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RESUMO: A presente pesquisa trilha o caminho da investigação bibliográfica, 
tendo como objeto de estudo as novas normas de licenciamento para os clubes 
de futebol no Brasil, como meio de concretização do Direito à Igualdade no 
trabalho das mulheres. Tal temática revela-se importante sob o aspecto das 
desigualdades existentes na esfera desportiva, especialmente no que tange o 
trabalho das jogadoras de futebol feminino em comparação com a atividade 
desenvolvida pelos jogadores de futebol masculino. As hipóteses suscitadas 
revestem-se da objetividade jurídica inerente à concretização dos Direitos 
Humanos e Fundamentais das pessoas e/ou coletividades vulneráveis nos 
países em desenvolvimento da América Latina, especialmente, no Brasil. Diante 
desta problemática, verifica-se que, atualmente, a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) – seguindo determinação da FIFA –, para aceitar a inscrição das 
equipes que disputam a primeira divisão do campeonato brasileiro de futebol, 
exige que os clubes possuam, além da equipe masculina, uma equipe feminina 
de futebol. Essa exigência, fruto da estrutura piramidal do esporte em que as 
ordens emanadas da FIFA - entidade máxima do esporte referido – devem ser 
obedecidas por todas as entidades filiadas, possibilita a ampliação do mercado 



de trabalho para as jogadoras de futebol. Tal fato resultou a possibilidade de as 
jogadoras de idade mais avançada adiarem as suas aposentadorias em razão 
do receptivo mercado de trabalho, além de abrir campo de trabalho às jogadoras 
mais novas, as quais saem das escolas de futebol diretamente para os times 
profissionais sem passar pelas categorias de base. Ao que indica os estudos, 
esta nova realidade possibilitou o início da concretização dos direitos inerentes 
ao trabalho efetuado pelas atletas brasileiras, visando garantir inicialmente a 
equiparação contratual de trabalho entre atletas das equipes masculinas e 
femininas, possibilitando a estas, o mesmo tratamento dedicado àqueles. 
Embora esta mudança significativa apresente características positivas, de outro 
lado, porém, verifica-se que muitas atletas preferem continuar como jogadoras 
amadoras em virtude da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços, 
o que não afasta a mantença da mesma intensidade e iguais condições de seus 
trabalhos, a partir de treinos diários, oferta de uniformes de treinamento, 
deslocamento aos locais das partidas em ônibus dos clubes e, o mais importante, 
usarem a imagem das atletas nas campanhas publicitárias, resultado da 
crescente procura de informações sobre as equipes femininas dentro dos clubes 
e pela mídia. Ao que tudo indica, as novas normas permitiram às jogadoras 
melhores condições de trabalho e maior valorização no mercado profissional, 
importando, também, a longo prazo, melhor situação do futebol feminino com 
patrocínios e possibilidade de trazerem para o esporte feminino o mesmo público 
do masculino, diminuindo a desigualdade salarial entre referidos profissionais do 
esporte. O artigo lembra que nos esportes, como no mundo dos espetáculos, 
cada participante recebe não apenas pelo que produz (em campo), mas também 
pela capacidade de gerar novos negócios e, também, que a desigualdade 
continuará a existir dentro das equipes, em razão do resultado trazido aos clubes 
por cada atleta, o que propicia debates relevantes sobre a problemática da 
desigualdade entre homens e mulheres. 
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