados em um complexo sistema, periferia e centro do capitalismo 

global, onde a periferia fornece os “pés-de-obra”, que seriam a matéria-prima para os 

campeonatos centrais, produtos manufaturados, revendidos aos países periféricos, através 

das televisões espalhadas pelo globo. Somente no ano de 2007, segundo dados da 

                                                 
33Informações obtidas em: http: //www.cnteec.org.br/ no dia 16/08/2009 às 20:08 
34 Chama atenção a diferença entre o basquete e o boxe no que se refere aos contratos publicitários. De acordo 
com a revista norte-americanca Forbes, em 1997, Jordan teria obtido uma renda bruta de US$ 78,3 milhões 
(US$ 31,3 mi em salários e US$ 47 mi com publicidade); por sua vez, Holyfield teria ganho US$ 54,3 
milhões (US$ 53 mi em prêmios e só US$ 1,3 mi com publicidade). Entre os dez primeiros da lista, o único 
que não trabalhava nos EUA era Schumacker (US$ 35 milhões, sendo US$ 25 mi em salários e US$ 10 mi 
com publicidade). Cf. SEIXAS, F. “TV e fãs explodem salários no esporte”, Folha de São Paulo, 26/07/98, 
Caderno Esporte, p. 10. 
35 Michael Jordan foi o maior atleta de basquete da história um dos maiores atletas de todos os tempos, hoje 
sua marca não se limita apenas ao esporte, mas também a diversos outros segmentos econômicos. Isso é fruto 
de uma intensa estratégia das mídias que o alçaram não apenas ao patamar de grande atleta, mas também de 
um exemplo de modo de vida e de pensar, aliado aos interesses capitalistas. 
36 Sobre a predileção da idéia de “futebóis” ao invés de “futebol”, cf. Damo, 2008.  
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Confederação Brasileira de Futebol, saíram do Brasil 1085 atletas rumo aos gramados 

globais, uma média de três jogadores por dia, suprindo uma demanda cada vez maior do 

crescente mercado futebolístico mundial por talentos garimpados no conhecido, pelo menos 

por enquanto, como país do futebol.  

                                                

Podemos apreciar melhor os dados comparando-os com o número de transferências 

para o exterior realizadas entre 2003 e 2006, que gerava a média de 842 transferências por 

ano. Em suma, estamos diante de um recorde de exportação, sem que este fato gere algum 

tipo de superávit.37Esses dados mostram a completa transformação do futebol em uma 

mercadoria para a indústria do entretenimento e como a conseqüente implantação do 

futebol-empresa na Europa acarretou um processo de concentração de recursos e dos 

melhores jogadores nesse continente.  

Esse processo de transformação do futebol e mais especificamente do clube numa 

empresa começou na Espanha e na Itália através de uma reorganização administrativa e de 

uma crescente profissionalização na gestão econômica. Para isso foram bem delimitadas 

todas as funções de cada um dentro do clube, foram viabilizadas nos alternativas de 

arrecadação de fundos e investimentos, e surgiram novos profissionais como é o caso dos 

managers. Assim o resultado apareceu rapidamente e a partir da década de 1980 a Europa 

aumentou ainda mais o fosso existente com o resto do futebol mundial e intensificou um 

processo de êxodo dos jogadores de futebol para fora de seus paises de origem, entre eles o 

Brasil. 

 Isso mostra como a estrutura do campo esportivo segue uma dinâmica análoga e 

inter-relacionada com os processos de concorrência capitalista. Sendo assim esse sistema é 

movido pela lógica da concorrência e fatalmente ocorre uma “divisão internacional do 

trabalho” onde esses países periféricos que cedem os jogadores, no caso o Brasil, precisam 

se adequar e subjugar-se a uma lógica dominante dos grandes clubes europeus. Essa 

globalização dos mercados esportivos muito longe de gerar uma distribuição dos benefícios 

da indústria do entretenimento e uma maior circulação de jogadores, acabam por gerar 

desigualdades que se tornam mais agudas. 

As mudanças que ocorrem no campo esportivo brasileiro desde a década de 1970 

são, portanto produto de uma relação esportiva, influenciada pelos rumos do capital, numa 

 
37 http://www.cbf.com.br/php/transferencias.php  no dia 13/10/2009 às 10:17 
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relação entre o local e o global. Assim o futebol brasileiro passará nesse momento por 

alterações nas estruturas dos clubes, que serão modificadas e adaptadas para atender a cada 

vez maior demanda por jogadores brasileiros, principais artigos para as grandes ligas de 

futebol da Europa. Com essa perspectiva os campeonatos também passaram por 

modificações e uma intensa discussão e debates ocorreu no esporte nacional buscando uma 

reengenharia operacional, visando a implementação de “inovações – novas soluções” que 

tornem seus produtos mais “atraentes” aos principais mercadores globais. 

Por isso é necessário entender que as transformações na lógica do futebol nacional 

brasileiro estão diretamente ligadas com as transformações ocorridas em outras partes do 

mundo através desse campo esportivo globalizado, assim as alterações verificadas no Brasil 

não são apenas por necessidades internas, mas também resultados de estímulos externos. 

Esse processo com foi dito está diretamente relacionado com a fusão desse campo esportivo 

aos interesses capitalistas das grandes empresas e da mídia. 

 

Quadro 2. Cronologia da transmissão do futebol 

 
FONTE: Box 1.1 (Proni, 2000, p. 53). 
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Capitulo 2.Os atores e seu palco de atuação: entre a crise e a modernização. 
 
2.1 – O jogador de futebol e sua profissão: 

   A profissão de jogador de futebol profissional, inserida dentro desse processo 

espetacularizado do futebol moderno possui diversas especificidades dentro do campo 

esportivo, seja pela forma como esses atletas se enxergam, seja pela forma como atuam. 

   Primeiramente devemos entender que a profissão de jogador de futebol é atípica, a 

começar pelo curto período de atividade de seus trabalhadores, pois normalmente um 

jogador possui uma “vida útil” de aproximadamente 13 a 16 anos, ingressando muito cedo 

na profissão.38 Muitos entram nesse ofício antes dos 15 anos39 e são submetidos a intensos 

treinamentos que podem chegar ao impressionante número de cinco mil horas até a sua 

primeira partida como profissional40, entre esses tantos casos se destaca o do jogador 

Leovegildo Júnior que diz: 

 
“Fui morar em Copacabana e aos 9 anos e comecei a jogar no juventus no mirim. 

Sempre fui muito ligado com bola desde pequeno.[...] Joguei futebol de salão dos 12 aos 

19, no Sírio Libanês , no Flamengo e no CIB”41  

 

   Com isso não é surpresa que a maioria desses atletas esteja no seu auge profissional no 

momento em que a maioria dos trabalhadores se encontra no processo de capacitação; entre 

os 22 a 25 anos de idade. 

   Pressionados desde cedo por treinamentos árduos e disciplinarizantes, esses jogadores 

possuem ao longo de sua formação a tarefa de transformarem seus corpos em máquinas, em 

engrenagens, que possam juntamente com seus dons futebolísticos formar jogadores-

prodígio. Essa perspectiva é consolidada e hiper-valorizada principalmente com a 

consolidação de um campo esportivo interligado a lógica capitalista, onde os jogadores e as 

suas performances esportivas devem ser a cada dia melhor e mais surpreendente para que 

                                                 
38DAMO, Arlei Sander. Do Dom a Profissão: formação de futebolistas no Brasil e na França. São Paulo: 
Aderaldo e Rothschild Editora, Anpocs, 2007.p 95. 
39 Informação que foi coletada através de diversas entrevistas com ex-jogadores de futebol das décadas de 70 
e 80, no período de janeiro a junho de 2009. 
40DAMO, Arlei Sander. Do Dom a Profissão: formação de futebolistas no Brasil e na França. São Paulo: 
Aderaldo e Rothschild Editora, Anpocs, 2007.p 273 
41 Entrevista com Leovegildo Lins Gama Júnior, ex-atleta, concedido em 09/02/2009. pg 1. 
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possam ser vendidas por valores cada vez maiores, devido à alta qualidade do produto 

oferecido. 

   A busca pelos limites do atleta através de horas de treinamento também pode ser visto 

como forma de agregar cada vez mais valor a “mercadoria” jogador para que esse clube ou 

empresário possam futuramente vendê-lo por um alto custo no mercado, nesse caso os 

clubes e os empresários ligam-se diretamente a questão referida por Marx em O Capital. 

 
“Quanto maior a produtividade do trabalho, tanto menor o tempo de trabalho 

requerido para produzir uma mercadoria, e quanto menor a quantidade de trabalho que 

nela se cristaliza, tanto menor seu valor. A grandeza do valor de uma mercadoria varia 

na razão direta da quantidade, e na inversa da produtividade, do trabalho que nela se 

aplica, sendo assim o valor da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho 

socialmente gasta durante sua produção”.42 

 

   Esses agentes buscam então através da produtividade e do tempo de trabalho criar 

jogadores cada vez melhores e que possam conferir a eles uma boa margem de lucro. Além 

disso, a relação cada vez maior entre as empresas capitalistas e o patrocínio de atletas para 

a venda de seus produtos na mídia, vem exigindo desses atletas atuações cada vez mais 

espetaculares e grandiosas, para que essas grandes corporações possam vincular aos seus 

produtos a características inerentes aos atletas, tais como a velocidade, o sucesso, a perícia, 

e a juventude. Nesse caso os jogadores desempenham um papel central nesse processo, pois 

incorporam nos produtos valores culturais consagrados pela sociedade contemporânea.43 

   Com isso não é de se surpreender que a aposentadoria desses indivíduos ocorra em sua 

maioria antes dos 37 anos, visto que muitos já não conseguem atuar em alto nível como 

requer o esporte moderno, nesse caso os que continuam na profissão são muitas vezes 

alocados em clubes de menor expressão, recebendo salários menores e muitas vezes são 

alvo de críticas, brincadeiras e curiosidade, não só das pessoas comuns como também da 

crítica esportiva. 

   O momento do final da carreira é sempre dramático e triste para esses atletas que em sua 

maioria dedicaram toda a sua vida exclusivamente ao esporte. No entanto há um diferença 

                                                 
42 MARX, Karl (2008) “A mercadoria” in O Capital: Crítica da Economia Política. Livro I, Capítulo I. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira.,pág 60. 
43 JAMESON, Frederic (2007) Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio, São Paulo: Ática. pág 25. 
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entre dois tipos de finais de carreira, aquele no qual o atleta “pendura as chuteiras”44 e 

outro no qual “as chuteiras penduram o atleta”. No primeiro caso o atleta o faz por escolha 

própria, soa como o fechamento de um ciclo bem sucedido no qual o jogador exausto pelas 

maratonas de jogos, treinos e concentrações resolve descansar com a família e os parentes 

para desfrutar de um vida mais tranqüila. 

   No segundo caso o atleta é removido da vida de boleiro forçadamente por causa de 

lesões, problemas pessoais, ou por considerarem que seus capitais futebolísticos não são 

suficientes para ingressar ou continuar na profissão. Nesse caso a questão é mais 

complicada e traumática, visto que esses atletas serão forçados a uma reconversão 

profissional que é difícil, visto que muitos não possuem nível de instrução elevado devido à 

dedicação exclusiva que foram obrigados a ceder ao futebol. Com isso não conseguem 

colocar-se novamente no mercado profissional, ou o fazem em postos precários e que não 

dão o mesmo retorno da profissão de outrora.45 

   Devemos perceber também que essa profissão é repleta de percalços e perigosos que 

podem ocorrer a qualquer momento com esses atletas e de uma hora para outra abreviar a 

carreira deles, ou que podem colocá-los para fora do gargalo das peneiras. Entre esses 

infortúnios os mais temidos são as lesões e o caso mais notório pode ser visto com 

Pedrinho, jogador revelado pelo Vasco que por causa de uma lesão teve grandes 

dificuldades de voltar a jogar futebol em alto nível.46 

   Juntando-se as lesões, outra dificuldade enfrentada pelos jogadores de futebol no Brasil é 

o mercado de trabalho restrito e saturado, conseqüência do monopólio exercido pela FIFA 

sobre o futebol profissional espetacularizado, deixando reduzidas a quase zero a 

possibilidades de atuação para além dos clubes ligados a ela. Sendo assim o número de 

clubes é estável e não há uma expansão deles e conseqüentemente dos postos de trabalho 

para esses atletas, muito pelo contrário atualmente na lógica de preferência pelas disputas 

                                                 
44 Esse é um termo nativo, utilizado pelos atletas para caracterizar o final da sua carreira, momento em que 
eles se aposentam. 
45 CALDEIRA, Oswaldo; Avellar, José Carlos; Vieira, José Luiz. Filme Passe Livre [Filme-Vídeo]. Produção 
de Oswaldo Caldeira e direção de Oswaldo Caldeira, José Carlos Avellar e José Luiz Vieira.Rio de Janeiro, 
Federação de Cine Clubes do Brasil,1974. 1 cassete VHS/NTSC, 95 min. 
46 Esse jogador iniciou a carreira no Vasco da Gama se destacando no Campeonato brasileiro de 1997 e na 
libertadores de 1998, mas em um jogo contra o Cruzeiro pelo brasileiro de 1999 sofre grave lesão e desde 
então sofre sucessivas lesões em decorrência dessa. 
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globais em preferência das locais47, muitos clubes tendem a fechar por falta de recursos. 

Outro fator importante para a redução desse mercado de trabalho foi a extinção da categoria 

de aspirante no futebol, nessa categoria jogadores profissionais ainda em formação atuavam 

com campeões que já estavam encerrando a carreira, com isso os elencos dos clubes 

possuíam em torno de 40 atletas com contrato assinado. No entanto em meados da década 

de 60 essa categoria foi extinta e muitos jogadores ficaram sem trabalho, como relata 

Afonsinho. 

 
“...num determinado momento extinguiu-se a divisão de aspirante, os clubes tinham uma 

media de 40 jogadores profissionais, num determinado momento abruptamente eles 

reduziram o elenco para 18 a 20 jogadores, era uma coisa recorrente, então essa 

expressão que eu não gosto de usar mercado de trabalho ficou restrita porque você 

reduzia de 40 para 20 e até 18, eles insistiam nesse número 18, porque não tinha mais 

essa categoria de aspirante, não existia mais, foi extinta abruptamente...”48 

 

   Esse fato demonstra que a cada momento as possibilidades desses atletas se manterem na 

profissão ficam mais difícil e muitos tem que optar pelos circuitos localizados à margem da 

FIFA, como campeonatos de várzea e “seleções máster”, na qual as remunerações nem de 

perto chegam às obtidas no circuito espetacularizado. No entanto esses problemas de 

saturação do mercado de trabalho podem ser ainda mais sério visto que a CBF não sabe ao 

certo quanto jogadores existem no país, como demonstra Murad. 

 
“De acordo com dados estatísticos da Federação Nacional de Atletas Profissionais de 

Futebol da CBF, ano 1996, temos no Brasil 12.877 clubes e 576.400 jogadores 

profissionais de futebol.”49 

 

   Com esses dados percebemos que a disparidade é muito grande entre clubes e jogadores é 

muito grande, já que pensando que cada clube em média atua com 30 atletas no elenco, 

                                                 
47 Essas disputas locais no Brasil são caracterizadas pelos campeonatos estaduais, que para muitos clubes 
pequenos significam a manutenção de seus funciomanento, contudo na nova lógica do futebol nacional muitos 
dirigentes tentam dar preferência ao global, com as competições internacionais e o campeonato brasileiro, que 
não pode absorver nem 1/10 dos clubes nacionais. 
48 “Entrevista” com Afonso Celso Garcia Reis, ex-atleta de futebol, concedida em 19/01/2009. pág 10. 
49 MURAD, Maurício. A violência e o futebol: dos estudos clássicos aos dias de hoje, Rio de Janeiro, editora 
FGV, 2007, pág 136. 
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podemos pensar que temos 386.310 atletas empregados enquanto 190.090 atletas estão sem 

emprego.Além desse mercado de trabalho ser restrito e saturado o atleta também não pode 

circular livremente por ele, de forma autônoma. Isso ocorria principalmente quando havia a 

Lei do passe50, já que para mudar de um clube, de emprego no caso, o jogador teria quer ser 

vendido ou trocado em negociações nas quais, embora consultado, nunca possuía a palavra 

final. 

   Com isso o jogador é o único profissional que está legalmente impedido de procurar o 

emprego que melhor o remunere, o que estaria em total desacordo com a consolidação das 

leis trabalhistas.51 O jogador estaria então incapaz de decidir os rumos da sua própria vida 

profissional e impedindo o acúmulo de benesses em prol dos interesses dos outros, fato que 

gerou principalmente na década de 1970 e 1980 o revolta de muitos jogadores como é o 

caso dos meus entrevistados que interrogados sobre o passe responderam. 

 
“... porque agente não tinha para onde correr, o clube era teu dono, manda em você e fim 

de papo.”52 

      

“Parece que era uma tentativa de não sei bem. No meu caso como no jogador era como 

uma prisão, um absurdo, um vínculo do tipo escravagista, na minha maneira de ver...”53 

 

“O passe era um vinculo vitalício com o clube que tinha todos os direitos sobre o atleta. 

O clube poderia fazer o que quisesse com o atleta, chegando ao cúmulo de obrigar o 

atleta à não jogar mais futebol. Uma verdadeira escravidão branca.”54 

 

   De acordo com seus relatos fica claro que a questão do mercado de trabalho ligada às 

transferências deles para outros clubes e a opção pelos rumos decisórios de seus futuros 

sempre se constituíram em um problema, visto que todos esses estavam presos à lei do 

passe, ou tiveram sérios imbróglios relacionados a ela, lutando sempre que possível contra 
                                                 
50 A Lei do passe vigorou de 1976 a 2001 no âmbito da lei n° 6.354 de 2 de setembro de 1976, e pode ser 
entendida como uma carta que assegura ao clube direitos absolutos sobre a transferência do jogador. Este 
documento, O “certificado de transferência”, vincula inteiramente o jogador ao clube que tem a propriedade 
de seu passe. 
51 ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. Gênios da Pelota, um estudo do futebol como profissão [dissertação de 
mestrado],Rio de Janeiro: 1980. pág 75. 
52 “Entrevista” com Carlos Roberto Orrigo da Cunha, ex-atleta e ex-presidente do sindicato, concedido em 
17/02/2009. pág 11 
53 “Entrevista” com Afonso Celso Garcia Reis, ex-atleta de futebol, concedida em 19/01/2009. pág 12 
54 “Entrevista” com Zé Mário, ex-atleta e ex-presidente da SAFERJ, concedida em 27/01/2009.pág 2 

 33



a mesma. Mesmo atualmente não existindo mais a lei do passe, abolida em 2001, os 

jogadores ainda não possuem em sua maioria o total direito decisório sobre suas carreiras, 

se antes a lei do passe os impedia de definir seu futuro, hoje o que os impossibilita de fazê-

lo são os empresários, os grupos de investimento e os patrocinadores. 

   Hoje em dia esses agentes esportivos cuidam da vida do atleta nos mínimos detalhes e 

controlam sua vida desde o aspecto físico, até o aspecto moral, já que sendo esses 

jogadores-mercadoria que estão constantemente a venda ou sendo vinculadas para venda de 

outros produtos, sua aparência e sua produção devem estar em perfeita sintonia, para que de 

forma alguma gerem prejuízos aos seus investidores. Um dos casos mais notórios é o 

jogador Kaká55, que dentro da concepção de profissionalismo no futebol representa um 

“tipo ideal”, pois introjeta em suas atitudes o jogador modelo preconizado pelas forças 

dominantes dentro do campo esportivo. Ele já deixou claro em várias entrevistas que é 

impedido pelos investidores e por seu empresário de realizar qualquer esporte que não seja 

o futebol, para que não corra riscos de se lesionar, mesmo que isso seja contra a sua 

vontade como foi dito pelo mesmo. 

   Nessa perspectiva o jogador de futebol não está preso apenas ao passe, aos clubes, aos 

empresários ou aos grupos de investimentos, mas também ao próprio tempo da sua 

profissão. O tempo de trabalho do jogador é bem diferente e especifico se comparado as 

outras profissões, no qual ele pode ser marcado e medido, muito pelo contrário, o tempo do 

jogador é perene e esquizofrênico, pois quando ocorrem jogos, concentrações e viagens, o 

jogador está a disposição do clube 24 horas por dia. O jogador então não pode ter sua vida 

delimitada em momentos distintos da casa, do trabalho, da família, já que ele pode ser a 

qualquer momento recrutado pelo clube para cumprir determinada função, que está alheia a 

sua vontade, como explicita um dos jogadores entrevistados por Ricardo Benzaquen. 

 
“... você passa 24 horas do dia a disposição do clube,, você não é dono de si, você é do 

clube, você está muito bem aqui ai chega o cara e diz: amanhã agente embarca pra não 

sei onde, e tem que ir...”56 

                                                 
55 Jogador brasileiro revelado pelo São Paulo F.C, com passagem pelo Milan da Itália e atualmente jogando 
no Real Madrid. 
56 ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. Gênios da Pelota, um estudo do futebol como profissão [dissertação de 
mestrado],Rio de Janeiro: 1980. pág 79. 
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   Sendo assim, a ausência da contagem do tempo, implica para eles justamente a ausência 

de liberdade para dividir o seu tempo como ele realmente quer, e que acaba agravando-se 

quando esses atletas sofrem controle também das suas atividades morais e físicas, definindo 

roupas para usar, atividades que deve exercer e até a hora em que deve dormir. Caso 

emblemático foi noticiado no Jornal dos Sports. 

 
“ ...os cartolas cariocas vem fazendo duras críticas ao jogador e presidente da APAF Zé 

Mário, porque ele não vem intercedendo pelo fim das peladas dos jogadores nas suas 

respectivas férias. As críticas dos cartolas as peladas de fim de ano e férias dos jogadores 

de futebol vem constituindo grande tensão no futebol desse Estado. Dentre o jogador 

mais criticado está Jairzinho que acabou de se recuperar de uma lesão e continua a 

praticar esse tipo de lazer.[...] Zé Mario veio a público e disse que tentará conscientizar 

os atletas para que eles se poupem dessas atividades.” 57 

 

   Além dessas especificidades com relação ao tempo do trabalho e a circulação dos 

jogadores, esses atletas também enfrentam grandes disparidades salariais em sua profissão. 

Ao contrário do que o senso comum diz, a profissão de jogador de futebol possui grandes 

disparidades salariais, onde uma pequena parcela recebe quantias astronômicas e uma 

grande parcela possui salários modestos que em sua maioria não ultrapassam a faixa de dois 

salários mínimos.58 

Contudo a imagem que a mídia passa envolve atletas bem pagos, realizados e influentes na 

sociedade, mascarando a realidade dolorosa e difícil dessa profissão. Essa imagem de 

jogadores ricos e pertencentes a uma cultura pop globalizada, na verdade é uma exceção e 

não uma regra dentro do meio futebolístico visto que as diferenças salariais são abissais.  

   Com relação a essas diferenças salariais podemos perceber através das pesquisas de 

Vieira59 que elas também se verificam através das regiões brasileiras, constituindo nas 

regiões Sul e Sudeste, pólos de preferência do esporte espetacularizado e conseqüentemente 

do público, gerando melhores formas de negociação de contratos que influenciam 

                                                 
57 Jornal dos Sports 09/01/1979. 
58VIEIRA, José Jairo. Paixão Nacional e Mito Social: A participação do Negro no Futebol. 
Profissionalização e ascensão social.[Tese de Doutoramento]. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2001. p 261 
59 Idem. 
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diretamente nos balanços financeiros e na possibilidade de melhores pagamentos aos 

atletas. 

    Nesse campo futebolístico assim como ocorre no campo artístico os salários também 

parecem variar de acordo com um termo muito utilizado pelos atletas, que é o dom ou 

talento, para esses profissionais as aptidões mais aguçadas de alguns indivíduos frente aos 

outros parece ser perfeitamente plausível para que haja uma diferenciação salarial entre 

eles. Por isso não é de surpreender que segundo dados da Confederação Brasileira de 

Futebol uma pequena parcela de 8% receba quantias astronômicas e uma grande parcela de 

83% possui salários modestos que em sua maioria não ultrapassam a faixa de dois salários 

mínimos, 60 como demonstra a tabela. 

Até 1 salário Mínimo- 52 %

De 1 a 2 Salários Mínimos - 31 %

De 2 a 5 Salários Mínimos - 8%

De 5 a 10 Salários Minimos - 3 %

Mais de 10 Salários Mínimos - 6 %

 
   FONTE: Tabela 14 (Vieira, 2001, p 257). 

Além disso, outros dados também demonstraram que ocorrem disparidades claras entre os 

salários de brancos e negros, demonstrando que a cor também é uns definidores dos salários 

desses atletas e desmistificando a máxima de que os negros são melhor remunerados do que 

os brancos e que não há discriminações no espaço do futebol.  

 Nessa linha de abordagem percebemos que os salários dos atletas de futebol estão longe de 

constituírem uma homogeneidade e passam por variações das mais diversas, que podem 

estar ligadas a cor, e ao dom, mas também, a atuação deles em clubes centrais do futebol 

nacional, ou até mesmo na permanência deles em regiões brasileiras onde o esporte 

espetáculo esteja mais cristalizado e ofereça assim melhores formas de remuneração.  

   Elemento também importante nessa profissão e que a diferencia da maioria das outras é a 

idéia do dom e do talento, esse binômio está inserido em todas as circunstâncias enunciadas 

anteriormente e é importantíssimo para entender a colocação de alguns jogadores em um 

                                                 
60VIEIRA, José Jairo. Paixão Nacional e Mito Social: A participação do Negro no Futebol. Profissionalização e ascensão 
social.[Tese de Doutoramento], Rio de Janeiro: IUPERJ, 2001. pág 257. 
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time e não em outros. Para o entendimento dessa questão utilizarei a noção de Arlei Sander 

Damo de capital futebolístico, que envolve um atributo diferenciado que está na origem e 

em todas as etapas do processo de profissionalização do jogador.61 A questão do dom 

ligada ao talento diz respeito ao uma predisposição inata, algo que está no individuo e pode 

ser aperfeiçoada, mas que comporta algo além da cultura, sendo então natural, como cita o 

jogador Gaúcho. 
 

“O jogador de futebol é um artista e eu falo assim, qualquer profissão que você escolhe, 

se você se dedicar, estudar, você chega. Agora jogar bola você pode gostar. Mas não vai 

chegar, você nasce com aquilo, assim como o músico, o escultor ou o pintor.”62 

 

   Essa afirmação demonstra claramente que o dom/ talento é encarado como algo exterior a 

pessoa, sendo esse responsável apenas pelo seu aprimoramento. Com relação a esse talento 

nos jogadores e seu futuro desenvolvimento, para muitos sujeitos inseridos dentro do meio 

futebolístico a questão de ter o dom/ talento não quer dizer tudo, para eles mesmo não 

ensinando talento aos jogadores, você deve desenvolver isso neles, a questão para o 

surgimento dos grandes jogadores e conseqüentemente da legitimação deles dentro desse 

campo esportivo e no seu destaque passa não só pelo talento, mas pelo seu 

desenvolvimento através da lapidação dos dons. 

   Assim o dom/talento não é visto como o único elemento para a formação dos 

profissionais nesse ofício, é necessário também um processo de lapidação e maturação 

desse “mana”63, que não necessariamente passa pelo aperfeiçoamento do dom, mas sim 

pela parcial castração dele, ou sua distorção,64na tentativa de adequação dela ao gosto dos 

consumidores (público, mídia, empresários e clubes). Com isso percebe-se que a profissão 

de jogador de futebol não está aberta a todos devido à necessidade de posse do dom/ talento 

e, além disso, na ineficácia da maioria em aperfeiçoar seus capitais futebolísticos.  

                                                 
61 DAMO, Arlei Sander. Do Dom a Profissão: formação de futebolistas no Brasil e na França. São Paulo: 
Aderaldo e Rothschild Editora, Anpocs, 2007.p 185. 
62 “Entrevista” com Carlos Roberto Orrigo da Cunha, ex-atleta e ex-presidente do sindicato, concedido em 
17/02/2009. pág 11 
63O Mana uma força impessoal que existe nas pessoas, animais e objetos inanimados e que instiga no 
observador um sentimento de respeito ou de admiração. 
64 DAMO, Arlei Sander. Do Dom a Profissão: formação de futebolistas no Brasil e na França. São Paulo: 
Aderaldo e Rothschild Editora, Anpocs, 2007. p113. 
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   Por isso muitos são excluídos nos processos de peneira e não conseguem manter-se no 

futebol devido ao restrito círculo de clubes e a conseqüente inexistência de uma expansão 

clubística para cooptar esse crescente número de profissionais da área. 

 

2.2 – Militarização e crise no futebol nacional da década de 60, 70 e 80. 

   Além dessas especificidades e dificuldades que envolvem a todo o momento a profissão 

de jogador de futebol, outras dificuldades também seriam enfrentadas por esses atletas no 

período anterior ao surgimento do sindicato dos atletas de futebol do Rio de Janeiro, mais 

especificamente no final da década de 1960, ao longo de 1970 culminando na década de 80. 

   No final da década de 1960 e início da década de 1970 começava no Brasil um processo 

de militarização do futebol brasileiro, objetivando o privilégio da parte física e tática sobre 

a criatividade e a individualidade do jogador, além disso, procurava-se com essa 

militarização disciplinarizar o atleta de futebol. Essa militarização que atingiu em cheio os 

jogadores de futebol, foi fruto do momento político ditatorial pelo qual o país passava 

desde 1964, quando os militares assumiram o poder, como cita Afonsinho a revista Isto é. 

 
“... foi um momento no futebol brasileiro, momento-chave, ... que se refletiu m todo o 

futebol nacional a situação social-política do país. Aquelas medidas de repressão elas se 

fizeram sentir diretamente, os caras resolveram assumir, impor aquelas coisas. Você vê 

que há uma coerência, a comissão técnica foi boa parte militarizada, as organizações 

dirigentes...”65 

  

   Como percebe Afonsinho nesse momento o país passava por um momento conturbado, já 

que os militares cerceavam as liberdades individuais e controlavam todos os setores sociais. 

Com isso o futebol foi muito influenciado em meados da década de 60 e década de 70 por 

uma ideologia voltada para a formação do jogador-máquina, do jogador-disciplinar e 

igualmente de uma racionalização do futebol.66 Essa ideologia transmitia que a preparação 

física teria um destaque maior que a habilidade e o drible, o que presenciamos nesse 

momento no Brasil é uma militarização e disciplinarização do futebol.  

                                                 
65 Revista Isto é de 09/10/1997 
66 FLORENZANO, José Paulo. Afonsinho e Edmundo: a rebeldia no futebol brasileiro.São Paulo: Musa 
Editora, 1998. p 53. 
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   A militarização pretendia realizar dois objetivos principais sobre o jogador; a 

domesticação do seu corpo, com a transformação dele numa máquina dócil e em segundo 

lugar a transformação desse atleta em um super-homem com um excelente 

condicionamento físico realizado pelos treinamentos quase militares nos clubes.67  Para 

isso as instituições ligadas ao futebol receberam um grande contingente de militares para 

trabalhar em seus cargos. Nessa perspectiva o jogador muitas vezes visto como indolente e 

“malandro”, teria que ser através da disciplina transformado em um soldado dócil, uma 

parte de uma engrenagem maior sob a qual sozinho ele não tinha quase utilidade. 

   Essa militarização conferida sobre os jogadores de futebol não preconizava apenas uma 

preparação física dura e extenuante, com treinamentos em período integral, ela também 

exaltava a necessidade de uma docilidade automática dos atletas as ordens superiores não 

só dos técnicos, como também dos dirigentes. Com isso essa prática militar afirmava 

claramente a constituição de uma hierarquia onde esses atletas eram os últimos que podiam 

reclamar de suas situações e seus problemas perante aos outros. Evidentemente essas 

medidas de militarização, explicitavam que o jogador de futebol devia seguir as ordens sem 

contestação. Esta conduta alijava qualquer tipo de reivindicação por parte dos mesmos, que 

se viam na mão dos dirigentes e dos clubes de futebol. 

   A militarização pretendida pelas instituições militares e a transformação do jogador em 

máquina acabaram se chocando diretamente com as concepções de futebol da maioria dos 

jogadores daquela época embora apenas um tenha se rebelado explicitamente contra essa 

situação.68  Na busca pelo jogador-máquina estava justamente a transformação de seu corpo 

numa máquina, através de treinos de treinos cada vez mais pesados e de uma 

profissionalização das comissões técnicas, como a contratação de preparadores físicos e 

nutricionistas. Assim o trabalho para a formação de um atleta perfeito deferia estar focado 

na formação de um tripé ideal formado pelo técnico, o médico e o psicólogo. 

   A partir dessas concepções os jogadores começaram a ver suas liberdades individuais 

cada vez mais cerceadas em nome da formação de um jogador ideal. Dirigentes e técnicos 

de futebol, legitimados pela impossibilidade de movimentação profissional dos atletas de 

futebol, empreendiam medidas que controlavam não só sua vida profissional como também 

                                                 
67 Op. cit p. 77. 
68 Esse jogador que se rebelou contra as transformações e institucionalização de um projeto militar no esporte 
foi Afonso Celso Garcia Reis, o “Afonsinho”, primeiro jogador a conseguir na justiça seu passe livre. 
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sua vida pessoal. Sendo assim os jogadores muitas vezes tinham que se vestir de acordo 

com o gosto do clube, ter o tipo de cabelo que o clube queria e apontando para esses atletas 

o tipo de diversão condizente com a sua profissão de jogador de futebol, em alguns casos os 

clubes chegavam ao cúmulo de ir a caso do jogador para fiscalizá-lo, como demonstra o 

trecho. 
“No São Paulo, o..., comentava isso, todo o dia às 10 horas, ia um diretor na casa do 

jogador para ele assinar o ponto da noite, ver se ele estava em casa naquele horário... 

numa noite, ele foi numa boate, e um dos porteiros, são Paulino doente, telefonou para 

dizer que ele estava lá, e o diretor já havia passado na casa dele às 10 horas, isso deu a 

maior confusão...”.69 

 

   Esse exemplo é um caso extremo dentre os que aconteciam, contudo serve para 

demonstrar o controle exercido pelos clubes e dirigentes contra esses jogadores, seja de 

forma mais explicita ou implícita, mas que no fim acabavam por retirar sua autonomia e 

privacidade. 

   Mesmo percebendo essas situações como ultrajantes e desconfortáveis, os jogadores 

nesse momento pouco podiam fazer para mudá-las, visto que estavam presos ao clube pela 

Lei do passe, e qualquer confronto deflagrado por eles contra os dirigentes poderia resultar 

no afastamento deles do elenco e mais seriamente no encerramento de suas carreiras. 

   O passe surge em 1964 através do decreto n° 53.820 de 24 de março, que tinha como 

intuito principal regularizar a profissão de jogador de futebol, voltando-se para as questões 

contratuais entre o clube e o jogador, e que conseqüentemente acabou inserindo o atleta 

como um funcionário do clube.A disposição principal sobre o passe consta como: 

 
“Entende-se passe como a importância devida por um empregador a outro, pela cessão 

do atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu término, observadas as normas 

desportivas pertinentes” 70 

 

   Essa lei em 1976 será responsável pela consolidação e regulamentação da profissão de 

jogador de futebol e a partir daí teremos a institucionalização do passe em lei.71  O passe na 

                                                 
69 ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. Gênios da Pelota, um estudo do futebol como profissão [dissertação de 
mestrado],Rio de Janeiro: 1980. pág 80. 
70 Lei n° 6.546 de 02 de setembro de 1976. Art 5, parágrafo único. 
71  A lei que regulamentou o passe é a de n° 6.546 de 02 de setembro de 1976. 
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verdade constitui-se num mecanismo jurídico que aprisiona o atleta profissional em 

relações de trabalho análogas a servidão, pois o submete ao consentimento do clube sobre 

as rédeas do seu futuro. Assim como enuncia Benzaquen o passe seria: 

 
“ ... “carta” que assegura aos clubes direitos absolutos sobre a transferência do jogador. 

Este documento, o “Certificado de Transferência”, vincula inteiramente o jogador ao 

clube, que tem a propriedade do seu passe. Conseqüentemente, para mudar de clube,de 

emprego,o jogador terá que ser “vendido” ou “trocado”, em negociações nas quais, 

embora consultado, nunca possui a palavra final”72 

 

   Assim a lei do passe pode ser encarada como um importante instrumento de dominação e 

de manutenção do monopólio do comando dos rumos do esporte por uma parcela pequena 

de dirigentes e clubes que cerceando as liberdades dos jogadores acaba impedindo sua livre 

deslocação e intimida as reivindicações deles dentro desse campo esportivo.Isso porque ela 

restringe consideravelmente o campo de ação dos jogadores de futebol nas disputas no 

interior desse campo esportivo pela tomada de decisões que levem os rumos do esporte para 

onde eles querem. 

   Essa lei em 1976 reafirmando o passe e legalizando-o perante a lei, pode ser encara como 

uma reação dos agentes dentro desse campo esportivo contra a emancipação de Afonsinho 

que conseguiu seu passe livre por meio judicial entrando em litígio com o Botafogo de 

Futebol e Regatas. Sendo assim podemos pensar que a legalização do passe em lei é uma 

tentativa de barrar novas formas de libertação dos jogadores desse instrumento de 

dominação caracterizado pelo passe. 

   Eles são intimidados por essa lei, pois qualquer ação interpretada como ousadia ou 

desrespeito pelos clubes e dirigentes, pode causar uma situação pior que o desemprego, na 

qual eles ficam sem salário, sem trabalho e sem poder procurar outro trabalho. 

   Para muitos desses jogadores das décadas de 1960, 70 e 80 o passe significava um 

mecanismo de aprisionamento perante o clube que impossibilitava a realização dos projetos 

de acumulação e liberdade na qual muitos atletas aspiravam. Essa instituição no fim das 

contas acabava apropriando o jogador, aprisionando-o ao clube e retirando-lhe a 

                                                 
72 Op Cit pág 75. 
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propriedade sobre sua força de trabalho, pois diferentemente do que o capital fez ao 

operário, no futebol não fora possível ao clube se libertar da habilidade dos trabalhadores.73 

   Assim o passe pode ser caracterizado como um dos principais elementos que irão reunir 

alguns jogadores em torno de uma causa comum que futuramente desembocará na 

formação do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, pois eles 

contestavam abertamente, como Afonsinho, ou veladamente como maioria o instrumento 

que permitia aos clubes e dirigentes de futebol um poder discriminatório sobre o atleta, 

influindo diretamente em normas disciplinadoras e na normatização da vida privada dos 

atletas. 

   No entanto a instituição do passe se tornava ainda mais combatida e detestada pelos 

atletas porque ela se encontra no poder dos dirigentes esportivos, que ao invés de usá-la de 

forma racional e empresarial, acaba utilizando-a segundo suas paixões e em moldes 

totalmente amadoristicos, prejudicando conseqüentemente o atleta, como demonstra essa 

citação de Gaúcho. 

    
.”..tive uma proposta de São Paulo, mas o Vasco não queria que eu fosse para um grande 

centro, pois podia reforçar o oponente e eles não queriam dar vantagens aos outros, 

afinal o São Paulo era um grande rival do Vasco,  essas coisas de dirigente que gosta de 

perseguir e pensar de forma amadora, ai eu peguei e fui para Recife, para mim é futebol 

e eu jogo em qualquer lugar...”74 

 

   Essa declaração de Gaúcho demonstra claramente um embate dentro do campo esportivo 

entre duas concepções de administração e de gestão de negócios, de um lado os jogadores 

de futebol que entendo sua atividade como uma profissão, um trabalho, atuam da forma 

mais racional e profissional possível, objetivando o cumprimento correto de contratos e 

acumulação de capital para o futuro. A concepção desses atletas está mais próxima das 

relações do livre mercado e da lei da oferta e da procura. No entanto os dirigentes na 

maioria das vezes estão ligados a uma administração amadora no qual as paixões se 

colocam à frente das questões empresárias e do mercado, para esse grupo de pessoas o 

                                                 
73 FLORENZANO, José Paulo. Afonsinho e Edmundo: a rebeldia no futebol brasileiro.São Paulo: Musa 
Editora, 1998. p 102. 
74 “Entrevista” com Carlos Roberto Orrigo da Cunha, ex-atleta e ex-presidente do sindicato, concedido em 
17/02/2009. pág 3 
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jogador deve agir da mesma forma como ele age, com “amor a camisa” e arriscando tudo 

que for necessário para o bem do clube, assim muitos atletas são solicitados a entrar em 

campo com contrato vencido para pode honrar o clube. Muitos desses cartolas agem nesse 

momento assim com os jogadores porque não encaram essa profissão como séria.  

   Esses dirigentes nas décadas de 70 e 80 ainda encaram a profissão de jogador de futebol 

como uma atividade semiprofissional, como algo comum e que todos podem fazer, e que 

não merece consideração. Essa disputa pode ser percebida na fala de Gaúcho. 

 

“Esse contato entre dirigente e jogador de futebol foi tomando uma perfeição que é o 

mais certo hoje, afinal o jogador não tem que ter contato com o dirigente , porque esse 

geralmente é torcedor,então a conversa não fica profissional, e o jogador de futebol é um 

profissional, ele sustenta a sua família com aquilo ali, ele tem o clube que ele torce , que 

ele ama, mas ele tem um compromisso com aquele trabalho ali,então há sempre um 

desgaste quando você vai negociar...”75 

 

   Assim o que percebemos dentro do campo esportivo é a disputa entre agentes que 

possuem concepções divergentes sobre o esporte e que nessa disputa está em jogo o 

monopólio dos rumos do esporte. O que ocorre entre esses atletas e os dirigentes é uma luta 

concorrencial acerca de dois modelos de gestão um mais profissional e racional e outro 

mais amador e passional. Para isso esses agentes utilizam os instrumentos que possuem 

para se afirmar dentro desse espaço de disputa, entre os dirigentes podemos perceber que o 

passe é um dos fortes aparatos do qual se utilizam para cercear e coagir os jogadores dentro 

de suas lutas no interior desse campo, para esse cartolas o passe é um profícuo instrumento 

de controle dos corpos dóceis que não poderão disputar esses rumos do esporte ou alterar as 

formas de gerir esse desporto. 

   Para os atletas as principais formas de combate dentro desse espaço residiam na 

conscientização dos profissionais para a sua situação e a mobilização deles em torno de 

lutas pelos seus direitos e por melhores condições de trabalho visando à transformação do 

futebol nacional em algo mais profissional e moderno, como demonstra o trecho: 

 

                                                 
75 Idem, pág 2. 
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“Na verdade estudei um grupo estreitamente relacionado, e que tinha exatamente como 

um dos seus mais fortes traços de união o interesse em fundar um sindicato dos 

jogadores profissionais do Rio de janeiro [...] Ora a proposta desse grupo é precisamente 

a de tentar uma profunda transformação no mundo do futebol.”76 

    

   Ora a intenção desses jogadores, um número restrito deles, mas que futuramente irão se 

alargar é necessariamente tentar uma profunda transformação do desporto nacional, 

subvertendo a ordem e o status quo, mantido com afinco pelos cartolas e clubes, nesse caso 

suas intenções são a extinção do passe, a regulamentação do tempo de trabalho e a 

transformação do dirigente em um gestor profissional. 

   Essas demandas dos jogadores de futebol estavam ligadas as péssimas condições de 

trabalho a que estavam submetidos, conseqüência de uma estrutura organizacional amadora 

e falida que prejudicava também os torcedores e os próprios clubes. Essa estrutura 

organizacional do esporte e mais especificamente do futebol nacional era obsoleta e um dos 

fatores que contribuía para isso era que o esporte nacional sempre foi controlado e 

manipulado pelo estado desde o início de 1940 com Vargas. Com o passar do tempo e 

principalmente na ditadura militar essa relação acabou se estreitando e o futebol mais do 

que nunca passou a ser um instrumento político para a manutenção do regime.  

   Isso fica claro com a escalada de times no campeonato nacional culminando com os 

incríveis 94 clubes no ano de 1979, esse aumento desenfreado na quantidade de clubes foi 

resultado da instituição do voto unitário das federações estaduais, instituído pela ditadura 

no ano de 1975. Essa lei foi uma verdadeira camisa-de-força para os grandes clubes 

brasileiros que em prol do jogo político dos militares para conseguir apoio, tiveram que se 

alijar do direito de formarem campeonatos mais rentosos e atraentes para o público. 

   Muitos críticos do futebol brasileiro nessa época criticavam justamente a legislação 

esportiva reacionária e controlada pelo Estado, que acabava por impedir uma livre tomada 

de decisão dos clubes sobre o rumo dos seus campeonatos e de suas gestões. Além disso, 

essa legislação impedia a profissionalização dos dirigentes e impunha o voto unitário. Essas 

críticas ficam bem claras na reportagem do Jornal do Brasil de 1977; 

 

                                                 
76 ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. Gênios da Pelota, um estudo do futebol como profissão [dissertação de 
mestrado],Rio de Janeiro: 1980. pág 81. 
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“O principal problema é a legislação reacionária que interfere no esporte. Desde o 

decreto 3.199 de 1941 que o Estado regula tudo. Essa legislação foi trazida da Itália pelo 

Estado Novo. Ela é uma legislação fascista porque diz que o Estado é superior em tudo e 

tem direito de interferir na organização da sociedade.”77 

 

   Ao mesmo tempo em que o Brasil sentia uma crescente intromissão do Estado nos 

assuntos do esporte, privilegiando o amadorismo das relações pessoais e politicagem em 

prol do profissionalismo, na Europa os clubes e as ligas começavam a presenciar uma 

importante profissionalização e racionalização dos campeonatos que rapidamente geraram 

uma transformação econômica. Muitos desses clubes transformados agora em empresas, ou 

tendo seus dirigentes intenções profissionais, acabam por buscar novas formulas de 

receptação de recursos onde o marketing e as televisões surgem já no final da década de 

1970 com grande aliado.  

   É importante lembrar que no primeiro capítulo discutimos como a lógica capitalista foi 

gradativamente se aliando ao campo esportivo, trazendo para o esporte uma 

mercantilização de suas práticas e a transformação do jogo em um negócio que tem que ser 

gerido em moldes empresarias. Nessa perspectiva a partir da década de 1970 a união com a 

televisão proporcionou a esses clubes europeus a expansão de seus mercados para além dos 

estádios e seus países, possibilitando um número cada vez maior de (tele)expectadores e 

“torcedores”, já para a televisão isso significou a possibilidade de vinculação de seus 

produtos a um esporte que já vem pronto e formatado e, além disso, super popular em todo 

o mundo.   

   Contudo essa relação com televisão e a busca por novos torcedores e consumidores, 

obrigou esses clubes europeus a se profissionalizarem e tornarem o espetáculo mais 

interessante ao público, por isso campeonatos foram reformulados, administrações 

consciente foram empreendidas e houve toda uma reforma no intuito de transformar o 

futebol em um produto rentável e negociável a um alto valor agregado devido a sua 

sofisticação, conseqüência da reestruturação empreendida por eles. Com isso não é de 

surpreender que o faturamento e a acumulação de renda por parte desses clubes tenha 

                                                 
77 HELAL, Ronaldo.Passes e Impasses: Futebol e Cultura de Massa no Brasil.Petrópolis, RJ: Vozes, 
1997,pág 61. 
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crescido enormemente devido à capacidade profissional de negociar ótimos preços para os 

campeonatos que possuíam uma demanda grande e uma estrutura profissional.   

   Enquanto isso, no Brasil percebemos um processo no qual as gestões dos clubes e dos 

campeonatos estão imersas no total amadorismo, dificultando a transformação do futebol 

em um espetáculo lucrativo e atraente tanto para o público quanto para possíveis 

investidores. Por isso não é de se espantar que enquanto na Europa os clubes realizavam 

contratos vantajosos de patrocínio nas camisas e com placas no campo, os clubes brasileiros 

e os dirigentes receavam que a publicidade fosse macular o uniforme dos clubes, numa 

clara visão tradicionalista. 

   Essa gestão amadora dos campeonatos e dos clubes acabava prejudicando diretamente os 

jogadores de futebol brasileiros que ficavam a margem de situações cada vez mais difíceis e 

complicadas para um profissional. Nesse momento com um campeonato inchado (devido a 

interesses políticos) onde a média de clubes era de mais de 50, não surpreende pensar que 

esses atletas iam a campo diversas vezes por semana chegando a realizar até mesmo duas 

partidas no mesmo dia. Para esses atletas o excesso de jogos fruto da desorganização 

aumentava em muito o risco de lesão que poderia subitamente acabar com sua carreira e 

ainda por cima produzia espetáculos medíocres devido ao cansaço e desgaste dos atletas. 

   Durante a década de 1970 foram muitas as reportagens que denunciavam esse excesso de 

jogos como podemos ver no jornal O Globo, quando fala da contusão de Zico. 

 
“ O excesso de jogos ameaça encurtar a carreira de Zico, que devido a uma seqüência 

exaustiva acabou lesionando-se com problemas musculares na coxa direita. Esse ano 

Zico realizou aproximadamente 90 jogos pelo Clube de Regatas do Flamengo, e esse 

número poderia ser maior, ultrapassando os 100 jogos se ele não tivesse se lesionado. A 

pergunta que fica é até quando perderemos ótimos jogadores por causa de um calendário 

completamente desorganizado.”78 

 

   Esse calendário problemático, fruto de um amadorismo e do controle do Estado acaba por 

gerar conseqüências mais críticas para o futebol nacional, pois aumenta o número de 

viagens e conseqüentemente o desgaste dos atletas por causa do constante deslocamento e 

também das finanças dos clubes que precisam arcar com as despesas de viagem. 

                                                 
78 Jornal O Globo de 03/10/1979, pág 34. 
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   Esses jogos acabam e essa falta de organização acaba por aumentar o tempo difuso do 

jogador com o clube, lembrando que o tempo de trabalho do atleta e diferente dos outros 

trabalhadores, esses calendários acabam tornando o jogador um funcionário do clube que 

deve estar a disposição a qualquer momento. Com isso o tempo para a família e a casa fica 

prejudicado e muitos atletas vêem suas vidas pessoais desmoronarem perante a vida 

profissional como demonstra uma reportagem especial da Revista Placar intitulada “A bola 

é minha rival”, onde as mulheres dos jogadores falam dos problemas que tem com seus 

maridos pela falta de tempo, devido a essa invasão dos clubes ao “tempo da casa”. 

   Contudo essas críticas ao calendário e a estrutura do futebol também partem dos 

torcedores, que estão cansado de calendários confusos e seqüências intermináveis de jogos, 

isso é muito sério quando se trata de um esporte que pretende dar lucro e se tornar auto-

sustentável, visto que nessa questão são os consumidores os principais insatisfeitos. A 

situação torna-se tão conflituosa que no ano de 1979 os torcedores ameaçam entrar em 

“greve” e não comparecer mais aos estádios até que seja votado um calendário racional 

para o ano de 1980.79 

   Esses diversos problemas entre os quais podemos citar, a ineficiência da CBD em 

controlar o futebol, a desorganização dos campeonatos, o aumento dos clubes que 

disputavam esses torneios, a “politicagem” e a troca de favores entre dirigentes e 

federações, a ausência de cumprimento das leis trabalhistas para os jogadores e o completo 

amadorismo na gestão dos clubes pelos dirigentes80 acabam influenciando diretamente o 

êxodo dos jogadores do Brasil.  

   Muitos saem do Brasil em busca melhores condições financeiras, fugindo de um 

momento de crise e crescimento da inflação, mas também porque os clubes europeus 

conseguem pagar melhor devido às formas mais profissionais de receptação de dinheiro. 

Todavia outro fator para a saída desses jogadores está relacionado com a procura para 

trabalhar em locais onde haja um maior profissionalismo que possa se encaixar com as suas 

aspirações de trabalho, esse êxodo deve ser visto igualmente pelo prisma da busca por 

melhores condições de trabalho que não prejudique o futuro de suas carreiras, tão efêmera 

como já discutimos.  

                                                 
79 Revista Placar de 02/11/1979, pág 64 
80 HELAL, Ronaldo.Passes e Impasses: Futebol e Cultura de Massa no Brasil.Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. p 
58-59. 
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   Por isso a partir do momento em que o futebol europeu se profissionaliza e promove 

condições de trabalho perfeitamente adequadas à lógica profissional de trabalho dos atletas, 

eles irão para lá em fuga da estrutura amadora que encontram no Brasil. 

   Conseqüentemente a ausência de ídolos e dos principais jogadores dos clubes acabam 

influenciando diretamente na intensificação da queda do público nos estádios de futebol, já 

que sem os craques o jogo perde em partes a paixão dos jogadores e o espetáculo perde em 

qualidade técnica, assim o êxodo dos jogadores cria um circulo vicioso dentro da estrutura 

do futebol brasileiro, como demonstra a tabela. 

 
FONTE: Tabela 2.1 (Proni, 2000, p. 151). 

   Analisando essa tabela percebendo que a média de público tende a cair quando o número 

de clubes aumenta, a fórmula de disputa tende a influenciar no público, por fim, o êxodo de 

jogadores e a fuga das estrelas tendem a esvaziar os estádios, embora essas afirmações não 

sejam regras.81 

    

                                                 
81 PRONI, Marcelo Weishaupt. A metamorfose do Futebol. Campinas, UNICAMP: 2000. p.152. 
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2.3 – A modernização do futebol brasileiro na década de 70 e 80 

Com a intenção de alterar esse cenário já em meados da década de 70 começa a surgir um 

movimento de modernização e organização do futebol tutelado pela ditadura militar que 

primeiramente em 1968 iria regulamentar a venda do passe, devendo agora ser exigida a 

concordância do jogador. Posteriormente surge o campeonato Nacional Brasileiro em 1971 

com clubes de todo o país, são também construídos inúmeros estádios com grande 

capacidade, nesses estádios em 1977 são instituídas as publicidades ao redor do campo, e 

em 1979 a CBD se fragmenta em diversas outras confederações, surgindo então a CBF.82 

   Ao longo da década de 1970 diversas questões foram debatidas e sugestões foram 

apontadas para solucionar a crise do futebol nacional entre elas podemos citar a limitação 

dos jogos ao numero de 52 por ano, e a instauração de uma pré-temporada, a formação de 

uma primeira divisão nacional com as 16 melhores equipes, a moralização dos 

departamentos amadores dos clubes a melhoria da legislação referente a condição 

profissional dos atletas dentre outros. 

   A maioria dessas sugestões tinha como parâmetro o modelo implementado com sucesso 

na Europa e visava transformar o futebol nacional em um produto forte no mercado, com a 

intenção de atrair mais consumidores e mais dinheiro. Sendo assim essa modernização pode 

ser entendida como uma tentativa de adequar o futebol nacional a novos parâmetros do 

esporte moderno baseado numa lógica eminentemente capitalista83, voltada para obtenção 

de lucro através de estratégias de marketing profissionais e busca de novos nichos 

econômicos tanto no mercado interno quanto nos mercados latino-americano e 

internacional.  

   A experiência nesse molde que mais trouxe resultados foi a Copa União de 1987, 

organizada por um novo grupo intitulado Clube dos 13, ele era formado pelos treze mais 

expressivos clubes do futebol nacional. A criação desse novo campeonato sobre a tutela 

dessa instituição era uma tentativa de mudar a estrutura dos campeonatos que vinham 

ocorrendo até o momento, a Copa União de 1987 foi realizada à margem da CBF, porque 

essa estava falida e não teria a possibilidade de realizar a competição, com isso o clube dos 

                                                 
82 PRONI, Marcelo Weishaupt. A metamorfose do Futebol. Campinas, UNICAMP: 2000. p. 142-143. 
83 Idem, pág 139. 
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treze se responsabilizou pela gerencia do campeonato e tentou implementar modelos que 

tornassem o produto mais atraente perante os consumidores.84 

   Assim, o número de clubes foi diminuído, o calendário definido mais cedo e mantido ao 

longo do campeonato, os jogos começavam pontualmente e houve uma maciça entrada do 

marketing no campeonato através do patrocínio da TV Globo e da Coca-Cola. A principal 

intenção da Copa União e de seus organizadores era mostra que o futebol podia dar lucro e 

que as pessoas comprariam-no se ele fosse organizado e gerido em moldes empresariais e 

racionais. E foi justamente isso o que ocorreu, o campeonato se mostrou um sucesso, com 

uma elevada média de público, lucro para os clubes e um percentual de aprovação de 91% 

dos entrevistados, esses dados mostraram para muitos especialistas que era possível 

transformar o futebol em algo rentoso, mas seria necessário a gerencia em moldes 

profissionais em todos os níveis. 

   Para isso já haviam surgido projetos para a constituição do clube-empresa, visando a 

melhor administração do patrimônio do clube e das rendas adquiridas através da 

transmissão de imagens e dos direitos televisivos. Além disso, já haviam surgido à tentativa 

de novas formas de arrecadação de recursos com a implementação da loteria esportiva a 

partir de 1969, onde 5,2% dos valores era destinado aos clubes, essa loteria esportiva 

também era responsável por patrocinar o nascente campeonato nacional, surgido em 

1971.85 

   No bojo dessas mudanças não foi só a estrutura do futebol nacional que sofreu alterações 

em uma tentativa de modernização, a própria consciência dos jogadores foi se 

profissionalizando e se consolidando na direção da aceitação de que acima de tudo seu 

trabalho deveria ser respeitado e de que eram profissionais e como tais deveriam ter todo 

um suporte digno de trabalho. 

   Essa alteração primeiramente vinha das transformações que estavam ocorrendo na Europa 

e que serviram de exemplo para esses jogadores mais engajados que percebiam através do 

caso europeu como deveria funcionar uma estrutura profissional que atendesse aos seus 

interesses. Além disso, as próprias conquistas internas dos jogadores por meio de diversas 

                                                 
84 HELAL, Ronaldo.Passes e Impasses: Futebol e Cultura de Massa no Brasil.Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. p 
97. 
85 Op cit, pág 142. 
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leis e regulamentos que ordenavam sua profissão também foram responsáveis para a 

conscientização dos atletas sobre o estatuto da sua profissão.  

   Entre esses processos de incorporação de direitos e valorização dos atletas profissionais, 

muito importantes para a criação de uma consciência profissional entre aqueles menos 

esclarecidos e consolidada entre os vanguardistas podemos citar a incorporação dos atletas 

profissionais como credores da previdência social em 1975, a instituição da assistência 

complementar aos jogadores86 e um sistema especial de tributação de acordo com sua 

profissão. Em 1976 houve a regulamentação da profissão de jogador de futebol e a 

legalização das condições de trabalho entre empregador e empregado87. Contudo já em 

1964 o decreto número 53.820 inseria o atleta na participação do passe, (ganhando 15% dos 

eu valor de venda) regulamentava férias, o intervalo de 60 horas entre partidas, a criação de 

um seguro para atletas e do contrato de trabalho.88 

   Esse reconhecimento e incorporação de direitos aos jogadores de futebol profissional foi 

importantíssimo para esses atletas, mesmo que muitas dessas questões não tenham sido 

respeitadas, pois agora estando na letra da lei, esses atletas possuem toda a legitimidade 

para procurar os seus direitos e para se organizar como órgãos de luta coletiva. A questão 

principal é entender que a transformação da consciência do jogador de que ele é antes de 

tudo um profissional não é posterior a essas medidas, mas sim anterior, contudo nesse 

momento vemos a intensificação dessa consciência para um número maior de jogadores, 

pois através dos debates da imprensa e dos próprios agentes dentro do campo entre eles os 

jogadores, a posição de luta de alguns que já era anterior a esse processo vai ser difundida, 

discutida por um grupo maior de atletas. 

   Assim essas transformações na estrutura do futebol, que serão uma resposta a crise 

existente nesse esporte no Brasil dos anos 70 e 80, irão influenciar diretamente o 

surgimento de novas instituições tais como a CBF e o próprio sindicato dos Atletas de 

Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Essa modernização também será responsável pela 

redefinição do espaço desse atleta de futebol dentro do esporte, conferindo-lhe maior 

importância e melhores condições de trabalho, proporcionando maiores legitimidades pelas 

                                                 
86 Essa medida foi regulamentada pela Lei 5.939 de 19 de novembro de 1973. 
87 Essa medida foi regulamentada pela Lei 6.534 de 02 de setembro de 1976. 
88 VIEIRA, José Jairo. Paixão Nacional e Mito Social: A participação do Negro no Futebol. 
Profissionalização e ascensão social.[Tese de Doutoramento]. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2001. p 252. 
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suas lutas. Essa legitimidade aliada com a intensificação da consciência profissional de 

alguns atletas será importantíssima para a constituição de um espaço onde esses jogadores 

possam se proteger e lutar pelos direitos da sua profissão tão específica, perante a 

modernização inconclusa na qual passou o futebol nacional desse momento. 

 
 

Capitulo 3. O surgimento de um novo agente: O sindicato 

 

   O surgimento do sindicato dos atletas de futebol do Rio de Janeiro pode ser 

compreendido através de um processo paulatino de conquistas e disputas dentro do campo 

esportivo que irá culminar no ano de 1979 com a fundação dessa instituição.O 

reconhecimento do sindicato pelo ministério do trabalho é datado de 19 de novembro de 

1979, contudo entendo que a sua formação remete-nos a um período mais recuado no 

tempo. A escolha desse período reside na percepção de que o surgimento do sindicato faz 

parte da modernização pelo qual passou o futebol brasileiro e a própria mentalidade do 

jogador de futebol na década de 1970, assim essa trajetória pode ser dividida em quatro 

grandes acontecimentos, desenrolando com isso um processo. 

   O primeiro deles se inicia no ano de 1971 com Afonsinho89, jogador que decide 

reivindicar seus direitos e lutar contra a dominação exercida pela Lei Passe. Afonso Celso 

Garcia Reis foi uns dos poucos jogadores a confrontar os dirigentes e treinadores em busca 

de seus direitos e o primeiro a conseguir o passe livre90.Sua luta inspirou muitos outros 

jogadores e serviu de exemplo comprobatório de que os atletas deveriam lutar pelos seus 

direitos. Sua vitória nos tribunais representou um marco na luta dos atletas por condições 

melhores de trabalho91. A partir da luta empreendida por Afonso Celso Garcia Reis contra a 

lei do passe, muita das condições precárias sob as quais viviam os jogadores foram 

discutidas e debatidas nos meios de comunicação, nos clubes e pela própria sociedade da 

época em músicas como “Meio-Campo” de autoria de Gilberto Gil e o filme “Passe Livre” 

de Oswaldo Caldeira.  

                                                 
89 Jogador de futebol que atuava pelo Botafogo 
90 O passe livre era o direito de poder estar desconectado do clube após o fim do contrato de trabalho. 
91 Afonsinho ganhou o passe livre no ano de 1971, na justiça do trabalho. 
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   Sua luta em um primeiro momento solitária nos meios esportivos ganhou as ruas e 

repercutiu, principalmente mais tarde com o auxílio de Paulo César Caju e Jairzinho que 

denunciaram veementemente o racismo no futebol, com isso podemos dizer que sua luta no 

ano de 1971 foi um marco rumo a fundação do sindicato por causa da introjeção da semente 

do debate e da conscientização sobre a realidade futebolística e da profissão do jogador de 

futebol. 

   A partir disso um segundo momento pode ser traduzido 1976 com a promulgação dos 

estatutos e regulamentação da profissão de jogador de futebol por lei federal, definindo e 

delimitando quais as obrigações do empregador e do empregado92. Essa promulgação pode 

ser considerada conseqüência das questões de 1971 principalmente sobre dois aspectos; o 

primeiro é que através dos debates no campo esportivo e na sociedade civil sobre a 

profissionalização do esporte e sua maior comercialização, tornava-se inevitável e 

extremamente necessário à profissionalização completa dos atletas de futebol inserindo-os 

no rol das profissões legalizadas e relacionadas com o ministério do trabalho, 

principalmente por causa das demandas do mercado internacional.  

   Em um segundo ponto podemos compreender que a regulamentação da profissão de atleta 

de futebol trouxe também a legalização da Lei do Passe, tornando esse aparato jurídico 

como constitucional, assim estava regulamentada em lei a “escravidão” no futebol. Essa 

regulamentação pode ser vista como uma reação das federações e da própria CBF, 

entendidas como os agentes proeminentes dentro desse campo esportivo contra o levante de 

um outro grupo de agentes, os jogadores de futebol aqui caracterizados pelo jogador 

Afonsinho. 

   Essa regulamentação da lei do passe pode ser pensada então como uma forma de um 

grupo de agente manter o monopólio dos rumos do esporte e do poder decisório em suas 

mãos através do alijamento de liberdade e participação por parte dos jogadores, 

considerados pela sociedade em geral, como sendo os principais atores do esporte. 

   Conseqüentemente após a regulamentação da profissão de jogador surgem novas 

perspectivas e possibilidades de organização entre os quais podemos citar o terceiro 

momento em 1977 quando surge a Associação Profissional de Atletas de Futebol, sobre a 

liderança de Zé Mario, e auxílio de Zico, que juntamente com a ajuda da AGAP 

                                                 
92 Essa regulamentação estava inserida na lei n°6354 de 02 de setembro de 1976. 
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(Associação de Garantia ao Atleta Profissional) e FUGAP (Fundo de Garantia de Amparo 

ao Atleta) iniciaram a luta conjunta pelos direitos dos jogadores, contudo essas associações 

ainda possuíam um caráter apenas de auxílio e assistência para os atletas. 

   Por fim num quarto momento e finalmente dois anos depois, em 1979 surge o sindicato 

dos atletas de futebol do estado do Rio de Janeiro, primeiro sindicato de jogadores do 

Brasil, tendo como primeiro presidente Zé Mário. 

   Esse atleta era na época jogador do Vasco da Gama e possuía contato estreito com alguns 

dirigentes, entre eles o juiz togado Francisco Horta. Além disso, Zé Mario era uma pessoa 

muito engajada politicamente e que possuía estudos na área de engenharia mecânica. Ele 

foi o principal articulador do sindicato dos jogadores de futebol do Rio de Janeiro, lutando 

pelo direito de vários jogadores e sendo o principal mediador entre os atletas e os 

dirigentes, sua percepção sobre os rumos que o futebol vinha tomando foram 

importantíssimos para as negociações com os dirigentes do futebol carioca e brasileiro, 

como cita o ex-atleta Gaúcho: 

 
“O grande passo começou em 1977, primeiro com uma associação com o Zé Mario 

puxando e agente foi procurando os caminhos e em 1979 foi formado o sindicato, com o 

Zé Mário como presidente, depois o Zico, Paulo Sergio e depois minha vez, e agora o 

Alfredo Sampaio”.93 

 

   Sua liderança foi tão importante para a formação e consolidação da instituição no campo 

esportivo que após sua saída em 1982 pode-se dizer que se encerra o momento mais 

combativo do sindicato, onde ele busca a sua legitimação como instituição em defesa dos 

atletas. 

   Com relação ao momento histórico do surgimento dessa instituição devemos pensar que 

ela ocorreu em 1979, período pós-revogação do AI-5, de anistia e abertura política. Esse 

período da década de 1970 presenciou um forte aumento no número de sindicatos, 

principalmente por causa do apoio da ditadura sobre o surgimento dessas instituições desde 

que elas não tivessem um caráter reinvidicatório, assim o Estado procurava estimular a área 

sindical através da revalorização deles como um órgão auxiliar do Estado. Isso pode ficar 
                                                 
93 Entrevista com Carlos Roberto Orrigo da Cunha, ex-atleta e ex-presidente do sindicato, concedido em 
17/02/2009. p 8 
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comprovado pelo aumento de mais de 100% nos sindicatos urbanos entre o ano de 1970 e 

1979.94 

   Para os jogadores de futebol desse sindicato, uma das grandes conquistas e um dos 

maiores motivos de orgulho era a SAFERJ ter conseguido surgir em um momento tão 

conturbado, ainda de dificuldades políticas e na qual nem tudo que se queria dizer, podia 

ser dito, nesse aspecto a fala de Gaúcho é interessante, quando diz: 

 
“... quando ele quis fundar (Zé Mário) o sindicato do Rio, o atleta entendeu e veio junto, 

veio junto num momento difícil e num momento que o Brasil não tava fácil e até risco 

de perseguição, e os jogadores foram destemidos, correram o risco e sem bairrismo...”95 

 

   A frase é reveladora ao trazer para o sindicato um caráter combativo em sua criação, 

como se fosse um mito de formação ou uma característica que legitimasse a essência 

lutadora da instituição e seu destino por lutas desde o início, sendo sua fundação uma 

própria vitória em sua luta para nascer. No entanto como mostramos acima não era só a 

SAFERJ que surgia nesse momento, mas diversos outros sindicatos também e podemos 

afirmar, além disso, que a linha de lutas do sindicato dos jogadores de futebol do Rio de 

Janeiro, mesmo que buscasse muitas bandeiras importantes e lutassse por muitas coisas, 

sempre priorizou a negociação e pareceu estar mais alinhada a parceria com o empresariado 

(no caso clubes e federações), buscando o beneficio de seus trabalhadores do que uma briga 

e uma cisão com eles. 

   Contudo mesmo não instigando disputas em greves ou paralisações, o sindicato optou por 

outras vias de defesa dos direitos dos jogadores de futebol, principalmente através do 

amparo individual quando um deles optava por entrar na justiça contra um clube ou 

federação para buscar os seus direitos. Assim entende-se que a atuação do sindicato era 

prioritariamente conciliatória, até o momento em que os jogadores preferiam outras vias de 

atuação. Mesmo assim pela via conciliatória ou pela disputa o sindicato surge como uma 

nova força dentro desse campo esportivo que representando os jogadores de futebol, 

acabará por exercer grande pressão sob os clubes e federações para que sejam cumpridas as 

                                                 
94MATTOS, Marcelo Badaró (1998) Novos e velhos sindicalismos no Rio de Janeiro [1955-1988] Rio de 
Janeiro: Vício de Leitura.pág 142. 
95 “Entrevista” com Carlos Roberto Orrigo da Cunha, ex-atleta e ex-presidente do sindicato, concedido em 
17/02/2009. pág 15 

 55



determinações da Lei de 1976 sobre a profissão de jogador de futebol. Talvez um dos 

grandes méritos do sindicato seja acima de tudo congregar já em sua fundação um número 

considerável de atletas sob a sua casa, criando uma base maior de legitimidade para as suas 

demandas. 

   O sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro, porém, possui um dinâmica de 

funcionamento muito peculiar e diferente dos outros sindicatos, suas especificidades 

tornam muito difícil realizar uma comparação com qualquer outra profissão. Apenas a 

profissão de artista se aproxima minimamente do jogador de futebol e não podemos 

desconsiderar que eles também são artistas, como muitos se intitulam e vêem sua profissão. 

   Entender a profissão de jogador pelo viés do artista possibilita novas abordagens e a 

introdução de possibilidades e explicações que não poderiam ser dadas se observássemos 

essa profissão como qualquer outra. Finalmente essa aproximação entre esses dois pólos é 

bem plausível porque ela mesma é realizada pelo ministério do trabalho que aproxima essas 

duas profissões através de efeito da lei, colocando-as dentro da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Dentro dessa confederação 

estão englobados atletas profissionais em geral, mas também empregados em empresas 

teatrais e cinematográficas; artistas e técnicos em espetáculos; operadores cinematográficos 

dentre outros96. Essa união entre eles se baseia principalmente pela sua relação com as 

mídias e a indústria do espetáculo, mas também podemos perceber que em ambas as 

profissões há grandes disparidades salariais, que se baseiam em questões como a 

experiência dentro da profissão e o dom ou talento que esses profissionais carregam 

consigo.  

   No entanto percebo que a especificidade desse sindicato dos jogadores de futebol não está 

apenas inserido na sua designação que aproxima mais os atletas de artistas do que de 

trabalhadores, inserindo-os em um outro patamar dentro do mundo do trabalho e 

impossibilitando sua correlação com outros tipos de sindicatos. Aliado a essa questão, a 

noção de habitus ligado à profissão do jogador de futebol serve como um ótimo objeto 

explicativo para essa especificidade. 

   Devemos entender que todas essas especificidades da profissão criaram um habitus 

próprio e diferenciado desses atletas em relação ao outros trabalhadores, assim seus 

                                                 
96Informações obtidas em: http: //www.cnteec.org.br/  no dia 16/08/2009 às 20:08 
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comportamentos e suas idéias estão diretamente relacionados a essa realidade. Junto com 

isso devemos entender que a lógica do campo esportivo e a espetacularização do esporte 

principalmente a partir da década de 1970 aproximou esses atletas do já referido patamar de 

artistas. Essa configuração espetacularizada do esporte alçando esses atletas a grandes 

estrelas da cultura pop globalizada intensificou o processo de aprofundamento das 

disparidades entre os jogadores de futebol, através de uma relação muito semelhante com a 

verificada na economia global entre os países centrais e periféricos, pois a partir do 

momento em que o campo esportivo brasileiro sofreu alterações e foi definitivamente 

conectado ao mundo globalizado, ocorreu uma intensificação do desequilíbrio entre as 

condições dos jogadores de futebol. Aliado a isso esse processo estimulou o 

aprofundamento da individualidade dos atletas que se em campo necessitam do coletivo 

para atuar, fora das quatro linhas optaram por buscar os rumos de suas carreiras sem o 

auxílio da coletividade, exceto quando não possuíam escolhas.  

   No que se refere a esse habitus do jogador podemos pensar que conceito seria uma 

“natureza incorporada” conseqüência das estruturas estruturantes (modus operandi) que 

fariam os agentes dialogarem com as estruturas estruturadas, influenciando-as, mas sendo 

igualmente influenciadas por elas, como cita Bourdieu: 
 

“O habitus é o principio gerador de práticas distintas e distintivas - o que come o 

operário e como come, o esporte que pratica e sua forma da praticá-lo, as opiniões 

políticas e as formas suas de exprimi-las, que são diferentes da forma de percepção de 

um industrial...”.97 

 

     Com isso o habitus de um indivíduo só pode ser entendido através do conhecimento de 

sua trajetória individual e o ambiente onde esse indivíduo viveu e ainda vive, sendo assim 

esse habitus seria responsável pelas nossas ações e pelos nossos discursos.98 

   O que traria para esse sindicato essa especificidade seria o habitus futebolístico 

caracterizado por algumas especificidades enfrentadas pela maioria deles na sua profissão e 

também nas suas trajetórias de vida. Entre algumas dessas especificidades podemos 

                                                 
97 BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Marco Zero Limitada, 1983, pág 23. 
98 ROCHA. Luiz Guilherme B. S. Porto;NORONHA, Gabriel Vieira. Elias e Bourdieu: Para uma sociologia 
histórica ou seria uma história sociológica? Revista Habitus, Vol: 5, N°1, 2007.47-58. pág 53. 
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destacar a já mencionada entrada precoce na esfera do esporte, motivada por necessidades 

financeiras ou por sonho em ser jogador de futebol.99 

    As difíceis condições trabalhistas e a ausência de liberdade decisória nos rumos da 

profissão são outras experiências compartilhadas por eles e responsável por uma 

aproximação desse grupo, como comprova Bourdieu: 

 
 
“O habitus é o senso prático do que fazer em uma determinada situação[...]Esse senso 

prático é realizado por sujeitos que agem segundo suas experiências adquiridas em 

lutas anteriores e na própria mudança que eles podem realizar. Operam com isso em 

uma estrutura estruturada e uma estrutura estruturante”.100 

 

   Por fim um dos principais pontos que une esses atletas em torno de uma mesma hexis é a 

profissão de jogador de futebol, ocupação repleta de especificidades, que contém diversas 

armadilhas e percalços que de uma hora para outra podem alterar drasticamente a realidade 

profissional do indivíduo.101 Outra questão que pode ser entendida como importante para a 

percepção dessas disparidades entre o tratamento dos jogadores e sua aceitação com relação 

às disparidades de condições e de salários está inserida na distribuição do dom e do talento. 

   Esse termo poderia facilmente entrar nas disposições do “habitus bourdiano”, mas devido 

à preferência metodológica, vou seguir as indicações de Arlei Sander Damo e separá-los, 

pois assim como o autor, eu entendo que a junção ou substituição do termo dom/talento 

pela questão do habitus retiraria a polifonia nativa do termo, elemento que considero 

importante na pesquisa e poderia gerar confusões de compreensão. Assim junto com o 

habitus futebolístico que através de suas percepções e ações incorporadas irão dificultar 

essa coesão, as questões do dom e do talento também irão. Isso porque a noção desses dois 

como já foi relatado no capitulo anterior é externa ao indivíduo, a questão do dom ligada ao 

talento diz respeito ao uma predisposição inata, algo que está no individuo e pode ser 

aperfeiçoada, mas que comporta algo além da cultura, sendo então natural, por essa questão 

tais características são uma dádiva divina, algo que não pertence ao jogador por inteiro. 
                                                 
99 DAMO, Arlei Sander. Do Dom a Profissão: formação de futebolistas no Brasil e na França. São Paulo: 
Aderaldo e Rothschild Editora, Anpocs, 2007. pág 107. 
100BOURDIEU, Pierre.Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Marco Zero Limitada, 1983.Pág 23. 
101 DAMO, Arlei Sander. Do Dom a Profissão: formação de futebolistas no Brasil e na França. São Paulo: 
Aderaldo e Rothschild Editora, Anpocs, 2007. pág 152. 
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   Logo dentro desse campo esportivo e desse mundo futebolístico à premissa de que um 

jogador possui um capital futebolístico maior que o outro é aceito quase que pela totalidade 

desses jogadores, a partir dessa premissa inicial muitas das condições dispares que 

encontramos nas condições de trabalho deles está baseada primeiramente na idéia de que 

jogador “x” tem mais oportunidades e ganha mais porque tem mais talento. Essa questão do 

dom e do talento se liga ao habitus, não na substituição de um termo pelo outro, mas no 

momento em que percebemos que a aceitação das disparidades provenientes do dom são 

naturalizadas no mundo futebolístico, por causa desse habitus. 

   A partir disso abre-se margem para salários maiores, regalias, contratos milionários sem 

que a maioria dos jogadores encare isso como um desrespeito, muito pelo contrário, vêem 

isso como uma conseqüência da qualidade do atleta proveniente principalmente do seu 

talento ou dom. Essas disparidades são ponto chave para pensar a estrutura do sindicato, 

pois defendendo um grupo social tão diversificado com salários que vão desde o mínimo 

até fortunas, os interesses deles logicamente também são diversos e muitas vezes 

conflitantes. 

   Além disso, a profissão de jogador como já foi dito anteriormente possui muitas 

especificidade entre as quais a constante circulação de jogadores e os bruscos rumos na 

carreira do atleta alteraram a todo o momento o número de participantes e também sua base 

de apoio para lutas sindicais, isso pode ser visto principalmente hoje quando o mercado 

global de jogadores movimenta atletas por diversos locais do globo durante todo o ano, 

dessa forma como pensar numa base sindical estável de uma instituição de caráter 

extremamente local, situada no Rio de Janeiro? 

   A explicação dessa questão acaba por evidenciar uma das especificidades básicas desse 

sindicato perante os outros que surgiram junto com ele no Novo Sindicalismo no final da 

década de 1970. A maioria desses sindicatos que surgiram nesse momento ou que 

pretendiam reivindicar os seus direitos fizeram-no através de uma renovação que visava a 

maior importância para o movimento de base e pelas decisões tomadas nesse segmento, em 

oposição a um período em que a alta cúpula muitas vezes lutava pelos seus interesses em 

lugar dos interesses da base.102 Aliado a essa questão esse novo movimento sindical 

                                                 
102 MATTOS, Marcelo Badaró.(2003) Sindicatos e sindicalismos após 1930. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed.pág 62 
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buscava a separação de qualquer laço com o Estado e qualquer tipo e tutela perante ele, o 

objetivo era lutar pelos seus direitos e reinvidicações através de greves e paralisações, 

priorizando a conciliação somente quando necessário. 

   Essas características, primordiais no novo sindicalismo são vistas muito timidamente no 

sindicato dos jogadores de futebol do estado do Rio de Janeiro, nessa instituição as decisões 

são tomadas principalmente através de um cúpula eleita para um mandato de cinco anos, 

mas que podem permanecer no poder por mais tempo se não houver interessados em dirigir 

o sindicato. A maioria dessas decisões é tomada por essa cúpula, mas em acordo com os 

jogadores filiados, no entanto devido às especificidades da profissão, o pouco tempo hábil e 

os constantes deslocamentos, o sindicato ao todo o momento faz o caminho inverso, indo 

até o jogador ao invés do segundo ir ao primeiro.103   

   O subterfúgio da predominância do poder da cúpula, formada até hoje primordialmente 

por ex-atletas, foi uma saída encontrada pelos jogadores para manter o sindicato vivo, já 

que essa base é muito fluída, com isso decisões, planejamentos e reinvidicações seriam 

mais difíceis de serem empreendidas pelos jogadores. No momento de sua fundação até o 

na de 1982 o presidente foi Zé Mario, que conseguiu com grande auxílio de Zico dentre 

outros, conciliar a profissão de jogador de futebol, com a gestão do sindicato. 

   No entanto essas lutas do sindicato primeiramente eram feitas através de muita conversa e 

tentativa de conciliação, as ações mais extremadas eram as ações judiciais no qual a 

instituição mediava auxílio ao atleta. Somente em uma ocasião no ano de 1988 houve o 

primeiro e único movimento de paralisação da categoria, esse fato ocorreu na gestão de 

Gaúcho e suas reinvidicações giravam em torna da luta pela não invasão do período de 

férias dos jogadores.104 

   Essa mensagem de conciliação e busca dos interesses dos jogadores por um viés mais 

voltado para a conversa e para o dialogo do que para ações de greve também pode ser vista 

em uma das colunas do editorial do jornal o “Goool” do ano de 1980, quando o mesmo diz: 

 
“A missão do sindicato é primeiramente a busca do interesse do jogador, através da 

melhoria de suas condições trabalho e sobrevivência, visando sempre o melhor para o 

                                                 
103 Essas informações foram coletadas através de conversas com os funcionários do sindicato e com a 
entrevista de Alfredo Sampaio atual presidente da instituição. 
104 Informações coletadas em www.saferj.com.br as 17:15 de 20/11/2009 
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atleta, nessa luta constante empreendida por todos nós a palavra principal é a luta, 

principalmente pelos nossos direitos. Essa corrida por nossos direitos deve ser feita por 

todos os meio possíveis dentro da lei, mas sempre privilegiando a conversa e o dialogo 

entre as partes...”105 

 

   Esse trecho do jornal sindical do ano de 1980 mostra-nos uma das linhas principais do 

sindicato e que vale a pena ser ressaltada e pensada; a conciliação em primeiro lugar, 

juntamente com essa parte do jornal há uma outra mostrando posição semelhante também 

no ano de 1980 e que um atleta mandou uma pergunta para o jornal do sindicato 

explicitando seus problemas na profissão e o jornal em resposta disse que: 

 
“A luta pelos direitos do jogador devem ser diárias e constantes, seu problema também é 

nosso problema, a função do sindicato é ajudá-lo, por isso venha a instituição e 

realizaremos essas questões para você, através da mediação e do dialogo entre as partes 

chegaremos à solução do problema e lutaremos pelos seus direitos na justiça se 

necessário.”106 

 

   Assim compreende-se que a posição do sindicato sempre esteve ao lado de uma questão 

mais conciliatória, apesar de que atualmente essa questão tenha se intensificado. No entanto 

podemos compreender essa posição dos jogadores se voltarmos a pensar nas dificuldades 

que muitos tem na sua profissão com um mercado de trabalho sempre muito concorrido e 

uma profissão de tiro curto, esses atletas tem grande receio de através de reinvidicações 

mais enérgicas acabarem prejudicando suas profissões e sendo excluídos desse campo 

futebolísticos ou sendo colocados nas margens dele. 

   Podemos pensar que na fundação e consolidação do sindicato entre 1971 e 1982, muitos 

jogadores já possuíam uma tentativa de adoção desse caráter conciliatório, principalmente 

pelo medo de terem suas carreiras encerradas prematuramente por desagradarem os 

dirigentes e grandes agentes desse campo esportivo, vale lembrar que quase todas as 

reclamações dos jogadores passavam pelas condições subumanas de trabalho e exploração. 

Por isso medidas explosivas e de rupturas podiam acabar com a profissão desses jogadores, 

principalmente os de menor expressão que não ganhavam grandes salários e eram a maioria 
                                                 
105 Jornal sindical “Goool”, 20 de junho de 1980 pág 2. 
106 Jornal sindical “Goool”, 12 de dezembro de 1980 pág 2. 
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no Rio de Janeiro. Vale lembrar que os agentes dominantes desse campo esportivo 

possuíam um grande artifício de prisão e castigo ao jogador, a Lei do Passe, pois esta 

colocava todo o poder na mão de clubes e dirigentes, podendo estes até encerrar a carreira 

do jogador se eles quisessem, pois com o passe pertencendo ao clube eles não podiam ser 

vendidos, e caso o clube não quissesse o jogador também não treinava com o grupo, assim 

essa lei colocava o atleta em um limbo, onde ele era ainda empregado do clube, mas não 

podia exercer suas funções. 

   O caso mais famoso foi o de Afonsinho, que ao entrar em choque com os dirigentes do 

Botafogo, foi “encostado” no clube e emprestado ao Olaria, por força do poder desses 

mandatários ele quase encerrou sua carreira prematuramente. Esse era o medo de muitos 

atletas no sindicato, fossem eles famosos ou não, confrontar-se diretamente com os 

dirigentes realizando uma ruptura com os poderes estabelecidos. Esse medo era causado 

pelo poder exacerbado conferido pela Lei do Passe, ou, além disso, por causa do receio do 

fim dos contratos com patrocinadoras que podiam ver essa atitude como rebeldia e com isso 

um fator de desqualificação do produto vinculado a esses atletas. 

   Assim as atitudes do sindicato, sempre foram orientada no sentido da negociação e do 

dialogo em primeiro lugar, para que esses atletas pudessem continuar a atuar sem nenhuma 

complicação a mais. A idéia que devemos compreender é que não há um demérito nesse 

tipo de investida do sindicato dos jogadores no interior desse campo esportivo, muito pelo 

contrário eles atuam no limite de suas possibilidades, sempre tentando subverter o sistema 

através de investidas que parecem muitas vezes conciliatórias e são, mas que na verdade 

tinham que ser aceitas pelos dirigentes e clubes por causa da pressão interna exercida pelos 

atletas nesse campo esportivo. 

   A forma de luta empreendida por essa instituição também pode ser entendida através da 

sua constituição interna. A SAFERJ possuía entre o ano e 1977 e 1982, quinhentos e 

noventa e oito atletas vinculados a instituição107, se pensarmos que o futebol carioca 

possuía em média naquela época um número de 1.578 atletas profissionalizados, com uma 

flutuação entre 1% para mais ou para menos no número de jogadores entre esses anos de 

                                                 
107 Dados coletados através de fichas de inscrição guardadas na SAFERJ. Essas fichas não possuem nenhum 
tipo de organização prévia e foram superficialmente organizadas por mim em ordem crescente da numeração 
das inscrições. Elas se encontram em uma caixa-arquivo no 4 andar, em um armário de alumínio. 
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1975 e 1982108. Isso demonstra que o número de sindicalizados era relativamente 

expressivo (40%) para um sindicato jovem de apenas três anos como era o caso da 

SAFERJ. No entanto não devemos nos enganar com esses dados, pois esse número todo de 

inscritos não participava efetivamente do sindicato, já que alguns dentro desse bojo 

estavam filiados à instituição, mas encontravam-se em outro estado ou fora do país 

dificultando drasticamente seu poder de atuação. 

   O que vale a pena compreender nesses números, é que mesmo não havendo uma 

participação efetiva desses 598 membros que passaram ao longo desses anos pelo sindicato, 

eles estão inscritos lá e são representados diretamente pela instituição, esse número de 

afiliados, mesmo que não sejam todos participativos traz para a instituição uma 

legitimidade e um poder perante os outros agentes desse campo esportivo. Ela representa 

mais de um terço do grupo profissional dos jogadores do estado do Rio de Janeiro nessa 

época, fato que não é desprezível, visto que muitos tinham receio de se filiar por sofrer 

represália dos dirigentes de clubes. 

   Entre esses filiados pude perceber uma grande heterogeneidade em sua participação, 

desde jogadores consagrados, como Zico, Cantarelle e Afonsinho, até outros jogadores 

mais desconhecidos como Celso Alonso que atuou no CBR109 e depois veio para o Rio. 

Entre os dados estatísticos computados, dos 598 atletas pelo menos 297110 tinham passado 

em certo momento por algum clube grande no Rio de Janeiro, no entanto poucos tinham se 

firmado ou conseguido projeção nacional. Desses 598 apenas 30 ou 50 atletas tinha uma 

grande ascendência na mídia, os outros eram do 2° ou 3° escalão do futebol. 

   Com isso percebemos que a maioria dos jogadores inscritos nesse sindicato eram de 

clubes de menor expressão, no entanto a atuação e participação deles parece ser bem mais 

fraca, tanto quando analisamos as entrevistas dos atletas envolvidos, quanto quando 

percebemos as atas de participação das reuniões anuais. Pelo que consta na Ata n° 231 de 

dezembro de 1981, apenas 62 pessoas compareceram na reunião sendo 39 dos clubes de 

                                                 
108 Dados coletados no sitio da Confederação Brasileiro de Futebol individualmente por ano, e organizado 
estatisticamente por mim para o presente trabalho. Os dados separados podem ser encontrados em: 
www.cbf.com.br. 
109 Clube de Regatas Brasil, situado na cidade de Maceió em Alagoas.  
110 Dados retirados das fichas de inscrição no sindicato dos jogadores de futebol do Rio de Janeiro. 
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grande porte e os outros 23 dos pequenos clubes.111 Assim podemos perceber que de certa 

forma a denúncia realizada pelos jogadores da pouca presença no sindicato se confirma, 

principalmente ao analisar as atas das outras reuniões com o número sempre reduzido de 

pessoas. 

   Todavia como já frisamos anteriormente é necessário perceber esse esmaecimento da 

participação por todas as questões já referendadas pela profissão e pela dificuldade de 

encontro, discussões e plenárias entre os atletas. Junto com isso podemos também entender 

a pequena participação dos atletas menores por causa das grandes pressões exercidas sobre 

eles pelos dirigentes dos clubes. Como já foi dito todos os atletas que “puxavam” essas 

bandeiras estavam sujeitos a sofrer sanções e represálias. Se essas ações sobre os jogadores 

consagrados como Afonsinho, quase levaram-no a encerrar a carreira, o que dirá sobre os 

jogadores de menor expressão. Então muito dessa participação pequena deles pode ser visto 

pelo medo e pela coerção que sofriam e isso fica muito claro na fala de Zé Mario, primeiro 

presidente do sindicato: 

 
“Como eu disse o poder perante aos clubes e ao governo era diferente, mas a forma de 

atuação junto com os atletas continuou difícil. Alguns atletas eram ameaçados nos clubes 

se fizessem parte do sindicato. [...] Por incrível que pareça os jogadores com maior nome 

no futebol eram os que mais participavam. Acho até que os que mais precisavam eram 

os mais pressionados nos clubes e ai se omitiam.”112 

 

   A observação de Zé Mário é muito pertinente ao entender que essa participação dos 

jogadores menores é geralmente omissa, mas muitas vezes por causa de fatores externos. 

Eles nesse “jogo” de poder dentro do campo esportivo, vão até onde conseguem, vão até o 

ponto máximo de saturação da corda, mas até um ponto onde ela não arrebente. Contudo 

complementaria a fala de Zé Mario com uma observação sobre a participação dos jogadores 

de maior brilho. Devemos pensar que a coerção exercida sobre esses jogadores com relação 

à manutenção do seu emprego excede em muito a das outras profissões, visto que nos 

outros empregos a pior coisa que poderia acontecer é a perda do trabalho, todavia para o 

                                                 
111 Ata anual n°231 de reunião de planejamento da SAFERJ, 02 dezembro de 1981. Estas atas estão 
localizadas de forma desorganizadas em um armário de alumínio no 3° andar da instituição. 
112 “Entrevista” com Zé Mário, ex-atleta e ex-presidente da SAFERJ, concedida em 27/01/2009.pág 2 
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jogador a última conseqüência era o impedimento de exercer a profissão pelo resto da vida, 

por causa da Lei do Passe. 

   Essa participação dos jogadores de grande destaque foi bem posta por ele, mas acho que a 

sua interpretação não foi ao fundo da questão, pois eles geralmente são os que mais 

participam porque são os que possuem um grande destaque, logo maior capital simbólico 

para realizar demandas e disputas dentro desse campo esportivo, além disso, a participação 

desses grandes jogadores é mais noticiada e mais supervalorizada do que a de outros 

jogadores de menor destaque.  

   Assim o que percebemos no sindicato é que seu espaço de funcionamento e atuação deve 

ser pensado em diálogo constante com a sociedade e com o campo esportivo, a atuação de 

seus agentes e a compreensão de sua composição são peças chaves para entender e 

posicionar seus filiados, suas diretrizes, seus limites e possibilidades. 

   O surgimento dessa instituição impõe então uma nova configuração no campo esportivo 

através de um novo agente, o sindicato, que de forma alguma é homogêneo, muito pelo 

contrário, uma de suas características principais é a heterogeneidade e as disparidades. 

Contudo dentro dessa multifacetada instituição seus membros podem lutar por interesses 

que mesmo muitas vezes diferentes em escala, são os mesmo em conteúdo; melhores 

condições de trabalho, maior estabilidade na carreira, mais liberdade e reconhecimento de 

seu valor dentro do campo esportivo frente às federações, aos clubes e aos dirigentes. 

 

 

 

4. Conclusões 

 

    Através desse estudo pontuamos o sindicato de atletas de futebol do Rio de Janeiro como 

pertencendo a um processo amplo de transformações no futebol nacional que além de tentar 

profissionalizar a estrutura do futebol e a mentalidade de seus dirigentes, também interferiu 

diretamente na construção de uma mentalidade mais profissional para o jogador de futebol, 

condição indispensável para a formação do sindicato da categoria. 

   Não devemos pensar que a mentalidade profissionalizante desses jogadores, entre os 

quais também não podemos incluir todos, foi forjada apenas nesse momento. Essa 
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mentalidade foi fruto de constantes lutas, disputas e experiências vividas por toda uma 

categoria profissional desde a profissionalização do esporte que apesar de sua incrível 

heterogeneidade conseguiu na medida do possível caracterizar um habitus futebolístico. 

Esse momento situado nas décadas de 1970 e 1980 não é o período que inaugura uma 

conscientização do atleta de futebol, mas com certeza é um momento de aprofundamento e 

maior discussão das questões que os afligiam, conseqüência direta de todo um debate 

verificado nesse momento no país em torno de uma modernização e profissionalização do 

futebol para se adequar às novas demandas de um campo esportivo mundial. 

   Nesse processo de modernização do futebol nacional devemos pensar que o sindicato dos 

jogadores de futebol é tanto uma conseqüência dele, tanto que ao longo de sua formação e 

consolidação ele passa também a ser um dos principais agentes de transformação. Se num 

primeiro momento os debates e discussões e uma maior conscientização irão possibilitar a 

criação do sindicato sob a tutela das grandes estrelas do espetáculo, em um segundo 

momento, principalmente a partir de 1980 até 1982, a instituição será um grande agente 

dentro desse campo esportivo, travando lutas, ou se conciliando com os outros agentes, mas 

a todo o momento buscando os direitos dos jogadores e fazendo-se presente. 

   Assim o sindicato alterou sensivelmente a dinâmica do campo esportivo nacional, pois 

antes de seu surgimento os jogadores não possuíam um referencial ou marco para suas 

lutas, elas eram quase sempre dispersas e individualizadas, diminuindo a legitimidade e o 

poder de decisão frente os seus problemas e anseios. 

   O surgimento dessa instituição deflagrou um conflito entre jogadores e dirigentes que já 

havia desde o profissionalismo dos atletas, mas que se mantinha velado até o momento. 

Esses atletas possuindo uma profissão toda específica e imersa em percalços, como a 

maioria bem sabia encaravam-na com o maior profissionalismo e seriedade possível, 

contudo em muitos momentos não podiam agir da forma que queriam e muito menos 

transitar livremente pelo mercado de trabalho por causa do conflito ideológico e de ética 

que mantinham com os dirigentes e membros das federações que através de uma lógica 

amadora procuravam a troca de favores, e o clientelismo na hora de gerir o futebol 

nacional, principal meio de sobrevivência desses atletas profissionais. 

   O conflito principal entre essas duas partes, que era completado por outros diversos focos 

de conflitos dos muitos outros agente dentro desse campo esportivo, sempre existiu no 
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futebol nacional, mas a partir da década de 1970, com o aprofundamento da lógica 

capitalista e profissional no esporte, com o surgimento de novos agentes, tais como a 

televisão e as mega empresas113, esse embate acabou se intensificando e tomando 

proporções de disputas judiciais, midiáticas e de caráter repressivo. 

   Muitos foram os meios encontrados pelos dirigentes para amedrondar e domesticar os 

jogadores, sendo a Lei do Passe o ponto máximo dessa empreitada.No entanto ironicamente 

essa medida foi uma das catalisadoras do processo de formação do sindicato dos jogadores 

de futebol, por meio do jogador Afonsinho, como já foi mencionado anteriormente. 

   O processo de formação e consolidação desse sindicato também pode ser verificado como 

parte integrante desse processo de modernização do futebol, por causa da intensa influência 

recebida pelas transformações do futebol europeu, muitos jogadores acompanharam o 

processo de profissionalização dos campeonatos, administrações e gerências na Europa e 

perceberam os benefícios que isso trouxe para os atletas, assim muitos queriam adaptar o 

modelo de sucesso na Europa aqui no Brasil e utilizaram o sindicato para tentar isso. Não 

por acaso muitos dos sindicatos de jogadores de futebol europeus tiveram participação ativa 

na cobrança pro melhores condições de trabalho e de exercer sua profissão, participando 

efetivamente nos processos de modernização do futebol em seus países e combatendo-os 

também quando esses colocavam em risco suas condições profissionais. 

   Para os dirigentes e membros de federação no Brasil isso era algo inadmissível, pois eles 

encaram o campo esportivo e os rumos desse espaço como sendo algo monopolizado por 

eles e na qual os jogadores deviam apenas acatar as ordens. Para muitos dirigentes suas 

posições de destaque dentro dos clubes, federações e dos rumos do futebol eram último 

espaço de manutenção de seu prestigio e seu status perante a sociedade. 

   Vale lembrar que muitos dos dirigentes de futebol aparecem no cenário de clubes e da 

vida esportiva através de um capital simbólico obtido para além desse campo, muitos deles 

são proeminentes empresários, juizes, aristocratas ou políticos que através de seu prestígio 

social e das redes de sociabilidades existentes no futebol foram recrutados para esses clubes 

e federações.114 Sendo assim esses dirigentes são membros de um segmento social mais 

                                                 
113 WHANNEL, Garry (1992)Fields in Vision: television sport and cultural transformation, London: Routledge. pág 87. 
114 Esse trecho é parte integrante da idéia central da pesquisa de Luiz Guilherme Burlamaqui Soares Porto 
Rocha sobre os dirigentes de futebol. O trabalho intitulado Os Donos da Bola: os dirigentes de futebol e o seu 
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elevado na sociedade, fato esse que possibilita uma legitimidade dentro do campo esportivo 

e maiores possibilidades de atuação nele, pois se apóiam em outros membros muitas vezes 

já consagrados dentro desse espaço, tais como ex-presidentes e grandes sócios e figuras 

internas do clube. Com isso o espaço dos dirigentes e conseqüentemente os rumos 

decisórios que eles empreendem no futebol, são o ultimo bastião de distinção, e 

manutenção de seu status e seu capital simbólico dentro do campo esportivo. 

   É interessante lembrar que no início da prática do futebol no Brasil, esse esporte como 

um todo era uma prática dedicada às elites, espaço de exclusão dos mais pobres e dos que 

estavam fora dos círculos proeminentes da sociedade, contudo com o passar dos anos e 

principalmente com o advento da profissionalização muitos desses grandes aristocratas da 

sociedade tiveram que se render à popularização do esporte. Conseqüentemente a saída 

encontrada por eles para esse processo foi a “liberação” da prática do esporte para todos, 

mas mantendo os rumos do desporto na mão dessa elite.115 O recado dado era claro; a 

prática do futebol estaria aberta a todos que quisessem, no entanto esses praticantes teriam 

que se submeter às convenções e ditames que surgiam de cima, da mesma elite que antes os 

tinha afastado do futebol. Assim a vida do atleta, a formulação de campeonatos, as 

condições de trabalho e a lógica futebolística nacional estaria ligada principalmente a uma 

concepção elitista dessas pessoas que coordenavam clubes e federações. 

   O surgimento desse sindicato e a luta desses jogadores por melhores condições de 

trabalho e por uma profissionalização da estrutura do futebol nacional coloca em evidencia 

disputa entre esses dois pólos, visto que nesse momento essa instituição começa a 

questionar, competir e lutar contra toda uma concepção de futebol desses grupo. Colocando 

em xeque sua autoridade, sua competência em gerir o esporte e conseqüentemente a sua 

saída em prol do surgimento de uma nova categoria de dirigentes, baseados num ideal 

profissional e modernizante de futebol. 

   Essa investida do sindicato em defender melhores condições de trabalho, processar clubes 

periodicamente e lutar por seus direitos ataca o último espaço de refúgio desses dirigentes 

que se antes possuíam um poder completo sobre os rumos do futebol nacional, nesse 

                                                                                                                                                     
papel no processo de transformação do futebol brasileiro (1982-1998). Nele o autor fala sobre as questões 
pelo qual o indivíduo se faz dirigente. 
115 PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda, Footballmania: uma história social do futebol no Rio de 
Janeiro (1902-1938).Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. pág 115 
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momento tiveram que travar lutas encarniçadas pela manutenção de seu monopólio de 

poder. Nessa disputa a mídia também exerceu forte influencia, ora em prol dos jogadores, 

demonstrando suas mazelas e ora a favor dos dirigentes através da caraterização de alguns 

jogadores como rebeldes do futebol. 

   Aliás, caracterizar os atletas mais combativos como rebeldes foi uma das principais 

estratégias das mídias mais conservadoras e dos dirigentes sobre os jogadores de futebol na 

década de 1970 e 1980. Não por acaso os principais rebeldes desse momento eram 

Afonsinho, Paulo César Caju, Jairzinho, Zé Mario, todos esses coincidentemente à frente de 

lutas coletivas e sindicais.116 Essa estratégia era uma clara tentativa de desqualificar os 

integrantes desse sindicato, colocando-os como jogadores-problema, encrenqueiros e atletas 

que não conseguiam seguir hierarquias e a todo o momento queriam desafiar as regras. 

   Era justamente isso que os dirigentes do futebol nacional mais tinham medo, que esses 

atletas através de sua luta quebrassem essa hierarquia que possibilitava a manutenção da 

exploração dos jogadores e que quebrassem as regras que os dirigentes queria transformar 

em naturais, quando na verdade eram fruto de um articulação elitista e excludente do 

futebol brasileiro. 

   Assim pode se perceber que o sindicato é uma força que se coloca como redefinidora da 

dinâmica do campo esportivo117 no futebol brasileiro, pois fez ascender uma nova força de 

representatividade que redefiniu as relações de poder nesse campo esportivo, até então 

monopolizada pelos dirigentes. E isso tudo realizado através uma lógica sindical própria e 

específica que se diferencia de todas as demais categorias de sindicatos no Brasil, que 

surgiram junto com ele sob a égide do Novo Sindicalismo. Com isso devemos pensar que o 

sindicato ao mesmo tempo em que é o fruto de uma das vertentes da modernização do 

futebol nacional, ele é também semente de uma nova representação dos jogadores nesse 

novo cenário esportivo mundial, influenciado pelo capital transnacional e global. O 

sindicato é dessa forma o berço de uma idéia, uma idéia de novos tipos de relação no 

esporte, um idéia de melhores condições de trabalho e principalmente o berço da idéia de 

liberdade e ludicidade em sua profissão. 

                                                 
116 Essa questão pode ser observada principalmente no livro.Afonsinho e Edmundo: a rebeldia no futebol 
brasileiro, de José Paulo Florenzano. 
117 BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia.Rio de Janeiro: Editora Marco Zero Limitada, 1983. p 137-
138. 
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I – Anexos 

 

 

(Julgamento de Afonsinho em 1971, Arquivo pessoal do jogador). 

 

 
(Afonsinho conversando com Jairzinho em 1970, Arquivo pessoal do jogador) 
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(Recebimento da Carta sindical pelos membros da APAF em 1979, Arquivos da SAFERJ). 

 

 

 

 

 
(Reunião dos Atletas em uma reunião da APAF, em pé ao centro, Zé Mario, primeiro presidente do sindicato. Arquivos da SAFERJ) 
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(Carta Sindical entregue aos atletas em 19 de novembro de 1979 em Brasília), (Arquivos da SAFERJ). 

 

 
(Entrevista realizada por mim com o jogador Afonsinho no mês de janeiro de 2009) 
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(Roberto Dinamite junto com o senador Marco Maciel. Fonte da SAFERJ) (Certificado do registro de Associação Profissional. Fonte da SAFERJ) 
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 II - Fontes: 

 

   Entrevistas coletadas: 

• Entrevista com Nivaldo da Câmara Dores, funcionário da SAFERJ, em 30/04/2009. 

• Entrevista com Afonso Celso Garcia Reis, ex-atleta de futebol, em 19/01/2009. 

• Entrevista com Carlos Roberto Orrigo, ex-presidente do sindicato, em 17/02/2009. 

• Entrevista com Leovegildo Lins Gama Júnior, ex-atleta, em 09/02/2009. 

• Entrevista com Zé Mário, ex-atleta e ex-presidente da SAFERJ, em 27/01/2009. 

• Entrevista com Alfredo Sampaio, atual presidente da SAFERJ, em 17/03/2009. 

• Entrevista com Yara Dias da Cruz Macedo, advogada da SAFERJ, em 02/04/2009.  

 

 

Periódicos: 
• Revista Placar (edição impressa). 

• Jornal O Globo (edição impressa). 

 

 

Fontes Oficiais: 

• Jornal sindical “Goool” (edição impressa). 

• Atas das reuniões da SAFERJ. 

• Planilhas estatísticas da CBF (edição on-line) 

 

 

 

Bibliografia. 

 

• AHMAD, Aijaz (1999) “Problemas de classe e cultura” in Em Defesa da História: 

Marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.  

• ALVITO, Marcos. A parte que te cabe neste latifúndio: o futebol brasileiro e a 
globalização. Análise Social (Lisboa), v. 41, p. 451-474, 2006. 

 
• ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. Gênios da Pelota, um estudo do futebol como 

profissão [dissertação de mestrado],Rio de Janeiro: 1980. 

 74



 
• BENSAID, Daniel.(1999).Os irredutíveis, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

 
• BOURDIEU.Pierre. A economia das trocas simbólicas.São Paulo: Perspectiva, 

2007. 
 

• _____________. O poder simbólico; tradução Fernando Tomaz. Rio de 
Janeiro:Bertrand Brasil. 2007. 

 
 

• _____________ . A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 
2003. 

• _____________. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Marco Zero 
Limitada, 1983. 

 
• CALDAS, W. Aspectos sóciopolíticos do futebol brasileiro. Revista USP, São 

Paulo: n°22 1994.(Dossiê Futebol). 
 

• CARDOSO, Ciro Flamarion. Uma Introdução a História. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1981. 

 
• DA MATTA, Roberto. Antropologia do óbvio. Revista USP, São Paulo: n° 22 1994. 

(Dossiê Futebol) 
 

• _____________. Carnaval Malandros e Heróis. São Paulo: Rocco. 1994. 
 

• _____________ Universo do futebol: esporte e sociedade brasileira. Rio de 

Janeiro: Edições Pinakotheke, 1982. 

• DA SILVA, Francisco Carlos Teixeira e DOS SANTOS, Ricardo Pinto.Memória 
Social dos Esportes: Futebol e política na construção da identidade Nacional.Rio 
de Janeiro: Mauad Editora, FAPERJ, 2006. 

 
• DAMO, Arlei Sander. Do Dom a Profissão: formação de futebolistas no Brasil e na 

França. São Paulo: Aderaldo e Rothschild Editora, Anpocs, 2007. 
 
• ______________. Futebol e Estética. In São Paulo em Perspectiva, n° 15. 

 
• ELIAS, N., DUNNING, E. A busca da excitação. Lisboa: DIFEL, 1992. 

 
• FERREIRA, Marieta de Moraes (Coordenação) ; Alzira Alves de Abreu.Entre-

Vistas: abordagens e usos da história oral.Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio 
Vargas, 1998. 

 

 75



• FLORENZANO, José Paulo. Afonsinho e Edmundo: a rebeldia no futebol 
brasileiro.São Paulo: Musa Editora, 1998. 

 
• FOSTER, John B.(1999) “ Em defesa da história” in  Em defesa da História : 

Marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
 

• HELAL, Ronaldo.Passes e Impasses: Futebol e Cultura de Massa no 
Brasil.Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

 
• JAMESON, Frederic (2007) Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo 

tardio. São Paulo: Ática 

 
• LEITE LOPES, J.S. A vitória do futebol que incorporou a pelada. Revista USP, 

São Paulo: n° 22 1994. (Dossiê Futebol) 
 

• ______________. “Esporte, Emoção e Conflito Social”. In Mana -Estudos de 
Antropologia Social.Rio de Janeiro: Museu Nacional, n°1, 1995. 

 
• LEVER, J. Loucura do futebol. Trad. A.B. pinheiro de Lemos. Rio de Janeiro: 

Record, 1983. 
 

• MARX, Karl (2008) “A mercadoria” in O Capital: Crítica da Economia Política. 

Livro I, Capítulo I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

 

• _____________.(2004). Manuscritos econômico-filosóficos, São Paulo, Boitempo 
 

• MATTOS, Marcelo Badaró. Sindicatos e sindicalismos após 1930. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed. 2003. 

 
• ___________ . Trabalhadores e sindicatos no Brasil. Rio de Janeiro: Vício de 

Leitura, 2002. 
 
 

• ____________.  Novos e velhos sindicalismos no Rio de Janeiro [1955-1988] Rio 
de Janeiro: Vício de Leitura, 1998. 

 
• ____________.(2009). Reorganizando em meio ao refluxo: ensaios de intervenção 

sobre a classe trabalhadora no Brasil. Rio de Janeiro: Vício de Leitura. 

 
• MURAD. Maurício. Futebol e cinema no Brasil 1908-1998. In COSTA, M.R. da et 

al.( Org). Futebol: espetáculo do século. São Paulo: Musa Ed, 1999. 
 

 76



• _____________. Futebol e profissionalização no Brasil: Diálogos a partir do filme 
Passe Livre. In Futebol por todo mundo, diálogos com o cinema.Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. 

 
 

• PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda, Footballmania: uma história social do 
futebol no Rio de Janeiro (1902-1938).Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 

 
• POLLAK, Michael. Memória, esquecimento e silêncio. Rio de Janeiro: Revista 

Estudos Históricos. Vol. 2, n° 3. 1989 
 

• _____________.(1992).Memória e identidade social.Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, vol. 5, n°10,pág 200-212. 

 
 

• PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os Fatos: Narração, interpretação e 
significado nas memórias e nas fontes orais.Rio de Janeiro: Revista Tempo, vol 1. 
n° 2, 1996. 

 
• PRONI, Marcelo Weishaupt. A metamorfose do Futebol. Campinas: UNICAMP, 

2000. 
 
• _______________. (1998). Esporte-Espetáculo e Futebol-Empresa. Campinas: 

Unicamp. 

 
• RIBEIRO, André; GOÉS, Denise; MOTTA, Laís Duarte. Uma Ponte para o 

Futuro.São Paulo: Gryphus Editora, 2007. 
 

• RODRIGUES FILHO, Mário. O negro no futebol brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira, 1964. 

 
• SALDANHA, João.Jogo, jogo e mais jogo, In Meus amigos.Rio de Janeiro: Nova 

Mitavai, 1987. 
 

• SEVCENKO, N. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos 
frementes anos 20. São Paulo: Cia das Letras, 1992. 

 
• SOARES, A. J. história e a invenção das tradições no futebol brasileiro. Revista 

Estudos históricos, Rio de Janeiro: FGV, n° 23 1999. 
 

• SOUZA, A. M. (1991) Esporte Espetáculo: a mercadorização do movimento 
corporal humano. Florianópolis: UFSC, pág 52. (Dissertação, mestrado em 
Educação Física). 

 

 77



 78

• THOMPSON. E.P. (2001) As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. 

Campinas: Ed Unicamp. 

 

• WHANNEL, Garry (1992) Fields in Vision: television sport and cultural 

transformation. London: Routledge. 

 

• WOOD, Ellen (1999) “O quê é a agenda pós-moderna” in Em Defesa da História: 

Marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.  

 
• WISNIK, José Miguel. Veneno Remédio: O futebol e o Brasil. São Paulo, Cia das 

Letras, 2008. 
 

• VIEIRA, José Jairo. Paixão Nacional e Mito Social: A participação do Negro no 
Futebol. Profissionalização e ascensão social.[Tese de Doutoramento]. Rio de 
Janeiro: IUPERJ, 2001. 

 
 

 
 

 


	AGRADECIMENTOS
	RESUMO

