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Levantamento da distribuição espacial e do perfil das escolinhas de futebol: 
estudo de caso do município de São José dos Campos – SP 

 
Este estudo procurou mostrar que por meio da prática do futebol, um esporte muito 
popular no Brasil, existe um grande interesse público e privado na formação e 
implantação de escolinhas de futebol nos municípios brasileiros, as quais podem 
contribuir para a transformação dos aspectos sociais e econômicos das crianças e 
adolescentes. O mapeamento das escolinhas tem como objetivo analisar a sua 
distribuição e a influencia na sociabilidade das crianças e adolescentes da região. 
São José dos Campos realiza um trabalho que procura fazer a integração social em 
conjunto com esporte, com pode ser verificado pelos investimentos da prefeitura em 
relação à construção de centros poli esportivos e unidades associadas, áreas estas 
destinadas ao lazer e a iniciação esportiva. Em determinadas regiões a formação e 
organização das escolinhas de futebol, principalmente as particulares, esta ligada a 
condição sócio econômica da região, onde ocorrem carências de projetos sociais e 
de lazer e onde a população não tem condições de participar de atividades em 
academias e clubes. A prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer, 
disponibiliza local e realiza eventos voltados para o lazer, contribuindo para inclusão 
social da população da região. Por meio de um mapeamento, o qual procura 
detectar a localização das escolinhas de futebol, verificou-se um maior numero de 
escolinhas particulares na região sul e central, em contra partida, na região leste a 
predominância é de escolinhas públicas, onde investimentos públicos e a condição 
sócio econômica da região tornam-se um fator determinante para a localização de 
escolinhas gratuitas e com característica de inclusão social e de lazer. O estudo 
demonstrou que a escolinha, possibilita às crianças e adolescentes a oportunidade 
de praticar uma atividade esportiva prazerosa e que contribui desenvolvendo sua 
sociabilidade, fato este percebido pela maioria dos pais e proprietários. Com o 
crescimento urbano acelerado e em alguns momentos desordenado é preciso que a 
política pública de inclusão social realmente seja eficaz, buscando localizar 
distorções e preencher este espaço, pois a escolinha particular sempre vai estar 
presente onde o poder público estiver ausente. 
 

Palavras-chave: Mapeamento, Escolinhas, Políticas públicas, Inclusão Social, 
Sociabilidade. 



 

 

Survey of spatial distribution and profile of football schools: case study of the 
city of São José dos Campos - SP 

 
This study sought to show that through the practice of football, a very popular sport in 
Brazil, there is a large public and private interest in the formation and implementation 
of football schools in the municipalities, which may contribute to the transformation of 
the social and economic aspects children and adolescents. The mapping of small 
schools is to analyze the distribution and influences the sociability of children and 
adolescents in the region. São José dos Campos performs work that seeks to 
integrate social in conjunction with sport, can be checked with the investments of the 
municipality in relation to the construction of poly sports centers and associated units, 
these areas intended for leisure and sports initiation. In certain regions the formation 
and organization of football schools, especially private ones, is linked to socio-
economic condition of the region, where there are shortages of social projects and 
leisure and where the population is unable to participate in activities in gyms and 
clubs. The city government, through the Department of Sports and Leisure, offers 
location and conducts events for leisure, contributing to social inclusion of people of 
the region. Through a mapping, which seeks to detect the location of the football 
schools, there was a greater number of private preschools in southern and central 
counter starting in the east is the predominance of public preschools, where public 
investments and socio economic condition of the region become a determining factor 
in the location of academies and free feature of social inclusion and leisure. The 
study showed that a small school enables children and teens the opportunity to 
practice a sport activity pleasurable and helps develop their sociability, a fact noticed 
by most parents and owners. With the rapid urban growth and at times disorderly is 
necessary that the public policy of social inclusion really be effective , seeking to 
locate distortions and fill this space , because the small private school will always be 
present where the government is absent . 
 
Keywords: Mapping, football schools, Public Policy, Social Inclusion, Sociability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O futebol, por sua popularidade, através das escolinhas, gera grandes 

expectativas e sonhos em crianças e adolescentes que não praticam esta 

modalidade apenas como recreação. Muitos pretendem chegar a se formar atletas 

profissionais, o que remete à idéia de que as escolinhas de futebol podem ter como 

princípio a formação de um cidadão consciente e preparado para um futuro 

promissor. Desse modo, pensa-se que as escolinhas devam ser adequadamente 

distribuídas, para que as crianças e os adolescentes indiscriminadamente possam 

ter acesso às mesmas. É necessário, para atingir esses objetivos, que as escolinhas 

de futebol públicas e particulares estejam ao alcance de todo público alvo.  

Uma política publica de esporte e lazer é feita por diversos atores 
que, no dia-a-dia, desenvolvem inúmeras ações voltadas ao publico 
diretamente ligados a elas. Cada uma dessas iniciativas tem seu 
mérito e precisa ser valorizada, respeitando-se o papel, a ideologia e 
o espaço (MARCELLINO, 2008, p.167). 

No intuito de garantirmos a participação e a construção coletiva da 
comunidade, temos a ação comunitária como alternativa 
indispensável para dar ao esporte e ao lazer um tratamento especial, 
que priorize a participação ativa da população e valorize as 
manifestações esportivas, buscando aumentá-las quantitativamente 
e garantir a sua pratica (BARBOSA, 2008, p.134). 

Em relação ao lazer e espaço urbano, nota-se uma serie de dificuldades, 

devido ao crescimento das cidades, caracterizado pela aceleração e imediatismo. O 

aumento da população urbana no Brasil, não foi acompanhado pelo 

desenvolvimento de infra-estrutura, o que gerou uma má ocupação do solo, que 

dividiu as áreas centrais, com certo privilégio, e a periferia onde certo abandono se 

faz presente, mesmo quando nestes espaços existem áreas apropriadas para as 

atividades esportivas, mas que muitas vezes são de difícil acesso à população. 

A centralização das áreas apropriadas às atividades esportivas dificulta a 

utilização da mesma pela população mais carente, população esta que vêm sendo 

“expulsa” para a periferia e conseqüentemente sendo afastada dos serviços e 

equipamentos de lazer. “Cada vez menos encontramos locais para o lazer das 
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crianças, para o futebol de várzea, o lazer passou a ser visto pelos grandes 

investidores como uma mercadoria” (MARCELLINO, 2008, p.103). 

São José dos Campos considerada a capital do Vale do Paraíba, tem grande 

potencial industrial e no setor de serviços, possui uma política pública de lazer a qual 

busca incentivar a prática de varias modalidades esportivas. 

Supõe-se que as escolinhas de futebol estão mal distribuídas e não atendem 

a demanda social e a faixa etária de cada região e as políticas públicas de lazer não 

tem contribuído para a melhora da situação. 

Sendo o Brasil considerado o país do futebol e as crianças, na sua maioria, 

praticam o futebol por ser de fácil assimilação e grande apelo popular cabe alguns 

questionamentos: 

- O município de São José dos Campos, por meio do setor público e privado 

disponibiliza a população um número satisfatório de escolinhas de futebol? 

- Como foi o processo de distribuição destas escolinhas de futebol? 

           - Qual a política do município para esta faixa etária? O futebol está incluído? 

Como? 

- As escolinhas conseguem atender as regiões em que o público alvo se 

concentra? 

- As políticas públicas podem auxiliar de alguma maneira a escolinha de 

futebol a cumprirem seu papel social, seja de maneira recreativa, formativa ou de 

sociabilidade entre as crianças e adolescentes envolvidos? 

Esperamos que estas questões possam ser respondidas no final da 

dissertação. 
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2 OBJETIVOS 
 

 2.1 Geral 

 

            Mapear as escolinhas de futebol, para localizar e saber qual a sua finalidade 

e a atuação das políticas públicas de lazer. 

 

2.2 Específico 

 

          - Levantamento físico e quantitativo das escolinhas de futebol. 

           - Analisar os princípios, e as diretrizes para a implementação das escolinhas 

de futebol. 

          - Identificar o seu papel como instrumento de inclusão social e sociabilização 

das crianças participantes.  
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3 JUSTIFICATIVA 
 

O esporte em geral tem como função auxiliar na formação das crianças e 

adolescentes no que se refere ao desenvolvimento motor, cognitivo e social. 

As escolinhas de futebol, principalmente as públicas, devem ter como metas o 

bem estar das crianças e adolescentes para torná-las adultos preparados para a 

vida, independente de serem atletas ou não. 

Baseado nos fatos acima é importante salientar que todas as crianças e 

adolescentes, interessados em praticar o futebol, tenham acesso às escolinhas na 

região que residem e para que isso ocorra, uma disponibilidade de vagas com o 

perfil dos alunos da região se faz necessária e também o fortalecimento do papel 

social que podem desempenhar. 

Para que se entenda a função, localização e perfil das escolinhas são 

necessários uma coleta de dados e mapeamento, onde se possam estabelecer 

quais as necessidades de cada região do município de São José dos Campos, em 

relação às escolinhas de futebol públicas municipais e particulares e a sua 

contribuição na sociabilização das crianças praticantes.  
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4 REVISÃO DE LITERATURA 
 
4.1 Futebol 

 
O futebol é o esporte mais popular do mundo, é o preferido pela maioria dos 

indivíduos quando se relaciona ao lazer e como entretenimento, pois não é 

necessário um número muito grande de pessoas, permite atividade física variada e 

favorece a socialização dos participantes e é de fácil organização. 

O futebol é praticado em mais de 150 países, e, nos últimos tempos, o espaço 

destinado para a prática do futebol diminuiu devido à construção civil onde várias 

áreas em que se praticava o futebol transformaram-se em condomínios e 

loteamentos. Entre os esportes coletivos é talvez o que mais precocemente inicia o 

processo formativo de forma organizada. (FRISSELLI; MANTOVANI, 1999). 

 

Segundo Wuolio (1981, p.35 apud FRISSELLI; MANTOVANI, 1999), o futebol 

é o esporte mais popular do mundo, e são varias as razões para ser considerado o 

rei dos esportes. Seus requisitos básicos são simples e não muito numerosos, 

proporcionam uma atividade física variada, favorece o desenvolvimento social do 

individuo através da necessidade de colaboração, permite ações individuais de 

grande habilidade. É o tipo de esporte com diferentes funções - sociais, lúdicas, etc.      

 

Para Helal (1997), na década de 1980, o futebol como mercadoria começa a 

se intensificar, através da publicidade que vai conquistando espaço com propaganda 

em placas nos campos de futebol e nos uniformes dos jogadores.  

 

         O futebol amador envolve um conjunto complexo de relações sociais que não 

são simplesmente uma reprodução de modelos do esporte profissional. O futebol, 

como lazer, é uma prática importante para as crianças e jovens, pois contribui para a 

sociabilidade, e pode ser realizada sem o apoio de instituições, privada ou pública. 

(TOKUYOCHI, 2006). 
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4.2 Historia e Evolução 

 

Na China 2.700 a C. foi registrado por escritores um tipo de jogo com bola, 

oito jogadores, campo quadrado de 14 metros, bola de couro e estaca de bambu, 

chamado TSU-CHU, no Japão existiu um jogo chamado KEMARI, a bola deveria 

passar de pé em pé sem tocar o solo e sem objetivo de gol, os quais podem ser os 

mais antigos jogos percussores do futebol. (FRISSELLI; MANTOVANI, 1999). 

Segundo Cabral (1978 apud FRISSELLI; MANTOVANI, 1999), na Itália 

praticava-se um jogo com o nome CALCIO, no século XVI, em terreno de 137 x 50 

metros onde os jogadores começavam a ter uma função definida e um mínimo de 

organização tática. 

Na Inglaterra no século XVII o futebol era muito violento e sangrento. Foi 

proibido pelo rei Carlos II, e apesar de ser desvalorizado, o futebol, o jogo em vez de 

perecer, evoluiu. Reconhecendo a força do futebol o rei liberou a sua pratica.    

Em 1857, na Inglaterra, o futebol começou a se organizar como esporte e foi 

formado o 1º clube de futebol da historia chamado Sheffield (GOLDMAN; DUNK, 

1990 apud FRISSELLI; MANTOVANI, 1999). 

Na América pré-colombiana, na mesma época que os chineses e japoneses 

se entregavam ao seu futebol, os nativos também se dedicavam aos jogos de bola. 

O historiador espanhol Herrera y Tordesillas menciona "uma bola de borracha 

extraída das árvores". Para o historiador Jean Le Floc'hmoan, os sul-americanos são 

os primeiros a fabricar bolas de resina. (CARDOSO, 2004). 

Nas Américas existia um jogo de caráter recreativo, jogado com os pés com 

uma bola de borracha, extraídos das seringueiras, outros jogos parecidos com o 

futebol, era jogado pelos índios Aztecas e por outros índios no Chile e Patagônia, 

era semelhante ao futebol e na América era muito popular e recreativo e não 

violento como na Europa. (FRISSELLI; MANTOVANI, 1999). 
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4.3 Futebol no Brasil 

 

Segundo Frisselli e Mantovani (1999), desde 1887 há o registro de futebol, 

trazido pelos marinheiros ingleses e holandeses, fala-se que padres jesuítas teriam 

trazido o jogo da Europa e que os ingleses radicados no Brasil organizavam jogos. 

 A partir de 1894, o futebol começou oficialmente no Brasil. Charles Miller, um 

brasileiro que retornava da Inglaterra, onde foi estudar, trouxe as primeiras 2 bolas 

de futebol e uniformes quando organizou o 1º jogo entre brasileiros e ingleses que 

trabalhavam no Brasil. (FRISSELLI; MANTOVANI, 1999). 

Sport Club Rio Grande (Rio Grande, RS) é considerado oficialmente o clube 

mais antigo do Brasil (24/06/1900). O Brasil é o único penta campeão mundial de 

futebol e o único que participou de todas as 19 copas do mundo de futebol. 

Os fundamentos do futebol são: domínio, controle, orientação, condução, 

drible, finta, marcar, desmarcar, passe, chute, cabeceio. 

As categorias são: sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, profissional, 

veterano - 35 a 40 anos, máster - 40 em diante. 

As posições são: Goleiro, Lateral / Ala (direito e esquerdo), Zagueiro (central, 

4° zagueiro, direito, esquerdo e libero), Meio Campo (volante, 2º volante, meia 

armador, meia direita, meia esquerda, meia avançado), Atacante (ponta direita, 

centroavante, ponta esquerda, pela direita, pela esquerda, à frente). 

 

4.4 O surgimento das escolinhas de futebol no Brasil 

 
Segundo Florenzano (1998), nos anos 60 e 70, o estado entendeu a 

necessidade de um novo modelo de jogador de futebol devido, principalmente, ao 

fracasso do futebol brasileiro na Copa do Mundo de 1966. Os maus hábitos, vício 

dos jogadores, foi apontado como um dos fatores principais da derrota. 

 
Uma das soluções encontrada seria o investimento nas categorias de base 

que teria a função de corrigir os maus hábitos dos jogadores.  
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Com a valorização das categorias de base, surgiam as escolinhas de futebol, 

que para os jovens atletas era uma etapa importante para conseguir ser aceito em 

uma equipe federada. 

 

As escolinhas de futebol disponibilizaram oportunidade de trabalho, 

principalmente para os professores de educação física. (FLORENZANO, 1998). 

 
Segundo Saad e Rezer (2005), o crescimento urbano contribuiu para o 

desaparecimento de espaços livre e dos campos de várzea, contribuindo para o 

início das escolinhas de futebol, entendendo que a proliferação das escolinhas 

também foi influenciada pela melhora no rendimento do futebol brasileiro, e a 

comodidade e segurança dos pais, sabendo que o seu filho treina com a supervisão 

de profissionais capacitados em um local adequado e com segurança. 
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Políticas públicas correspondem à interferência do poder público na tentativa 

de destinar as verbas públicas para atendimento da população em um determinado 

campo social. Assim, todas as faixas de idade de população devem ter acesso às 

atividades esportivas e de lazer, portanto, disponibilizar a população os espaços 

patrimoniais e naturais existentes é o objetivo de uma política pública de esporte e 

lazer (MARCELLINO, 1995). 

Segundo Silva e Melo (2000), os estudos de políticas públicas, 
programa e projetos, devem focar de forma privilegiada o processo 
de implementação, já que este tem sido entendido como uma das 
dimensões cruciais, senão a variável central, para a explicação do 
insucesso dos governos em atingir os objetivos estabelecidos pelas 
políticas públicas. 

Villarta (2004) acredita que para que uma gestão pública de lazer possa 

realmente atender aos anseios da população, incentivar a sociabilidade e permitir o 

desenvolvimento de uma plena cidadania de seus participantes, os gestores devem 

estar atentos não só a questão referente à formulação das políticas públicas, mas 

também as questões referentes à sua implementação, ou seja, após a formulação 

de uma política coerente, com as reais necessidades de cada comunidade, possam 

implementar com sucesso e alcançar o objetivo principal que é oferecer a todo 

cidadão a possibilidade de uma melhor qualidade de vida através de prática de 

atividades de lazer. 

Segundo Fleury (2003, p.171), as políticas públicas além do objetivo de 

melhorar a capacidade do poder público em dar respostas às demandas sociais, são 

muito mais que um simples instrumento para possibilitar o acesso a espaços ou 

serviços, devendo servir como poderoso instrumento para forjar a sociedade que 

queremos criar, definindo condições de inclusão de cidadãos na comunidade, ou 

seja, incentivando a cidadania. 

No município de São José dos Campos, a Secretaria de Esporte e Lazer 

(SEL), vem buscando melhorar a política pública de lazer através dos conjuntos poli-

esportivos e núcleos de atividades esportivas, mas em algumas regiões onde se 

encontra uma carência de escolinhas de futebol publicas. Esta situação pode ser 

associada à falta de espaço físico para a prática do futebol, e em alguns casos, há 
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indivíduos que exercem certo controle na comunidade e que estão interessados em 

benefícios políticos, financeiro e pessoal, se for conveniente para estes indivíduos, a 

comunidade poderá ser beneficiada. 

 

5.1 Condição Sócio Econômica das Regiões de São José dos Campos. 

 
A maioria da população residente no município de São José dos Campos 

pertence às classes C (42%) e D (23%). 

A região oeste é onde se localiza a maior parte da população que pertence à 

classe A, onde em alguns bairros como o Urbanova e Jardim Aquarius, mais da 

metade (56%) das pessoas pertencem à classe A, e 28% a classe B. 

Na região central a classe C predomina, mas em bairros como Vila Adyanna e 

Jardim Esplanada, a maior parte da população pertence à classe A com 32% e 

classe B com 52%, enquanto no Jardim Paulista, 42% da população do bairro 

pertence à classe C (CARMO; ANTICO; LEITE, 2003). 

No Jardim Satélite e Bosque dos Eucaliptos, bairros localizados na região sul, 

a metade da população pertence às classes A e B. No Jardim Satélite 4% pertence à 

classe A, e outros 40% à classe B, no Bosque dos Eucaliptos 4% pertence à classe 

A e 43% a classe B. 

Na maioria dos bairros da região sul a classe C é dominante, sendo que em 

alguns bairros mais afastados a população da classe D é maior. No bairro do Campo 

dos Alemães, 47% da população pertence à classe C e 43% à classe D (CARMO; 

ANTICO; LEITE, 2003). 

Na região leste grande parte da população pertence à classe C, 

principalmente os bairros mais próximos do centro do município de São José dos 

Campos, entre os mais próximos, o bairro Vista Verde, destaca-se por ter a maioria 

da população entre as classes A 12% e classe B com 47% da população do bairro, 

sendo uma exceção na região leste (CARMO; ANTICO; LEITE, 2003). 

Nos bairros mais afastados como Bom Retiro, a população, na sua maior 

parte, pertence à classe C, com 38% e a classe D, com 53% da população do bairro. 
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A região sudeste não se diferencia das demais regiões do município de São 

José dos Campos, quanto à especificação econômica, pois a classe C é maior nos 

bairros mais próximos do centro da cidade, como o bairro da Vila São Bento, o qual 

46% da população esta inserida na classe C, e nos bairros mais afastados, como o 

bairro do Putim, a classe D predomina com 44% da população (CARMO; ANTICO; 

LEITE, 2003). 

Na região norte, o bairro do Alto da Ponte, as classes C com 48% e a classe 

D 31% são a maior parte da população, e nos bairros mais afastados, como os 

bairros do Freitas e Sertãozinho, destacam-se a classe D com 43% e a classe E, 

com 6% da população dos bairros. 

No município de São José dos Campos 43% da população apresenta 

rendimento mensal de até 3 salários mínimos em quase todas as regiões. 

Em bairros como Vila Adyanna, Esplanada, Urbanova e Aquárius, mais de 

60% da população apresentam renda superior a 10 salários mínimos (CARMO; 

ANTICO; LEITE, 2003). 

 

5.2 Inclusão social 

 

O esporte é um poderoso fator de desenvolvimento humano, num sentido 

mais amplo, porque contribui de forma decisiva para a formação física e intelectual 

dos indivíduos. Valores como solidariedade, respeito ao próximo, tolerância, sentido 

coletivo, cooperação, disciplina, capacidade de liderança, respeito às regras e 

noções de trabalho em equipe, são fundamentais para formação do cidadão. 

(WILPERT, 2005, p. 73). 

A socialização deve ser entendida pelo processo através do qual o individuo 

se torna membro funcional de um grupo social, assimilando características e hábitos 

desse grupo, assimilando também a cultura presente no grupo social em que se 

insere. É um processo interminável, que começa pela assimilação dos hábitos, dos 

gestos, das falas dos membros do grupo com o qual queira se sociabilizar e se 

realiza através da comunicação, e da adesão aos costumes deste mesmo grupo. 

(GOELLNER, 2009, p. 15). 
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Segundo Tani et al. (1988), a criança desenvolve a socialização de varias 

maneiras: 

               - Através do ciclo familiar onde aprende a respeitar os mais velhos e ajudar 

os menos capazes. 

               - Relacionar-se em locais fora do ciclo familiar, como escolinhas de futebol, 

clubes recreativos e escola. 

              - Através de relacionamento esporádico que ocorre em praças e parques. 

          Ainda segundo Tani et al. (1988), há aspectos de socialização que ocorre 

através de interações: 

               - Interna, onde a interação ocorre somente com o grupo em que está 

inserido. 

              - Externa, interage com outros grupos e não só com o seu grupo social. 

                - Grupal, acontece a interação de vários grupos. Este tipo de interação 

ocorre principalmente em mutirões e manifestações comunitárias.    

A sociabilidade condiciona o individuo para convivência em sociedade através 

da socialização, que desenvolve a personalidade e onde o caráter é formado pela 

convivência em grupo, a qual a escolinha de futebol torna-se uma maneira de 

contribuir para que a criança aprenda a se relacionar. 

De acordo com Wipert (2005, p. 90), a inclusão social se apresenta como um 

processo de atitude afirmativa pública e privada, no sentido de inserir no contexto 

social mais amplo todos aqueles grupos e populações excluídas. Se a inclusão 

significa garantia dos direitos do cidadão, e se a prática do futebol é utilizada 

intensamente para o lazer, sendo o lazer um direito do cidadão, pode-se pressupor 

que o futebol tem um grande potencial de inclusão social. 

 
As escolinhas podem contribuir para inclusão social, pois elas possibilitam a 

convivência em grupo, onde a participação no jogo tende a ser democrática e 

inclusiva, aproximando as crianças e melhorando a socialização entre elas.   

   
A Inclusão social possibilita o indivíduo poder ter participação em qualquer 

ambiente, onde as escolinhas de futebol devem dar oportunidade para o exercício 

da inclusão para todos, independente do perfil das escolinhas, sendo elas sociais, 

comerciais ou formativas.  
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6 METODOLOGIA 
 

É um estudo descritivo exploratório, com um componente quantitativo e um 

qualitativo, do tipo estudo de caso. 

A etapa inicial foi uma análise demográfica da cidade, por região e faixa 

etária, com dados disponíveis na Secretaria de Planejamento da PMSJC; seguida do 

mapeamento das escolinhas de futebol no município de São José dos Campos, 

através do Google Mapas, que mostrou as regiões que compõe o município, e 

através da Secretaria de Esporte e Lazer da PMSJC, que possui o registro com o 

endereço de todas as escolinhas de futebol do município, possibilitando identificar a 

quantidade de escolinhas localizadas em cada região. 

Foi entregue a todos os participantes da pesquisa um termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo A), o qual foi assinado pelos proprietários das escolinhas 

de futebol participantes da pesquisa, pelos pais ou responsável das crianças 

selecionadas para a pesquisa. 

Para a 2º etapa, foi aplicado um questionário, com quatro perguntas fechadas 

para os proprietários, quatro para os pais e quatro para as crianças. O questionário 

foi respondido por um proprietário de cada escolinha selecionada, e 20 pais e 20 

crianças na faixa etária de 8 a11 anos, idade em que normalmente há uma maior 

participação de crianças. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, parecer nº 07454612.4.0000.0077 (Anexo B). 

As escolinhas são divididas em públicas e particulares, e estas estão 

subdivididas por função e interesse próprio. Serão selecionadas duas escolinhas por 

região, sendo uma pública municipal e uma particular que cobra mensalidade, 

porque as particulares que não cobram mensalidade, os alunos têm o mesmo perfil 

das escolinhas públicas municipais. E aquelas onde há associados, que aceitam 

contribuição, tem o mesmo perfil das escolinhas particulares que cobram 

mensalidade. O número de escolinhas pesquisadas foi de onze no total, devido à 

região oeste contar apenas com uma escolinha particular. 
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Os dados coletados através do questionário aplicado na pesquisa foram 

tabulados e mostrados em forma de gráficos, fazendo-se um levantamento 

estatístico do uso das escolinhas de futebol, da expectativa dos pais e dos 

proprietários, e dos interesses das crianças.  
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7 RESULTADOS 
 
7.1- Escolinhas de futebol 

 

Atualmente é grande a proliferação de escolinhas de futebol destinadas a 

acolher um público infantil e adolescente, compreendendo as idades de 5 a 17 anos. 

Muitas vezes questiona-se o que é desenvolvido nessas escolinhas e para quais 

finalidades. 
Segundo Freire (1991), o trabalho com as escolinhas se materializa 
por meio de uma pratica pedagógica, preocupada com o 
desenvolvimento global de seus alunos respeitando seus estágios de 
crescimento e desenvolvimento, físico e cognitivo, onde a escolinha 
através da sua instrução pedagógica deve contemplar varias 
possibilidades, tais como: sociais, intelectuais, motoras, educacional e 
também esportiva, sua função básica é proporcionar um processo de 
ensino, que possibilite um aprendizado da modalidade, mas que 
também possibilite a melhor compreensão do seu convívio em grupo. 
 

Para Tubino (1992), o esporte está deixando de perspectivar apenas o 

rendimento para incorporar um novo paradigma, onde são ressaltados os sentidos 

educativos e o bem estar social que sua prática pode proporcionar. 

Com este novo conceito de esporte, possibilita-se uma abrangência em três áreas 

de manifestações distintas. 

a) - Manifestação esporte-performance - objetivo alto rendimento. 

Esportivo e a superação que contribui nos treinamentos onde se exige o 

máximo do rendimento dos participantes e salientando que apesar do foco ser a 

busca por vitorias e recordes, a ética deve ser praticada junto com as outras 

prioridades. 

b) - Manifestação esporte-participação - objetivo promover o bem estar, recreação 

e o esporte – lazer para todos. 

No esporte-participação as regras são adaptadas pelos participantes de 

acordo com as atividades propostas, onde se prioriza a inclusão, a participação e o 

prazer. 
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c) - Manifestação esporte-educação - com objetivos claros de formação norteados 

por princípio sócio-educativo, preparando o participante para a cidadania. 

O esporte-educação esta dividido em esporte-educacional, onde se norteia na 

inclusão, cooperação e participação o que contribui no aprendizado educativo como 

respeitar as regras, assimilar as derrotas e trabalhar em equipe. 

No esporte-escolar a busca é pelo desenvolvimento esportivo e o 

desenvolvimento do espírito esportivo, no qual a qualidade moral é importante. 
(TUBINO, 2010, p.44).   

Ensinar uma prática que o aluno levará para toda vida.   

As escolinhas podem ter as mais diversas finalidades: serem formativas, ou 

seja, visando a formação de atletas, podem ser comerciais, visando o lucro através 

do esporte, ou sociais que tem por objetivos a integração sem fins lucrativos. Sejam 

quais forem os fins dessas escolinhas, o importante é que as crianças terão 

oportunidade de se sociabilizarem através do esporte, descobrindo o movimento do 

corpo, o prazer do jogo e das brincadeiras.  

De acordo com Venlioles (2001, p.79), com o crescimento dos grandes 

centros, diminuiu o número de espaços destinados à prática do futebol, e surgiu um 

novo segmento para ocupação desses espaços perdidos pelos jovens: as 

Escolinhas de futebol. 

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, São José dos Campos conta com 

70 campos de futebol, entre público e particular, e 10 quadras de futebol society, 

onde as escolinhas de futebol estão localizadas (SÃO JOSE DOS CAMPOS. 

PREFEITURA, 2013)1

 7.2 Início e as Características das Escolinhas de Futebol em São José dos Campos 

.  

 

 

Segundo Secretaria de Esporte e Lazer (SÃO JOSE DOS CAMPOS. 

PREFEITURA, 2013), as primeiras escolinhas de futebol públicas iniciaram as 
                                            
1 Os dados acerca das escolinhas e campos de futebol foram obtidos em arquivo eletrônico na sede 
da Secretaria de Esporte e Lazer no período de maio de 2013. 
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atividades em 1979, localizadas em quatro locais: Vila Industrial e Jardim Satélite 

onde os responsáveis pelo treinamento eram ex jogadores de futebol do São José 

(Xavier e Zé Carlinhos). Na Vila Industrial, Zezinho Friggi, um funcionário da 

prefeitura e grande incentivador do esporte na cidade, era o treinador, no Alto da 

Ponte, o único professor de Educação Física responsável pelo treinamento era o 

prof. João Mendes, e em 1980 uma escolinha iniciou atividades no Bairro do Torrão 

de Ouro e outro ex-jogador do São José Esporte Clube (Nenê) comandava o 

treinamento. Permanecem em atividade três das cinco escolinhas citadas acima; 

Jardim Satélite, Alto da Ponte e Novo Horizonte. 

As escolinhas de futebol públicas em funcionamento são em número de 18 e 

são administradas pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC), 

através da SEL e estão distribuídas no município de acordo com o número de 

equipamento (campo de futebol), através de pessoas interessadas em inserir uma 

escolinha de futebol na sua comunidade, e regiões onde a SEL constata pouca 

opção de Lazer e grande procura por escolinhas. 

Segundo Secretaria de Esporte e Lazer, o número de escolinhas particulares 

de São José em atividades são 29, distribuídas em todas as regiões, elas têm a 

aprendizagem do futebol como carro chefe, mas além do ensinamento da 

modalidade, as escolinhas estão divididas em quatro tipos: Escolinha Empresa que 

cobram mensalidade, Escolinha Clube onde só participam associados, as que são 

mantidas por contribuição dos alunos, e as que não cobram mensalidade, mantidas 

por ONGS e Associações de Bairro. A grande maioria de escolinhas particulares foi 

criada a partir do ano 2000, e a mais antiga em atividade é a Johnson Clube que 

iniciou suas atividades em 1994 (SÃO JOSE DOS CAMPOS. PREFEITURA, 2013). 

 

7.3 Distribuição das Escolinhas de Futebol 

 

Em São José dos Campos existem hoje implantadas e em funcionamento 47 

escolinhas de futebol (SÃO JOSE DOS CAMPOS. PREFEITURA, 2013). Destas, 18 

são públicas municipais, o que representa 38% do total, e estão distribuídas no 

município de acordo com o número de equipamento (campo de futebol), solicitação 

da comunidade e regiões onde há pouca opção de lazer. 
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O atendimento das escolinhas públicas municipais está voltado para a 

comunidade, oferecendo uma modalidade esportiva gratuita incentivando a prática 

de atividade física, o lazer e a sociabilidade dos alunos. 

A prefeitura de São José dos Campos (PMSJC), através da secretaria de 

esporte e lazer (SEL), é responsável pelo suporte e administração de todas as 

escolinhas públicas, e auxilia algumas escolinhas particulares liberando o espaço 

físico para o seu funcionamento. 

A quantidade de escolinhas de futebol particulares é 29, representando 61% 

do total, distribuídas por todas as regiões de São José dos Campos, e a sua 

localização está relacionada de acordo com o perfil das escolinhas, que pode ser 

financeiro, recreativo ou social.   

O público atendido pelas escolinhas particulares está relacionado com 

múltiplos objetivos. As escolinhas empresas atendem ao público com condições de 

pagar pela realização de prática da modalidade, e são mantidas através de 

mensalidades. 

Nas escolinhas clube, onde só participam associados, com objetivo voltado 

para o lado recreativo e do lazer dos sócios, são mantidas por mensalidades, mas 

só podem ser freqüentadas por sócios, que além da escolinha, usam outros 

benefícios oferecidos pelos clubes, e as com objetivo de inclusão social que estão 

buscando o lazer e inclusão de crianças e adolescentes para uma melhor qualidade 

de vida e formação de pessoas, não priorizando a formação de atletas. Algumas são 

mantidas por contribuição dos alunos e outras são mantidas por ONGS e 

Associações de Bairros.  

A Figura 1 mostra a localização de todas as escolinhas de futebol na cidade 

de São José dos Campos. 
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Figura 1 - Escolinhas de futebol na cidade de São José dos Campos 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013) 

A faixa etária atendida pelas escolinhas de futebol públicas e particulares esta 

entre 5 a 17anos.  

De acordo com censo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA  , 2010), no município de São José dos Campos a população total 

nesta faixa etária é de 64.442 entre crianças e adolescentes, sendo deste total 

10.4% de alunos que participam das escolinhas de futebol públicas municipais e 

particulares, o que representa 6.740. Apesar de o futebol ser uma modalidade 

importante e popular, a porcentagem verificada demonstra que mesmo que o 

número de participantes possa ser considerado pequeno em relação ao número total 

da população, isto pode estar relacionado com a participação deste público em 

outras escolinhas de modalidades diferentes, e/ou outros interesses, assim como a 

falta de acesso a essa prática de modo formal nas escolinhas.  

O Gráfico 1, mostra os números da população total e dos participantes de 

todas as escolinhas do município. 
 
 

 
 

Gráfico 1 – População total e dos participantes de todas as escolinhas do município 



31 
 

 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013) 

A localização e o número de alunos da cidade de São José dos Campos 

estão dividida pelas regiões do município, onde se pode verificar que a distribuição 

das particulares estão relacionadas na sua maioria com a situação sócio econômica 

da região onde se pretende funcionar, e algumas particulares buscam locais para 

montar projetos sociais e as escolinhas públicas estão distribuída em função da 

solicitação e necessidade da região. 

Como mostrado na Figura 1, São José dos Campos está dividida por regiões, 

e verifica-se um número maior de escolinhas localizadas em determinadas regiões e 

número menor em outras, que será especificado por região, o que se entende com a 

figura é que as localizações das escolinhas particulares e públicas municipais estão 

relacionadas com a condição sócio econômica e a disponibilidade de áreas para o 

funcionamento das escolinhas de futebol.  

No Gráfico 2 e 3, pode-se visualizar em detalhes a distribuição da população 

por regiões. 
 
 

64442

6740

População Total de 5 a 17 anos 
em São José dos Campos
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Gráfico 2 - População Total de 5 a 17 anos  Gráfico 3 - Alunos das Escolinhas 

   
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 

 

A região sul é a que concentra a maior população, com um total 23.936 de 

crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos, o que significa 37% da 

população total do município de São José dos Campos, e o maior número de 

participantes de escolinhas, 2.712, representando 11.3% do total, sendo 4 públicas 

municipais e 12 particulares. 

Elas estão divididas em 4 tipos: a Escolinha Empresa, que cobra mensalidade 

5 escolinhas, Escolinha Clube onde só participam associados 1 escolinha, as que 

são mantidas por contribuição dos alunos 2 escolinhas e as que não cobram 

mensalidade, estas são mantidas por ONGS e Associações de Bairro 4 escolinhas.   

O número de escolinhas particulares é maior do que o das públicas, mas o 

número de escolinhas gratuitas ultrapassa o número de pagas, pois 4 particulares 

não cobram mensalidade. Entende-se que a região, por concentrar a maior 

população e estar dividida em vários bairros em que a situação sócio econômica é 

distinta, influencia o maior número de escolinhas gratuitas e voltadas a inclusão 

social.  

A Figura 2 mostra a localização de todas as escolinhas da região sul, onde se 

pode constatar maior número de escolinhas gratuitas em comparação com o número 

de pagas. 
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Figura 2 - Escolinhas de Futebol: Região Sul 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 

 

Os participantes das escolinhas de futebol na região sul estão divididos, 

quantitativamente, entre as públicas municipais e particulares, sendo 2120 alunos 

participantes das particulares, representando 73% do total, onde 42% pagam e 29% 

são gratuitas, e 590 alunos das públicas o que corresponde a 27% do total, onde o 

número total de escolas gratuitas entre particulares e públicas municipais 

correspondem a 56% do total. 

A região concentra em determinados bairros uma população com condição 

sócio econômica mais elevada e em outros a condição é menor, o que contribuiu 

para o maior número de escolinhas de futebol com o foco voltado para a inclusão 

social. 
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O Gráfico 4, mostra o número de alunos das escolinhas públicas municipais e 

particulares na região sul. 
 
Gráfico 4 - número de alunos das escolinhas públicas municipais e particulares na região sul 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 

 

Na região leste o número da população na faixa etária de 5 a 17anos é de 

17.539 pessoas, o que significa 27% da população total na faixa etária de 5 a 

17anos do município de São José dos Campos, onde 2.145 participam das 

escolinhas de futebol significando 12.2% de praticantes. 

O número de escolinhas públicas municipais nesta região é maior do que os 

das particulares, sendo 8 públicas municipais e 6 particulares, e entre elas apenas 2 

cobram mensalidade, o número maior de escolinhas de interesse social pode estar 

relacionado aos investimentos da prefeitura em centros esportivos na região e pela 

condição sócio econômica da população. 

A localização das escolinhas que cobram mensalidade é próximo ao centro e 

as gratuitas estão em bairros mais distantes, isto é, devido os bairros mais afastados 

a condição sócio econômica da população ser baixa, e onde a prefeitura procurou 

incentivar a proliferação das escolinhas de futebol, através da construção de poli 

esportivos e áreas para pratica de futebol, influenciando um maior número de 

escolinhas gratuitas. Podemos verificar na Figura 3 a localização das escolinhas 

particulares e públicas municipais da região leste. 

 
 
 
 

2120

592
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Figura 3 - Escolinhas de futebol: Região Leste 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013) 

 

O número de alunos nas escolinhas públicas municipais é de 1175, ou seja, 

54.7% do total de participantes, enquanto os particulares possuem 970 participantes 

totalizando 45.3% de alunos, onde 230 ou 10.3% dos participantes das particulares 

não pagam, aumentando para 65% o numero de alunos que participam 

gratuitamente das escolinhas de futebol na região leste.  

Os alunos estão distribuídos entre as 8 escolinhas públicas municipais e as 

particulares que estão divididas em: 2 que cobram mensalidade, 2 não cobram 1 

somente associados e 1 que aceita contribuição dos participantes, o Gráfico 5  

mostra o número de alunos nas escolinhas particular e pública da região leste.  
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Gráfico 5 - Número de alunos nas escolinhas particulares e públicas da região 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 

Na região norte a população com idade para participar das escolinhas de 

futebol é 6.492 o que significa 10% da população total na faixa etária de 5 a 17anos 

do município de São José dos Campos, e deste total 1.136 participam das atividades 

ou 17% de praticantes, 9 escolinhas estão atualmente em funcionamento na região, 

sendo 4 públicas municipais e 5 particulares o número elevado de escolinhas que 

cobram mensalidade 4. 

As escolinhas de futebol, principalmente as particulares podem estar 

localizadas estrategicamente próximo ao centro facilitando o acesso rápido dos 

alunos e incentivando a vinda de praticantes de outras regiões. 

As públicas municipais estão localizadas em bairros mais distantes, com 

exceção do Alto da Ponte, isto ocorre devido à condição sócio econômica de alguns 

bairros mais afastados serem mais baixa não atraindo as escolinhas particulares, é 

quando a prefeitura atua disponibilizando locais para formação de escolinhas de 

futebol.  

A Figura 4 mostra a localização de todas as escolinhas da região norte.                                

 

9701175
Particulares: 970

Públicas: 1175
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Figura 4 - Escolinhas de Futebol: Região Norte 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 

       
 

Entre os 1.136 alunos que estão participando das escolinhas 610 praticam a 

modalidade nas particulares representando 53.6% de alunos, onde 150 ou 13% não 

pagam mensalidade, enquanto nas públicas municipais o número de participantes é 

de 526 uma porcentagem de 46.4% de alunos. 

O número de alunos nas escolinhas particulares é maior, mas os alunos que 

participam gratuitamente das escolinhas é superior, o que mostra uma preocupação 

com a inclusão social em relação à crianças e adolescentes da região norte.  

O Gráfico 6, mostra o número de crianças e adolescentes que participam das 

escolinhas da região norte. 



38 
 

 

Gráfico 6 - Número de crianças e adolescentes que participam das escolinhas da região norte 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013) 

 

Na região central o número da população na faixa etária de 5 a 17anos é de 

7.588 crianças e adolescentes, o que significa 12% da população total na faixa etária 

de 5 a 17anos do município de São José dos Campos, onde 643 participam das 

escolinhas de futebol significando 8.4% de praticantes. É 5 a quantidade de 

escolinhas, onde 4 são particulares e 1, é pública municipal, e entre as particulares, 

2 cobram mensalidade e 2 estão disponíveis apenas para associados.  

A localização das escolinhas de futebol particulares próximas a região oeste, 

pode ser entendida como uma maneira de atrair alunos, devido o número reduzido 

de escolinhas na região oeste e a população ter uma condição sócioeconômica 

melhor, possibilitando uma maior participação de crianças da região central e oeste 

nas escolinhas, já que a maioria dos pais tem condições de levar o aluno para 

treinar.  

A pública municipal esta posicionada em um bairro de baixa renda 

demonstrando um acerto na escolha da localização, pois com menor condição de ter 

gastos com transporte, a localização de uma escolinha próxima a população de 

baixa renda contribui na inclusão social e lazer dos praticantes. A Figura 5 mostra a 

distribuição das escolinhas na região central. 
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Figura 5 - Escolinhas de Futebol: Região central 

   
Fonte: São Jose dos Campos (2013) 

 

A participação dos alunos nas escolinhas da região central está dividida em 

números, sendo 530 participantes de escolinhas particulares, o que significa 82.4% 

dos participantes, e nas públicas municipais, com 113, somando 17.6% dos 

praticantes. 

O número maior de alunos nas escolinhas particulares está diretamente 

relacionado com a quantidade e localização das mesmas, pois são em número 

maior e localizadas próximo de bairros com a população em condições sócio 

econômica mais elevada, cuja necessidade de escolinhas públicas municipais é 

menor, pois para implementação de uma escolinha pública é preciso uma demanda 

de alunos de baixa renda que já é atendido pela escolinha pública da região.  

     O Gráfico 7, mostra os números de alunos participantes das escolinhas da região 
central. 

 
Gráfico 7 - Números de alunos participantes das escolinhas da região central 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013) 
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Na região sudeste, a população com faixa etária de 5 a 17anos é de 5.178 

crianças e adolescentes, representando 8% da população total na faixa etária de 5 a 

17anos do município de São José dos Campos. Delas 234 participam das 

escolinhas de futebol significando 4.5% de praticantes.  

O número reduzido de praticantes pode estar relacionado ao fato da região 

disponibilizar apenas 2 escolinhas de futebol, 1 pública municipal e 1 particular, que 

aceita contribuição dos alunos, e também por ser uma região de dimensão 

geográfica menor, em comparação as outras regiões de São José dos Campos, e 

ainda tem como fator prejudicial à ocupação de grande parte do seu território pelo 

CTA (Centro Técnico Aeroespacial), um território do governo, onde o acesso é 

restrito e controlado, o que dificulta a participação da população residente no CTA.  

Através da Figura 6 pode-se visualizar a localização das escolinhas de futebol 

da região sudeste.               
 
 

Figura 6 - Escolinhas de Futebol: Região Sudeste 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 
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O número de alunos na escolinha pública municipal é de 130, ou seja, 55.5% 

do total de participantes, enquanto a particular possui 104 participantes totalizando 

44.5% de alunos da região sudeste. 

A diferença quantitativa em relação aos participantes das escolinhas é 

pequena, que leva a considerar o fato de com apenas 2 escolinhas de futebol na 

região sudeste, elas estão em locais adequados e acessíveis para os alunos.        

O Gráfico 8, mostra o número de alunos nas escolinhas de futebol da região 

sudeste. 
 

Gráfico 8 - Número de alunos nas escolinhas de futebol da região sudeste 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 

Na região oeste, o número da população é menor quando comparado as 

outras regiões na faixa etária de 5 a 17anos com 3.709 pessoas, ou 6% da 

população total do município na faixa etária de 5 a 17anos de São José dos 

Campos, onde apenas 100 participam das escolinhas de futebol, totalizando 2,6% 

de praticantes.  

É uma região que possui uma população menor, mas com condição sócio 

econômica alta, onde há um grande número de condomínios e poucas áreas 

disponíveis para formação de escolinhas de futebol. Em uma delas esta localizada a 

única escolinha de futebol particular à disposição da população que não cobra 

mensalidade. 

130

104
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A região oferece apenas uma opção para treinar futebol, o que contribui para 

a falta de interesse das crianças e adolescentes em participar. A Figura 7 mostra a 

localização da única escolinha da região oeste.       

 
Figura 7 - Escolinha de Futebol: Região Oeste 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 

 

O número de alunos participando da escolinha de futebol é 100, onde todos 

praticam a modalidade na única em funcionamento da região oeste, que apesar de 

ser particular não cobra mensalidade e mesmo com a oportunidade de treinar 

gratuitamente, o número de alunos é reduzido, o que pode estar relacionado ao 

perfil da escolinha, não atendendo às expectativas da população. 

A região oeste possui uma condição sócio econômica alta na grande maioria 

da população, contribuindo com o aluno na questão da escolha por uma escolinha 

de sua preferência, pois a família pode oferecer a escolinha de futebol que a criança 

melhor se adapte. 
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O Gráfico 9, mostra o numero de alunos na única escolinha particular da 

região oeste.   
 

Gráfico 9 - Numero de alunos na única escolinha particular da região oeste 

 
Fonte: São Jose dos Campos (2013). 

 

7.4 Pesquisa de Campo 

 
A elaboração do questionário vem complementar a análise sobre a 

distribuição das escolinhas de futebol no município de São José dos Campos.  

A pesquisa de campo, através de questões fechadas, deve esclarecer o 

porquê da localização das escolinhas, qual seu objetivo, a expectativa dos pais em 

relação à participação dos filhos e o motivo que levou a criança a escolher o futebol 

como modalidade esportiva. 

A pesquisa de campo realizada nas escolinhas de futebol públicas municipais 

e particulares no município de São José dos Campos mostrou, através de um 

questionário, qual a opinião dos pais, alunos e proprietários, sobre o perfil e a função 

das mesmas na socialização dos alunos praticantes.  

Primeiro foram pesquisadas duas escolinhas por região, uma pública 

municipal e outra particular e também o resultado de todas as escolinhas de futebol 

da cidade de São José dos Campos, sendo no total de onze, apesar da cidade ser 

dividida por seis regiões, na região Oeste, há somente uma escolinha em 

funcionamento.  

A escolha das escolinhas foi feita pelo critério de número de participantes 

aproximados entre as duas escolinhas de futebol. O número de participantes da 

100
Particulares: 
100

0
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pesquisa, por escolinha, foi de 20 alunos entre 8 a 11 anos, 20 pais e 1 proprietário 

ou gestor da escolinha. 

 

7.4.1 Perguntas para os pais 

 

1) - Qual o objetivo de matricular seu filho em uma escolinha de futebol? 
 
Gráfico 10 e 11 - Região Leste - resposta da pergunta 1 aplicada aos pais  

  
Fonte: Questionario 
 
 

Particular 
Nº Alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº Alunos 

Pública 
% 

Interesse pela prática esportiva. 11 55 8 40 
Seguir uma carreira profissional. 3 15 10 50 
Ocupar o tempo livre. 6 30 2 10 

 
A maioria dos pais da escolinha particular tem como objetivo estimular a 

prática esportiva, o que indica que o bem estar do filho é o foco principal. Já os pais 

da pública municipal, na sua maioria, têm como objetivo a esperança do filho seguir 

uma carreira profissional, possibilitando uma vida melhor financeiramente, pois 

grande parte dos alunos da escolinha pública municipal tem renda familiar baixa. 

 
Gráfico 12 e 13 - Região sudeste - resposta da pergunta 1 aplicada aos pais 

 
Legenda: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

 Interesse pela prática esportiva. 9 45 12 60 
 Seguir uma carreira profissional. 9 45 6 30 
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30%
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40%
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10% Pública %
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45%

45%

10%
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prática esportiva.

Seguir uma 
carreira profissional.

60%
30%

10%

Pública %
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pela prática 
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 Ocupar o tempo livre. 2 10 2 10 
 
  A maioria dos pais da escolinha pública municipal tem como objetivo estimular 

o filho a praticar um esporte, entendendo que há preocupação dos pais com a 

qualidade de vida do filho, já os pais da particular em sua maioria, as respostas em 

dois objetivos ficaram empatados, no objetivo de estimular a prática esportiva e o de 

seguir uma carreira profissional de jogador de futebol, o que se entende que 

estimular a prática esportiva tem maior adesão dos pais da pública. 

 
Gráfico 14 e 15 - Região Central - resposta da pergunta 1 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Interesse pela prática esportiva. 16 80 16 80 
Seguir uma carreira profissional. 2 10 1 5 
Ocupar o tempo livre. 2 10 3 15 

 
Com a mesma porcentagem nas duas escolinhas, para a maioria dos pais o 

objetivo é estimular a prática esportiva, o que contribui para uma melhor qualidade 

de vida do filho. 

 

 
Gráfico 16 e 17 - Região Sul - resposta da pergunta 1 aplicada aos pais 
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Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
         % 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Interesse pela prática esportiva. 11 55 14 70 
Seguir uma carreira profissional. 4 20 4 20 
Ocupar o tempo livre. 5 25 2 10 

 

Para a maioria dos pais da escolinha particular, o objetivo é incentivar a 

prática esportiva no filho, o que indica a preocupação com o bem estar do filho e 

também em virtude de carência de locais para o lazer, as escolinhas de futebol 

proporcionam mais segurança, para as crianças e tranqüilidade para os pais em 

relação à violência urbana.      

Os pais da escolinha pública municipal, apesar de a maioria ter como objetivo 

a prática esportiva para o filho, o que indica também a preocupação dos pais em 

relação à violência, pois quando a criança se envolve em uma prática esportiva, a 

tendência é de seguir hábitos saudáveis entre os alunos. 

 
Gráfico 18 e 19 – Região Norte - resposta da pergunta 1 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Interesse pela prática esportiva. 16 80 13 65 
Seguir uma carreira profissional. 4 20 5 25 
Ocupar o tempo livre. 0 0 2 10 

 

Para a maioria dos pais da escolinha particular e da pública municipal, esta 

com 15% a menos, o objetivo é incentivar a prática esportiva no filho, o que indica a 

preocupação com o bem estar do filho, e também, em virtude de carência de locais 

para o lazer, as escolinhas de futebol proporcionam mais segurança para as 

crianças e tranqüilidade para os pais em relação à violência urbana.  
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Gráfico 20 - Região Oeste- resposta da pergunta 1 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 

 

Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Interesse pela prática esportiva. 15 75 
Seguir uma carreira profissional. 2 10 
Ocupar o tempo livre. 3 15 
 

Na região oeste há uma escolinha de futebol particular em funcionamento, na 

qual a maioria dos pais tem como objetivo estimular a prática esportiva, para que a 

criança desperte o interesse por hábito saudável e prazeroso. 

 
Gráfico 21 - Todas as regiões - resposta da pergunta 1 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 
 % Nº de alunos 
Despertar nele o interesse pela prática esportiva. 64 141 
Iniciá-lo numa possível carreira profissional. 21 50 
Ocupar o tempo livre da criança. 15 29 

 

A maioria dos pais tem como objetivo estimular o interesse do filho à prática 

esportiva, indicando a preocupação com a saúde e bem estar da criança, pois a 

prática esportiva proporciona benefícios nos aspectos físico, social e de lazer. 
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2) - O que você espera como benefício para o seu filho, após iniciar os treinos em 

uma escolinha de futebol? 
 
Gráfico 22 e 23 – Região Leste - resposta da pergunta 2 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sociabilidade da criança. 9 45 5 25 
Melhora no desempenho escolar. 8 40 3 15 
Que ele se torne um profissional renomado. 3 15 12 60 

 

Para a maioria dos pais da escolinha particular, o benefício esperado é que o 

filho comece a sociabilizar com outras crianças, o que pode estar relacionado ao dia 

a dia do aluno, pois a maioria reside em condomínios, restringindo a sua convivência 

a um numero menor de crianças, enquanto na escolinha ele vai conviver com outras 

crianças e também vai ser estimulado a trabalhar em equipe.  

Para a maioria dos pais da escolinha pública municipal, espera-se como 

beneficio que o filho siga uma carreira de jogador profissional, o que pode estar 

relacionado com a situação financeira da família, pois o futebol possibilita a alguns 

jogadores uma situação financeira alta, o que proporcionaria uma vida melhor para 

toda a família. 
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Gráfico 24 e 25 Região Sudeste - resposta da pergunta 2 aplicada aos pais  

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sociabilidade da criança. 10 50 12 60 
Melhora no desempenho escolar. 6 30 6 30 
Que ele se torne um profissional renomado. 4 20 2 10 

 

A maioria dos pais da escolinha pública municipal, espera como benefício, a 

sociabilidade do filho e com 10% a menos, os pais da particular, na sua maioria, 

também, espera como benefício a sociabilidade dos filhos, o que demonstra que 

para os pais, através do treinamento na escolinha de futebol, o filho aumente o seu 

ciclo de amizade e aprenda a trabalhar em equipe. 

 
Gráfico 26 e 27 - Região Central - resposta da pergunta 2 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sociabilidade da criança. 18 90 9 45 
Melhora no desempenho escolar. 1 5 8 40 
Que ele se torne um profissional renomado. 1 5 3 15 

 

A maioria dos pais da escolinha particular espera como benefício uma maior 

sociabilidade dos filhos, devido à escolinha de futebol proporcionar a convivência 
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com outras crianças, o que talvez no dia a dia dos filhos isto não aconteça. Já os 

pais das escolinhas públicas municipais, uma porcentagem considerável, esperam 

como benefício à melhora no desempenho escolar, utilizando a participação da 

criança na escolinha e a sua permanência na mesma como um prêmio, contribuindo 

para maior dedicação da criança com o estudo. 
Gráfico 28 e 29 - Região Sul - resposta da pergunta 2 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sociabilidade da criança. 12 60 12 60 
Melhora no desempenho escolar. 6 30 4 20 
Que ele se torne um profissional renomado. 2 10 4 20 

 
A maioria dos pais com porcentagem igual, na pública municipal e na 

particular, escolheu como beneficio a melhora no convívio social dos filhos, o que 

indica que através das escolinhas de futebol os seus filhos desenvolvam o trabalho 

em equipe e a convivência em grupo. 

 
Gráfico 30 e 31 - Região Norte - resposta da pergunta 2 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sociabilidade da criança. 14 70 12 60 
Melhora no desempenho escolar. 4 20 5 25 
Que ele se torne um profissional renomado. 2 10 3 15 
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A maioria dos pais da particular espera como benefício à sociabilidade do 

filho, e com 10% a menos, os pais da pública municipal, na sua maioria, também 

espera como benefício à sociabilidade dos filhos, o que demonstra que para os pais, 

através do treinamento na escolinha de futebol, o filho aumente o seu ciclo de 

amizade e aprenda a trabalhar em equipe. 

 
Gráfico 32 - Região Oeste - resposta da pergunta 2 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 

 

Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

 Sociabilidade da criança. 14 70 
 Melhora no desempenho escolar. 4 20 
 Que ele se torne um profissional renomado. 2 10 

 

O benefício esperado pela maioria é a sociabilidade do filho, entendendo que 

através da convivência em grupo e o trabalho em equipe o aluno interaja melhor 

com alunos da escolinha. 
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Gráfico 33 - Todas as regiões - resposta da pergunta 2 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 
 % Nº de alunos 
Sociabilidade da criança. 58 127 
Melhora no desempenho escolar. 26 59 
Que ele se torne um profissional renomado. 16 34 

 

O benefício esperado para a maioria dos pais é a sociabilidade do filho, pelo 

fato do futebol ser uma modalidade coletiva, onde o aluno treina com outras crianças 

o que possibilita a oportunidade de interagir e conviver em equipe. 

 

3) – Você já notou alguma mudança no comportamento de seus filhos depois que 
eles iniciaram os treinamentos na escolinha de futebol. 

 
Gráfico 34 e 35 - Região Leste - resposta da pergunta 3 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sim, melhorou o seu comportamento em 
casa. 
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Não, nenhuma mudança significativa.                                       0 0 5 25 
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O resultado para a maioria dos pais das particulares e os das públicas 

municipais com 25% menos, foi que eles notaram que o comportamento melhorou 

em relação a outras crianças, o que indica que participar da escolinha de futebol 

contribui para uma melhora no relacionamento da criança, o que vem ao encontro 

com o benefício esperado pelos pais das duas escolinhas. 

 
Gráfico 36 e 37 - Região Oeste - resposta da pergunta 3 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sim, melhorou o seu comportamento em casa 6 30 6 30 
 Sim, melhorou o seu relacionamento com outras 
crianças. 

12 
 

60 
 

10 
 

50 
 

 Não, nenhuma mudança significativa.                                       2 10 4 20 
 

O resultado para a maioria dos pais da particular, e também para a maioria 

dos pais da particular, com uma diferença de 10% a menos, eles notaram que o 

comportamento melhorou em relação às outras crianças, indicando que participar da 

escolinha de futebol contribuiu para melhora no relacionamento da criança, o que 

vem ao encontro com o benefício esperado pelos pais das duas escolinhas da 

região. 
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Gráfico 38 e 39 - Região Central - resposta da pergunta 3 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sim, melhorou o seu comportamento em 
casa. 

4 
 

20 
 

5 
 

25 
 

Sim, melhorou o seu relacionamento com 
outras crianças. 

14 
 

70 
 

13 
 

65 
 

Não, nenhuma mudança significativa.                                       2 10 2 10 
A maioria dos pais das escolinhas particulares e as públicas municipais, esta 

com apenas 5% a menos, notaram que a convivência com outras crianças melhorou 

o que indica a contribuição das escolinhas na melhora da criança em conviver e 

trabalhar em equipe. 
  

Gráfico 40 e 41 - Região Sul - resposta da pergunta 3 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sim, melhorou o seu comportamento em 
casa. 3 15 4 20 
Sim, melhorou o seu relacionamento com 
outras crianças. 

16 
 

80 
 

14 
 

70 
 

 

A maioria dos pais das escolinhas particulares e as públicas municipais, esta 

com apenas 10% a menos, notaram que a convivência com outras crianças 

melhorou o que indica a contribuição das escolinhas na melhora da criança em 

conviver e trabalhar em equipe. 
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Gráfico 42 e 43 - Região Norte - resposta da pergunta 3 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Sim, melhorou o seu comportamento em 
casa. 
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20 
 

3 
 

15 
 

Sim, melhorou o seu relacionamento com 
outras crianças. 

15 
 

75 
 

17 
 

85 
 

 Não, nenhuma mudança significativa.                                       1 5 0 0 
         A maioria dos pais da escolinha pública municipal e da particular, esta com 

apenas 10% a menos, notaram que a convivência com outras crianças melhorou o 

que indica a contribuição das escolinhas na melhora da criança em conviver e 

trabalhar em equipe. 

 
Gráfico 44 - Região Oeste - resposta da pergunta 3 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 

 

Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Sim, melhorou o seu comportamento em casa. 4 20 

Sim, melhorou o seu relacionamento com outras crianças. 
14 
 

70 
 

Não, nenhuma mudança significativa.                                       2 10 
 
        A maioria dos pais notaram que o comportamento o filho melhorou em relação 

à outras crianças. Isto indica que treinar em uma escolinha de futebol auxilia na 
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convivência e na interação do aluno, o que vai ao encontro do benefício esperado 

pela maioria dos pais.  
 
Gráfico 45 - Todas as regiões - resposta da pergunta 3 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 
 % Nº de alunos 
 Sim, melhorou o seu comportamento em casa. 24 52 
 Sim, melhorou o seu relacionamento com outras crianças. 66 147 
 Não, nenhuma mudança significativa.                                       10 21 

 
Para a maioria dos pais a mudança observada foi à melhora no 

relacionamento com outras crianças, entendendo que o treinamento nas escolinhas, 

contribui para a criança conviver e interagir melhor. Isto está relacionado com o 

treinamento em grupo e o trabalho em equipe aproximarem os alunos.  

4) - A escolinha de futebol onde seu filho treina tem correspondido a sua 
expectativa inicial. 

 
Gráfico 46 e 47 - Região Leste - resposta da pergunta 4 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 14 70 8 40 
Parcialmente. 6 30 12 60 
Não correspondeu. 0 0 0 0 
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A maioria dos pais da escolinha particular, as suas expectativas em relação 

às escolinhas, foi completamente correspondida, o que indica que um método de 

treinamento de qualidade é utilizado pela escolinha, já para os pais da pública 

municipal, as suas expectativas foram na sua maioria parcialmente alcançadas, 

indicando que o método de treinamento não é o que os pais esperavam. 
 
Gráfico 48 e 49 - Região Sudeste - resposta da pergunta 4 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 12 60 7 35 
Parcialmente. 8 40 11 55 
Não correspondeu. 0 0 2 10 

 
 

A maioria dos pais da escolinha particular acredita que as suas expectativas 

em relação às escolinhas foram completamente correspondidas, o que indica que 

um método de treinamento de qualidade está sendo utilizado pela escolinha. Para os 

pais da pública municipal, as suas expectativas foram na sua maioria parcialmente 

alcançadas, indicando que o método de treinamento e sociabilização não são o que 

os pais esperavam. 
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Gráfico 50 e 51 - Região Central - resposta da pergunta 4 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
         % 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 16 80 11 55 
Parcialmente. 4 20 9 45 
Não correspondeu. 0 0 0 0 

 
A maioria dos pais das escolinhas pública municipal e particular, a expectativa 

sobre o desenvolvimento do trabalho da escolinha de futebol foi correspondida 

completamente, indicando que o método de treinamento das duas escolinhas é 

satisfatório para os pais. 

 
Gráfico 52 e 53 - Região Sul - resposta da pergunta 4 aplicada aos pais 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 17 85 11 55 
Parcialmente. 3 15 7 35 
Não correspondeu. 0 0 2 10 

 
A maioria dos pais das escolinhas pública municipal e particular, a expectativa 

sobre o desenvolvimento do trabalho da escolinha de futebol, foi correspondida 

completamente, indicando que o método de treinamento das duas escolinhas é 

satisfatório para os pais. 
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Gráfico 54 e 55 - Região Norte - resposta da pergunta 4 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 20 100 20 100 
Parcialmente. 0 0 0 0 
Não correspondeu. 0 0 0 0 

 
Para todos os pais pesquisados da escolinha pública municipal e da 

particular, a expectativa sobre o desenvolvimento do trabalho da escolinha de 

futebol foi correspondida completamente, indicando que o método de treinamento 

das duas escolinhas é satisfatório e eficaz para os pais. 
 
Gráfico 56 - Região Oeste - resposta da pergunta 4 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 

 

Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Completamente. 15 75 
Parcialmente. 5 25 
Não correspondeu. 0 0 

 

A maioria dos pais teve a sua expectativa em relação ao método de 

treinamento da escolinha correspondido completamente, indicando a satisfação do 

pai com o desenvolvimento do filho no aspecto físico, social e de lazer. 
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Gráfico 57 - Todas as regiões - resposta da pergunta 3 aplicada aos pais 

 
Fonte: Questionário 

 % Nº de alunos 
Completamente. 68 151 
Parcialmente. 30 65 
Não correspondeu. 2 4 

 

A expectativa para a maioria dos pais foi correspondida completamente, o que 

indica um método de treinamento eficaz, contribuindo para o desenvolvimento dos 

alunos em vários aspectos, principalmente na sua convivência em grupo. 

 

7.4.2 Perguntas para os alunos 

 
 
1) - Foi perguntado aos alunos o porquê eles escolheram treinar em uma escolinha 

de futebol. 

  
Gráfico 58 e 59 - Região Leste - resposta da pergunta 1 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Fazer novas amizades. 1 5 0 0 
É o meu esporte preferido. 19 95 20 100 
Os pais o incentivaram. 0 0 0 0 
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A resposta de todos os alunos pesquisados na escolinha pública municipal foi 

porque o futebol é o seu esporte preferido, e com 5% menos, os alunos da 

particular, na sua maioria, também escolheram treinar em uma escolinha de futebol 

por ser o seu esporte preferido, o que pode estar relacionado ao fato do futebol ser 

um esporte popular e democrático, onde todos participam independente da sua 

condição sócio econômica. 

 
Gráfico 60 e 61 - Região Sudeste - resposta da pergunta 1 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Fazer novas amizades. 0 0 0 0 
É o meu esporte preferido. 20 100 16 80 
Os pais o incentivaram. 0 0 4 20 

         A resposta de todos os alunos pesquisados na escolinha particular é de que o 

futebol é o seu esporte preferido, e com 20% a menos, os alunos da pública 

municipal, na sua maioria, também escolheram treinar em uma escolinha de futebol 

por ser o seu esporte preferido, o que pode estar relacionado ao fato do futebol ser 

um esporte popular e democrático, onde todos participam independente da sua 

condição sócio econômica. 
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Gráfico 62 e 63 - Região Central - resposta da pergunta 1 aplicada aos alunos 

             
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Fazer novas amizades. 0 0 0 0 
É o meu esporte preferido. 18 90 19 95 
Os pais o incentivaram. 2 10 1 5 

 

A maioria dos alunos da escolinha particular, e a maioria da pública municipal, 

esta com 5% a menos, escolheram treinar em uma escolinha pelo fato do futebol ser 

o seu esporte preferido, o que pode ser relacionado ao futebol ser um esporte 

popular e democrático, onde todos têm a possibilidade de participar, independente 

da sua condição sócio econômica. 

 
Gráfico 64 e 65 - Região Sul - resposta da pergunta 1 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
         % 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Fazer novas amizades. 3 15 4 20 
É o meu esporte preferido. 15 75 15 75 
Os pais o incentivaram. 2 10 1 Cinco 

 
A maioria dos alunos da escolinha particular, e a maioria da pública municipal, 

esta com 5% a menos, escolheram treinar em uma escolinha pelo fato do futebol ser 

o seu esporte preferido, o que pode ser relacionado ao futebol ser um esporte 
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popular e democrático, onde todos têm a possibilidade de participar, independente 

da sua condição sócio econômica. 

 
Gráfico 66 e 67 - Região Norte - resposta da pergunta 1 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

         Fazer novas amizades. 0 0 0 0 
         É o meu esporte preferido. 17 85 16 80 
         Os pais o incentivaram. 3 15 4 20 

 
A maioria dos alunos da escolinha particular, e a maioria da pública municipal, 

esta com 5% a menos, escolheram treinar em uma escolinha pelo fato do futebol ser 

o seu esporte preferido, o que pode ser relacionado ao futebol ser um esporte 

popular e democrático, onde todos têm a possibilidade de participar, independente 

da sua condição sócio econômica. 

 
Gráfico 68 - Região Oeste - resposta da pergunta 1 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 

Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Fazer novas amizades. 2 10 
É o meu esporte preferido. 18 90 
Os pais o incentivaram. 0 0 
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A resposta da maioria dos alunos foi a de que o futebol é o seu esporte 

preferido, indicando o fato do futebol ser um esporte popular e democrático, onde 

todos tem a possibilidade de participar, independente da sua condição socio 

econômica. 

 
Gráfico 69 - Todas as regiões - resposta da pergunta 1 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 
 % Nº de alunos 
Fazer novas amizades. 5 10 
É o meu esporte preferido. 89 197 
Os pais o incentivaram. 6 13 

A maioria dos alunos escolheu treinar em uma escolinha pelo fato do futebol 

ser o seu esporte preferido, o que pode ser relacionado ao fato do futebol ser um 

esporte popular e democrático, onde todos têm a possibilidade de participar, 

independente da sua condição sócio econômica. 

 

2) - Dentro da expectativa de uma escolinha de futebol, qual o seu objetivo?  
 

Gráfico 70 e 71 - Região Leste - resposta da pergunta 2 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

 Ser um jogador de futebol. 11 55 16 80 
 Fazer uma atividade física. 3 15 4 20 
 Para o meu lazer.   6 30 0 0 
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Para a maioria dos alunos da escolinha pública municipal, o objetivo é de se 

tornar um jogador de futebol, o que pode estar relacionado com a possibilidade de 

uma vida mais confortável financeiramente através do futebol, para os alunos da 

particular, na sua maioria, o objetivo também é o de se tornar um jogador de futebol, 

mas com uma porcentagem 25% menor, já 30% dos alunos da particular, o objetivo 

é o de participar para o seu lazer, o que está relacionado ao fato dos alunos da 

escolinha particular ter uma situação sócio econômica melhor, onde a falta de 

dinheiro não o preocupa. 
Gráfico 72 e 73 - Região Sudeste - resposta da pergunta 2 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Ser um jogador de futebol. 9 45 14 70 
Fazer uma atividade física. 9 45 5 25 
Para o meu lazer.   2 10 1 5 

 
A maioria dos alunos da escolinha de futebol pública municipal, o objetivo é o 

de se tornar um jogador de futebol, o que pode estar relacionado com a 

possibilidade de uma vida mais confortável financeiramente através do futebol. Já 

para os alunos da escolinha particular, em sua maioria, tornar-se um jogador de 

futebol e praticar uma atividade física tem o mesmo percentual de expectativa, 

podendo indicar que o fator financeiro não é o foco principal dos alunos da escolinha 

particular. 
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Gráfico 74 e 75 - Região Central - resposta da pergunta 2 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Ser um jogador de futebol. 8 40 17 85 
Fazer uma atividade física. 9 45 3 15 
Para o meu lazer. 3 15 0 0 

 

A maioria dos alunos da escolinha pública municipal, o objetivo é de se tornar 

um jogador de futebol profissional, o que pode estar relacionado ao fator sócio 

econômico do aluno, que visualiza um futuro melhor para ele e família através do 

futebol, já os alunos, em sua maioria, na escolinha particular, tem como objetivo a 

prática de uma atividade física, o que indica que o fator sócio econômico da família 

não é uma preocupação para as crianças. 

 
Gráfico 76 e 77 - Região Sul - resposta da pergunta 2 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Ser um jogador de futebol. 18 90 14 70 
Fazer uma atividade física. 0 0 4 20 
Para o meu lazer. 2 10 2 10 
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Os alunos da escolinha particular, na sua maioria, têm como objetivo ser 

jogador de futebol, comparando com os alunos da pública municipal, que apesar da 

maioria também ter o objetivo de ser jogador de futebol, a porcentagem é menor, o 

que pode não estar relacionada à condição financeira dos pais e sim a escolha 

espontânea dos alunos sem nenhuma influência externa. 

 
Gráfico 78 e 79 - Região Norte - resposta da pergunta 2 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

          Ser um jogador de futebol. 11 55 14 70 
          Fazer uma atividade física. 3 15 6 30 
          Para o meu lazer.   6 30 0 0 

 
O resultado identificou que nas duas escolinhas, para a maioria dos alunos o 

objetivo é o de se tornar um jogador de futebol, comparando a pública municipal com 

a particular, a porcentagem maior foi na resposta dos alunos da pública municipal o 

que pode estar ligado ao fato do futebol proporcionar para alguns jogadores uma 

condição financeira melhor, estimulando a imaginação dos alunos que, na sua 

maioria, a família tem a sua renda familiar baixa, enquanto os alunos da escolinha 

particular a renda familiar não incomoda a criança. 
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Gráfico 80 – Região Oeste - resposta da pergunta 2 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 

Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Ser um jogador de futebol. 19 95 
Fazer uma atividade física. 1 5 
Para o meu lazer. 0 0 

 

A maioria dos alunos tem como objetivo se tornar um jogador de futebol, o 

que pode estar relacionado a condição sócio econômica, pois apesar da escolinha 

ser particular ela não cobra mensalidade e a renda familiar da maioria dos alunos é 

baixa, tornando o futebol uma oportunidade de uma vida melhor financeiramente.  

 
Gráfico 81 - Todas as regiões - resposta da pergunta 2 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 
 % Nº de alunos 
Ser um jogador de futebol. 61 151 
Fazer uma atividade física. 19 47 
Para o meu lazer. 20 11 

 
Para a maioria dos alunos, o objetivo é o de se tornar jogador de futebol 

profissional, indicando a intenção de conseguir uma profissão no futuro, em que ele 

possa proporcionar uma vida mais confortável financeiramente para ele e para os 
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familiares, além de todas as regalias que a profissão de jogador oferece aos atletas 

bem sucedidos. 

 

3) - O seu comportamento em casa melhorou depois que você iniciou o treinamento 

na escolinha de futebol? 

 
Gráfico 82 e 83 - Região Leste - resposta da pergunta 3 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 8 40 8 40 
Parcialmente. 7 35 6 30 
Não mudou. 5 25 6 30 

 

A maioria dos alunos das escolinhas particulares e públicas municipal, com 

porcentagens iguais, responderam que o seu comportamento em casa melhorou 

completamente, comparando com a porcentagem das duas escolinhas em relação 

ao comportamento melhorarem parcialmente e não perceberem melhora nenhuma 

no comportamento, entende-se que o equilíbrio entre as três respostas, indica o fato 

de o aluno que treina em escolinhas, o esporte contribui para a melhora no 

comportamento do aluno em casa. 
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Gráfico 84 e 85 - Região Sudeste - resposta da pergunta 3 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 9 45 8 40 
Parcialmente. 8 40 8 40 
Não mudou. 3 15 4 20 

 
O comportamento em casa, para a maioria dos alunos da particular, foi que 

ocorreu uma melhora completa em casa, e com 10% a menos, para os alunos da 

escolinha pública municipal, o seu comportamento melhorou completamente, 

comparando com a resposta dos alunos das escolinhas pública municipal e 

particular, que para eles a melhora no comportamento foi parcial. Nota-se um 

equilíbrio entre as duas respostas, o que indica que treinar na escolinha de futebol 

contribui para melhora no comportamento do aluno em casa.  

 
Gráfico 86 e 87 - Região Central - resposta da pergunta 3 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 1 5 5 25 
Parcialmente. 11 55 13 65 
Não mudou. 8 40 2 10 
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A maioria dos alunos da escolinha pública municipal e a maioria das 

particulares, esta com 10% a menos, responderam que a melhora em casa foi 

parcial, o que indica que a influencia dos treinamentos na escolinha de futebol tem 

contribuído relativamente no comportamento em casa. 

 
Gráfico 88 e 89 - Região Sul - resposta da pergunta 3 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 6 30 9 45 
Parcialmente. 9 45 11 55 
Não mudou. 5 25 0 0 

 

A maioria dos alunos da escolinha pública municipal e a maioria das 

particulares, esta com 10% a menos, responderam que a melhora em casa foi 

parcial, o que indica que a influência dos treinamentos na escolinha de futebol tem 

contribuído relativamente no comportamento em casa. 

 
Gráfico 90 e 91 - Região Norte - resposta da pergunta 3 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

          Completamente. 13 65 6 30 
          Parcialmente. 3 15 12 60 
          Não mudou. 4 20 2 10 
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As respostas dos alunos da particular, na sua maioria, melhoraram 

completamente, o que indica que na escolinha particular, a cobrança é menor em 

relação ao desempenha do filho nos treinamentos, já na pública municipal, a maioria 

respondeu que a melhora foi parcial, que pode estar relacionado à esperança 

depositada no filho em relação a ele se tornar um jogador de futebol, podendo 

atrapalhar a convivência em casa. 
 
Gráfico 92 - Região Oeste - resposta da pergunta 3 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 

Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

          Completamente. 8 40 
          Parcialmente. 6 30 
          Não mudou. 6 30 
 

A maioria dos alunos respondeu que o comportamento em casa melhorou 

completamente, indicando que ocorreu melhora, mas devido à porcentagem igual 

das outras respostas e com uma diferença de apenas 10% a menos, conclui-se que 

o treinamento na escolinha, a contribuição para uma melhora completa não é 

expressiva.  
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Gráfico 93 - Todas as regiões - resposta da pergunta 3 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 
 % Nº de alunos 
          Completamente. 38 84 
          Parcialmente. 44 97 
          Não mudou. 18 39 

 

O resultado indica que ao iniciar o treinamento na escolinha de futebol, para a 

maioria, a melhora do comportamento em casa foi parcial, e com a diferença de 

apenas treze alunos a menos, os alunos responderam que a melhora no 

comportamento em casa foi completa, indicando que realizar treinamento em 

equipe, através das escolinhas de futebol, melhora a disciplina do aluno. 

 

4)-Na escola, a sua convivência com os outros alunos melhorou, após iniciar os 

treinamentos na escolinha de futebol?  
 

Gráfico 94 e 95 - Região Leste - resposta da pergunta 4 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 7 35 5 25 
Parcialmente. 10 50 12 60 
Não mudou. 3 15 3 15 

 

38%

44%

18%

%

Completamente.

25%

60%

15%
Pública %

Completamente.  
Parcialmente.

35%

50%

15%
Particular %

Completamente.  



74 
 

 

Para a maioria dos alunos da escolinha pública municipal, a convivência com 

os alunos na escola melhorou parcialmente, e com 10% a menos, mas também na 

sua maioria, os alunos da particular responderam que a melhora foi parcial, 

indicando que ao iniciar os treinamentos na escolinha de futebol, os alunos das duas 

escolinhas começaram a interagir e se relacionar parcialmente melhor na escola 

com os outros alunos. 

 
Gráfico 96 e 97 - Região Sudeste - resposta da pergunta 4 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
 
 
 
 

A 

maioria dos alunos da escolinha particular, responderam que melhorou 

completamente a convivência com os alunos na escola, o que também foi 

respondido pelos alunos da escolinha pública municipal, com uma diferença de 

menos 10%, indicando que ao iniciar os treinamentos na escolinha de futebol, os 

alunos das duas escolinhas da região começaram a interagir e se relacionar melhor 

com os amigos na escola.  
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Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 10 50 8 40 
Parcialmente. 8 40 6 30 
Não mudou. 2 10 6 30 
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Gráfico 98 e 99 - Região Central - resposta da pergunta 4 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 9 50 8 40 
Parcialmente. 8 36 12 60 
Não mudou. 3 14 0 0 

 

Para a maioria dos alunos da escolinha pública municipal a melhora foi 

parcial, já para os alunos da escolinha particular, na sua maioria, a convivência com 

outros alunos na escola foi completa. O que indica que treinar em uma escolinha de 

futebol contribui para que a criança comece a interagir e se relacionar melhor com 

os amigos na escola. 

 
Gráfico 100 e 101 - Região Sul - resposta da pergunta 4 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 
 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 6 30 16 80 
Parcialmente. 10 50 4 20 
Não mudou. 4 20 0 0 

 
Os alunos da escolinha pública municipal, na sua maioria, após ter iniciado os 

treinamentos na escolinha, a convivência com os outros alunos melhorou 

completamente na escola, o que pode estar relacionado ao fato de, através dos 
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treinamentos, a criança começa a trabalhar em grupo e conviver melhor com outras 

crianças. 

Na particular a maior porcentagem foi que melhorou parcialmente, talvez 

porque o objetivo principal da maioria dos alunos é de se tornar um jogador de 

futebol e não melhorar a sua convivência com outras crianças.  

 
Gráfico 102 e 103 - Região Norte - resposta da pergunta 4 aplicada aos alunos 

  
Fonte: Questionário 
 
 

 
Particular 
Nº alunos 

Particular  
% 

Pública 
Nº alunos 

Pública  
% 

Completamente. 12 60 6 30 
Parcialmente. 2 10 9 45 
Não mudou. 6 30 5 25 

 
Os alunos da escolinha pública municipal, na sua maioria, após ter iniciado os 

treinamentos na escolinha, a convivência com os outros alunos melhorou 

completamente na escola, o que pode estar relacionado ao fato que, através dos 

treinamentos, a criança começa a trabalhar em grupo e conviver melhor com outras 

crianças. Na particular a maior porcentagem foi que melhorou parcialmente, talvez 

porque o objetivo principal da maioria dos alunos é de se tornar um jogador de 

futebol, e não melhorar a sua convivência com outras crianças.  
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Gráfico 104 - Região Oeste - resposta da pergunta 4 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

 

Particular 
Nº alunos 

Particular 
% 

         Completamente.   15 75 
         Parcialmente. 4 20 
         Não mudou. 1 5 

 

Para a maioria dos alunos, a convivência na escola melhorou completamente, 

o que indica a contribuição dos treinamentos no desenvolvimento fisico, social e de 

lazer e intregração da criança com os amigos. 

 
Gráfico 105 - Todas as regiões - resposta da pergunta 4 aplicada aos alunos 

 
Fonte: Questionário 

      % Nº de alunos 
Completamente.   46 102 
Parcialmente. 39 85 
Não mudou. 15 33 

 
O resultado foi, para a maioria dos alunos, de que melhorou completamente a 

convivência com os outros alunos na escola, e com uma diferença de dezessete 

alunos a menos, a segunda resposta escolhida pela maioria dos alunos foi que a 

convivência melhorou parcialmente, o que indica que treinar em uma escolinha de 
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futebol contribui para uma melhor interação do aluno, e no seu desenvolvimento de 

como conviver em grupo e trabalhar em equipe. 

 

7.4.3 Perguntas para os proprietários 

 

1) - Porque trabalhar com escolinhas de futebol? 

 

LESTE 
 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que escolheu trabalhar 

com escolinhas para contribuir na inclusão social das crianças da região, o que está 

relacionado com o fato da prefeitura administrar, e o seu objetivo é através do 

esporte promover ações sócias e de lazer. 

     O proprietário da escolinha particular respondeu que escolheu trabalhar com 

escolinhas de futebol para proporcionar uma atividade física e de lazer para as 

crianças da região, indicando a preocupação com o bem estar da criança através do 

esporte. 

 
SUDESTE 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que escolheu trabalhar 

com escolinhas para proporcionar uma atividade física e de lazer para as crianças 

da região, o que está relacionada com o fato de ser a prefeitura quem administra, e 

o seu objetivo é, através do esporte, promover ações sócias e de lazer. 

O proprietário da escolinha particular respondeu que escolheu trabalhar com 

escolinhas de futebol para proporcionar uma atividade física e de lazer para as 

crianças da região, indicando a preocupação com o bem estar da criança através do 

esporte. 

 

CENTRAL 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que o escolheu trabalhar 

com escolinhas para proporcionar uma atividade física e de lazer para as crianças 

da região, o que está relacionada com o fato, de ser a prefeitura quem administra, e 

o seu objetivo é, através do esporte, promover ações sócias e de lazer e estimular a 

atividade física. 
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O proprietário da escolinha particular respondeu que escolheu trabalhar com 

escolinhas de futebol para proporcionar uma atividade física e de lazer para as 

crianças da região, indicando a preocupação com o bem estar da criança através do 

esporte. 

SUL 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que escolheu trabalhar 

com escolinhas para contribuir na inclusão social das crianças da região, o que está 

relacionada com o fato da prefeitura administrar, e o seu objetivo é, através do 

esporte, promover ações sócias e de lazer. 

        O proprietário da escolinha particular respondeu que escolheu trabalhar com 

escolinhas de futebol para a formação de atletas, com objetivo de conseguir lucro 

com futuras transações de atletas para clubes de futebol. 

NORTE 
O gestor da escolinha pública municipal respondeu que escolheu trabalhar 

com escolinhas é para contribuir na inclusão social das crianças da região, o que 

está relacionado com o fato da prefeitura administrar, e o seu objetivo é, através do 

esporte, promover ações sócias e de lazer. 

O proprietário da escolinha particular respondeu que escolheu trabalhar com 

escolinhas de futebol para a formação de atletas, com objetivo de conseguir lucro 

com futuras transações de atletas para clubes de futebol. 

 
OESTE 

     O proprietário respondeu que escolheu trabalhar com escolinhas de futebol para 

proporcionar uma atividade física e de lazer para as crianças da região, indicando a 

preocupação com o bem estar da criança através do esporte. 
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Gráfico 106 - Todas as regiões - resposta da pergunta 1 aplicada aos proprietários 

 
Fonte: Questionário 
 Respostas 
Para formar e negociar atletas. 2 
Para inclusão social de crianças carentes. 3 
Para a pratica de atividade física e de lazer. 6 

 
A maioria dos proprietários respondeu que escolheram trabalhar com 

escolinha de futebol, para proporcionar uma atividade física e de lazer, o que indica 

a preocupação com o bem estar das crianças da região através do esporte. 

 

2)- Qual é o perfil predominante da sua escolinha de futebol?  
 

LESTE 

O perfil predominante da escolinha pública municipal é social, pelo fato de ser 

a prefeitura a instituição que administra, e o seu foco é de ações sociais através da 

pratica esportiva, no caso da escolinha pesquisada. 

O perfil predominante das escolinhas particulares é financeiro, apesar da 

preocupação com o bem estar e o lazer das crianças, a manutenção de uma 

escolinha gera despesas. 

 
SUDESTE 

O perfil predominante da escolinha pública municipal é social, pelo fato da 

prefeitura ser a instituição que administra, e o seu foco é de ações sociais através da 

pratica esportiva, como é o caso da escolinha pesquisada. 
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O perfil predominante das escolinhas particulares é financeiro, apesar da 

preocupação com o bem estar e o lazer das crianças, a manutenção de uma 

escolinha gera despesas. 

CENTRAL 
O perfil predominante da escolinha pública municipal é social, pelo fato da 

prefeitura ser a instituição que administra, e o seu foco é de ações sociais através da 

pratica esportiva, como é o caso da escolinha pesquisada. 

O perfil predominante das escolinhas particulares é financeiro, apesar da 

preocupação com o bem estar e o lazer das crianças, a manutenção de uma 

escolinha gera despesas. 

 
SUL 

O perfil predominante da escolinha pública municipal é social, pelo fato da 

prefeitura ser a instituição que administra, e o seu foco é de ações sociais através da 

pratica esportiva, como é o caso da escolinha pesquisada. 

 
O perfil predominante da escolinha particular é recreativo, pois a intenção é 

de que a criança pratique um esporte sem a cobrança por desempenho e 

rendimento elevado, tendo como prioridade o lazer. 

 
NORTE 

O perfil predominante da escolinha pública municipal é social, pelo fato da 

prefeitura ser a instituição que administra, e o seu foco é de ações sociais através da 

prática esportiva, como é o caso da escolinha pesquisada. 

O perfil predominante da escolinha particular é financeiro, devido à 

manutenção de uma escolinha gerar despesas, o que necessita de um retorno 

financeiro.  

 

OESTE 
O perfil predominante da escolinha é recreativo, pois a intenção é de que a 

criança pratique um esporte sem a cobrança por desempenho e rendimento elevado, 

tendo como prioridade o lazer. 
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Gráfico 107 - Todas as regiões - resposta da pergunta 2 aplicada aos proprietários 

 
Fonte: Questionário 
 Respostas 
Financeiro. 4 
Recreativo. 2 
Social. 5 

 
A maioria das escolinhas o perfil é social, pois a resposta de todas as públicas 

municipais foi social, devido o fato de a prefeitura patrocinar as escolinhas públicas 

municipais, e o seu objetivo é a de proporcionar oportunidade de lazer a todos, 

através da inclusão social. 

 
3)- Qual o critério utilizado para a escolha da localização da sua escolinha?  
 
 

LESTE 
A localização da escolinha pública municipal foi escolhida pelo fato da 

condição sócio econômica da região ser baixa, e com pouca opção de lazer, onde a 

escolinha contribui para minimizar a falta de opções de lazer na região. 

 

A localização da escolinha particular foi escolhida pelo fato da região 

disponibilizar uma área com estrutura para o desenvolvimento das atividades de 

uma escolinha de futebol. 

 
SUDESTE 

A localização da escolinha pública municipal foi escolhida pelo fato da região 

disponibilizar uma área com estrutura para o desenvolvimento das atividades de 

uma escolinha de futebol. 

36%

18%

46%

%

Financeiro.
Recreativo.
Social.
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A localização da escolinha particular também foi escolhida pelo fato da região 

disponibilizar uma área com estrutura para o desenvolvimento das atividades de 

uma escolinha de futebol. 

 
CENTRAL 

A localização da escolinha pública municipal foi escolhida pelo fato da 

condição sócio econômica da região ser baixa, e com pouca opção de lazer, onde a 

escolinha contribui para minimizar a falta de opções de lazer na região. 

 
A localização da escolinha particular foi escolhida pelo fato da região 

disponibilizar uma área com estrutura para o desenvolvimento das atividades de 

uma escolinha de futebol. 

 
SUL 

A localização da escolinha pública municipal foi escolhida pelo fato da região 

disponibilizar uma área com estrutura para o desenvolvimento das atividades de 

uma escolinha de futebol. 

 
A localização da escolinha particular também foi escolhida pelo fato da região 

disponibilizar uma área com estrutura para o desenvolvimento das atividades de 

uma escolinha de futebol. 

 
NORTE 

A localização da escolinha pública municipal foi escolhida pelo fato da 

condição sócio econômica da região ser baixa, e com pouca opção de lazer, onde a 

escolinha contribui para minimizar a falta de opções de lazer na região. 

A localização da escolinha particular foi escolhida para que o acesso dos pais 

seja rápido e fácil no momento de levar o filho para treinar, e depois para buscá-lo 

ao final do treino. 

OESTE 
A localização escolhida ocorreu pelo fato da região disponibilizar uma área 

com estrutura para o desenvolvimento das atividades de uma escolinha de futebol. 
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Gráfico 108 - Todas as regiões - resposta da pergunta 3 aplicada aos proprietários 

 
Fonte: Questionário 
 Respostas 
Área disponível para funcionamento. 7 
Condição sócio econômica da região. 3 
Área onde o acesso e rápido e fácil. 1 

 

        A localização das escolinhas de futebol, na maioria dos casos, se deu 

aproveitando a disponibilidade de locais possíveis para implantar uma escolinha de 

futebol. A estrutura física necessária é relativamente grande e apesar de São José 

dos Campos ser uma cidade em desenvolvimento e com muitos empreendimentos 

imobiliários, ainda encontram-se espaços para viabilizar escolinhas de futebol. 

 
4)- A sua escolinha tem alcançado os objetivos propostos? 
 

LESTE 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que o objetivo foi 

alcançado completamente, o que indica a satisfação do aluno em relação ao método 

de treinamento da escolinha. 

 
O proprietário da escolinha particular respondeu que o seu objetivo proposto 

também foi completamente alcançado, indicando que os alunos estão satisfeitos 

com o desenvolvimento do método de treinamento da sua escolinha. 

 
SUDESTE 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que o objetivo foi 

alcançado parcialmente, indicando que o objetivo do aluno, em relação ao método 

de treinamento da escolinha não foi correspondido totalmente. 

64%

27%

9%

%

Área disponível para 
funcionamento.

Condição sócio econômica da 
região.
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O proprietário da escolinha particular respondeu que o seu objetivo proposto 

também foi completamente alcançado, indicando que os alunos estão satisfeitos 

com o desenvolvimento do método de treinamento da sua escolinha. 

 
CENTRAL 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que o objetivo foi 

alcançado parcialmente, indicando que o objetivo do aluno, em relação ao método 

de treinamento da escolinha, não foi correspondido totalmente. 

O proprietário da escolinha particular respondeu que o seu objetivo proposto 

foi completamente alcançado, indicando que os alunos estão satisfeito com o 

desenvolvimento do método de treinamento da sua escolinha. 

 
SUL 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que o seu objetivo 

proposto foi completamente alcançado, indicando que os alunos estão satisfeitos 

com o desenvolvimento do método de treinamento da sua escolinha. 

 
O proprietário da escolinha particular respondeu que o objetivo foi alcançado 

parcialmente, indicando que o objetivo do aluno em relação ao método de 

treinamento da escolinha, não foi correspondido totalmente. 

 
NORTE 

O gestor da escolinha pública municipal respondeu que o objetivo foi 

alcançado parcialmente, indicando que o objetivo do aluno, em relação ao método 

de treinamento da escolinha, não foi correspondido totalmente. 

O proprietário da escolinha particular também respondeu que o objetivo foi 

alcançado parcialmente, indicando que o objetivo do aluno, em relação ao método 

de treinamento da escolinha, não foi correspondido totalmente. 

 
OESTE 

O proprietário respondeu que o seu objetivo proposto foi completamente 

alcançado, indicando que os alunos estão satisfeito com o desenvolvimento do 

método de treinamento da sua escolinha. 
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Gráfico 109 - Todas as regiões - resposta da pergunta 4 aplicada aos proprietários 

 
Fonte: Questionário 
 Respostas 
Completamente. 6 
Parcialmente 5 
Não alcançou. 0 

 
Para a maioria dos proprietários, o objetivo proposto inicialmente foi 

completamente alcançado, e o restante dos proprietários, com apenas a diferença 

de um a menos, a resposta foi que alcançou parcialmente o objetivo proposto, 

indicando que a estratégia e funcionamento das escolinhas de futebol têm sido 

satisfatórios no geral. 

 

 

55%

45%

0%
%

Completamente.
Parcialmente
Não alcançou.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que o futebol é um esporte com grande visibilidade e prestígio, que  

junto com as escolinhas e suas funções múltiplas, pode auxiliar na política pública 

voltada para o lazer e socialização da criança, mas apesar do futebol ser um esporte 

popular, o número de alunos que participam das atividades oferecidas nas 

escolinhas de futebol no município de São José dos Campos, pode ser considerado 

pequeno, em relação à população total com idade adequada para participar das 

escolinhas.       
Através do mapeamento, observou-se que em relação à distribuição das 

escolinhas de futebol em São José dos Campos, principalmente as particulares que 

cobram mensalidade, a localização da maioria está em regiões onde a situação 

socioeconômica da população é maior, pois o seu objetivo é financeiro. Foi 

constatado, também pela pesquisa, que para a maioria dos proprietários, o critério 

utilizado para a escolha da localização das escolinhas de futebol está relacionado 

com a disponibilidade de área apropriada, com estrutura para o desenvolvimento 

das atividades de uma escolinha de futebol.  

Outro ítem observado entre as escolinhas particulares é que o perfil de 

algumas não prioriza o lucro e sim a inclusão social e o lazer, pelo fato dos  

responsáveis pela administração estarem ligados a sociedades de amigos de bairro, 

e a ONGS que patrocinam  projetos sociais.  

Nas escolinhas públicas municipais, o perfil está diretamente ligado à inclusão 

social, e a localização da maioria está concentrada nos bairros mais afastados onde 

a condição socioeconômica é considerada baixa e as opções de lazer são menores.  

 
Segundo Freire (1991), o trabalho com as escolinhas se materializa 
por meio de uma pratica pedagógica, preocupada com o 
desenvolvimento global de seus alunos respeitando seus estágios de 
crescimento e desenvolvimento, físico e cognitivo, onde a escolinha 
através da sua instrução pedagógica deve contemplar varias 
possibilidades, tais como: sociais, intelectuais, motoras, educacional 
e também esportiva, sua função básica é proporcionar um processo 
de ensino, que possibilite um aprendizado da modalidade, mas que 
também possibilite a melhor compreensão do seu convívio em grupo. 

 

Esta constatação contribuiu para entender o porquê do poder público 

aumentar o investimento na construção de centros poliesportivos e áreas de lazer, 
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mas o estudo também constatou que o critério da disponibilidade de área 

apropriada, com estrutura para o desenvolvimento das atividades de uma escolinha 

de futebol, foi utilizado na localização de algumas escolinhas públicas municipais, 

devido ao fato de que no município de São José dos Campos, a construção civil 

estar em expansão e os espaços para o lazer estarem diminuindo. 

A pesquisa demonstrou que à maioria das crianças iniciaram a sua 

participação nas escolinhas em virtude do futebol ser o seu esporte favorito, e com o 

objetivo de se tornarem jogadores de futebol, mas o benefício mais evidente foi a 

melhora no seu comportamento em casa e principalmente na sua convivência na 

escola com os outros alunos.   

Em relação aos pais, observou-se que para a maioria o objetivo da 

participação do filho nas escolinhas era incentivá-lo à prática esportiva e também a 

possibilidade de treinamento em equipe, para contribuir na melhora da sua 

convivência em grupo. 

Os benefícios apontados pelos pais foram os mesmos citados pelos filhos, o 

que esclarece o porquê da maioria, em relação a escolinhas de futebol na qual o 

filho treina ter as suas expectativas correspondidas. 

Conclui-se que o futebol, através das escolinhas, possibilita as crianças 

praticar uma atividade esportiva prazerosa e desenvolver a sua sociabilidade, fato 

este percebido pela maioria dos pais e proprietários. 

A escolinha de futebol através da sociabilidade proporciona as crianças uma 

oportunidade de aumentar ciclo de amizades, aprendendo a respeitar regras e 

decisões do grupo.  

A convivência dentro e fora do campo, nas escolinhas, propicia à criança a 

oportunidade de discutir e trocar as experiências que ocorreram nos treinamentos e 

no seu dia-dia, contribuindo para socialização em grupo. 

Ao entender a contribuição das escolinhas para as crianças na maneira de se 

relacionar, e apesar da localização da maioria ter sido em virtude da disponibilidade 

de áreas, percebe-se que, embora o número de participantes possa ser considerado 

baixo em relação à população total com idade para ingressar nas escolinhas, o 

investimento do poder público e privado nas escolinhas foi recompensado, não 

importando o perfil ou o público alvo. 
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APENDICE A – QUESTIONARIO 
 
 

QUESTIONARIO:  
 
Perguntas para os pais: 
 

 
1)- Qual o objetivo de matricular seu filho em uma escolinha de futebol? 
    
         Despertar nele o interesse pela prática esportiva. 
    
         Iniciá-lo numa possível carreira profissional. 
  
         Ocupar o tempo livre da criança. 
 
 
2)- O que você espera como beneficio para o seu filho? 
 
         Sociabilidade da criança. 
           
         Melhora no desempenho escolar.  
 
         Que ele se torne um profissional renomado. 
 
 
3)- Você já notou alguma mudança no comportamento do seu filho depois que ele 
iniciou os treinamentos na escolinha? 
 
         Sim, melhorou o seu comportamento em casa. 
 
         Sim, melhorou o seu relacionamento com outras crianças. 
  
         Não, nenhuma mudança significativa.                                       
 
 
4)- A escolinha de futebol onde seu filho treina tem correspondido a sua expectativa 
inicial? 
 
           Completamente. 
 
            Parcialmente. 
 
            Não correspondeu. 
 
Perguntas para os proprietários: 
 
 
1)- Porque trabalhar com escolinhas de futebol? 
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           Para formar e negociar atletas. 
 
           Para inclusão social de crianças carentes. 
 
           Para a pratica de atividade física e de lazer. 
 
 
2)- Qual o perfil predominante da sua escolinha de futebol? 
 
           Financeiro. 
 
           Recreativo. 
 
           Social. 
 
 
3)- Qual o critério utilizado para a escolha da localização da sua escolinha? 
 
           Área disponível para funcionamento. 
 
           Condição sócio econômica da região. 
 
           Área onde o acesso e rápido e fácil. 
 
          
4)- A sua escolinha tem alcançado os objetivos propostos? 
 
          Completamente. 
 
          Parcialmente 
 
          Não alcançou. 
 
 
Perguntas para os alunos: 
 
 
1)- Porque você escolheu treinar em uma escolinha de futebol? 
 
         Fazer novas amizades. 
 
         É o meu esporte preferido. 
 
         Os pais o incentivaram. 
 
 
2)- Dentro da expectativa de uma escolinha de futebol, qual o seu objetivo? 
  
          Ser um jogador de futebol. 
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          Fazer uma atividade física. 
 
          Para o meu lazer.   
 
 
3)- O seu comportamento em casa melhorou depois que você iniciou o treinamento 
na escolinha de futebol? 
  
          Completamente. 
 
          Parcialmente. 
 
          Não mudou. 
 
 
4)- Na escola, a sua convivência com os outros alunos melhor, após iniciar os 
treinamentos na escolinha de futebol? 
 
         Completamente.   
 
         Parcialmente. 
 
         Não mudou. 
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ANEXO A - PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL 
 
10.1- PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL PÚBLICAS (PMSJC) Sul 
 
1-Vale do Sol 
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 101 
Idade = 7 a 17 anos 
Praça Bahia de São Salvador, 342 - Vale do Sol - Sul 
 
2- Jardim Satélite  
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 234 
Idade = 7 a 17 anos 
Av.Perseu, 180 - Jardim Satélite - Sul 
 
3- Campos dos Alemães 
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 193  
Idade = 7 a 17 anos 
Rua Walter Dellu, S\N - Campo dos Alemães - Sul 
 
4- Dom Pedro I 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 64 
Idade = 7 a 17 anos 
 Av. Cidade Jardim, 7.581 - Dom Pedro l - Sul 

 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL (PARTICULARES) Sul 
 
1-Clube Atlético Mineiro 
Mensalidade = 25 reais 
 Alunos =200  
Idade = 4 a 17 anos 
Inicio = 2007 
Rua Alencar dos Santos, 430 - Campo dos Alemães - Sul 
 
2- Santa Cruz Escolinha de futebol 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 150 
Idade = 7 a 17 anos 
Inicio = 2008 
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 Av. B, 1101 - Jardim Imperial – Sul 
3- Chute Inicial Corinthians 
Mensalidade = 50 reais 
 Alunos = 140 
Idade = 4 a 17 anos 
Inicio = 2000 
 Av. Cidade Jardim, 414 - Jardim Satélite – Sul 
 
4- Associação Atlética São Bento 
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 80 
Idade= 10 a 17 anos 
Inicio = 2005 
Rua Antônio Aleixo, 1490 - Vila São Bento - Sul 
 
5- A. D. B. F.(Associação Desportiva Bosque do Futuro) 
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 200 
Idade = 5 a 15 anos 
Inicio = 2006 
Praça Aluisio Petiti, S\N - Bosque dos Eucaliptos – Sul 
 
6- Projeto Vida Plena 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 200 
Idade = 7 a 17 anos 
Inicio = 2009 
Av. João Miasi, S\N - Jardim Interlagos - Sul 
 
7- Maracanã Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 10 reais (contribuição) 
 Alunos = 150 
Idade = 9 a 17 anos 
Inicio = 2008 
Rua 37 A, S\N - Dom Pedro l - Sul 
 
8- Esporte Clube Oriente 
Mensalidade = 30 reais (contribuição) 
Alunos = 280 
Idade = 5 a 15 anos 
Inicio = 2009 
Av. Gisele Martins, S\N - Jardim Oriente - Sul 
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9- Johnson Clube Escolinha de Futebol 
Mensalidade = só associados 
 Alunos = 130 
Idade = 6 a 15 anos 
Inicio = 1994 
Av. Presidente Dutra, S\N - Chácaras Reunidas – Sul 
 
10- DEFUT Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 50 reais 
 Alunos = 140  
Idade = 10 a 16 anos 
Inicio = 2008 
 Av. Presidente Dutra, S\N - Parque Industrial – Sul 
 
12- Esporte Clube Moreira 
Mensalidade = 55 reais 
 Alunos = 450 
Idade = 4 a 18 anos 
Inicio = 1996 
Rua George Eastman, S\N - 31 de Março – Sul 
 
 
28 - 1º de Maio Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 40 
Alunos = 100 
Idade = 7 a 15 anos 
Inicio = 2011 
Rua Pedro Rodrigues de Freitas, 135 – Parque Industrial – Sul 
 
 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL PÚBLICAS (PMSJC) Leste 
 
9- Galo Branco 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 190  
Idade = 7 a 17 anos 
Rua Ana Marcondes Costa, S\N - Galo Branco – Leste 
 
10- Eugenio de Melo 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 161  
Idade = 7 a 17 anos 
Av. General Eugenio de Melo, S\N - Eugenio de Melo – Leste 
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11- Jardim das Flores 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 97 
Idade = 7 a 17 anos 
 Praça Ronaldo Davoli, S\N - Jardim das Flores - Leste 
 
12- Jardim Cerejeiras 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 189 
Idade = 7 a 17 anos 
Rua 23 de Dezembro, 400 - Jardim Cerejeiras - Leste 
 
13- Campos de São José 
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 147  
Idade = 7 a 17 anos 
 Av. Dantas Luis do Prado, S\N - Campos de São José - Leste 
 
14- Pousada do Vale  
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 88  
Idade = 7 a 17 anos 
Rua Das Cerejeiras, S\N - Pousada do Vale - Leste 
 
15- Novo Horizonte 
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 131 
Idade = 7 a 17 anos 
Rua Dos Vidraceiros, S\N - Novo Horizonte – Leste 
 
16- Vila Tesouro 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 172  
Idade = 7 a 17 anos 
Rua Bento Pinto da Cunha, 381 - Vila Tesouro – Leste 
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PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL (PARTICULARES) Leste 
 
18- Paulista Sport Center 
Mensalidade = 60 reais 
 Alunos = 200 
Idade = 4 a 15 anos 
Inicio = 2004 
Rua Barbados, 143 - Vista Verde – Leste 
 
19- Detroit Escolinha de Futebol 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 150 
Idade = 5 a 15 anos 
Inicio = 2009 
 Praça Telê Santana, S\N - Nova Detroit - Leste 
 
20- Campos de São José Escolinha de Futebol 
Mensalidade =não cobra 
 Alunos = 80 
Idade = 6 a 18 anos 
Inicio = 2002 
Rua Antonio Aurélio Monteiro Barros, 179 - Campos São José - Leste 
 
21- General Motor Escolinha de Futebol 
Mensalidade = só associados 
 Alunos = 180  
Idade = 5 a 15 anos 
Inicio = 1980 
 Av. General Motor, 1.959 - Jardim Motorama - Leste 
 
22- Damasco Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 20 reais (contribuição)  
 Alunos = 160 
Idade = 5 a 17 anos 
Inicio = 1998 
Parque Sergio Sobral, S\N - Santa Inês – Leste 
 
29 - Águia do Vale Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 50 
Alunos = 200 
Idade = 4 a 17 anos 
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Inicio = 2011 
Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial – Leste 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL PÚBLICAS (PMSJC) Norte  
5- Vila Cândida 
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 124 
Idade = 7 a 17 anos 
Av. Filadélfia, S\N - Vila Cândida - Norte 
 
6- Altos de Santana 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 132 
Idade = 7 a 17 anos 
Av. Alto do Rio Doce, 180 - Altos de Santana – Norte 
 
7- Alto da Ponte 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 158 
Idade = 7 a 17 anos 
 Av. Alziro Lebrão, S\N - Alto da Ponte - Norte  
 
8- Vila São Geraldo 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 112  
Idade = 7 a 17 anos 
Rua Primavera, 34 - Vila São Geraldo – Norte 
 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL (PARTICULARES) Norte 
 
13- URN (Unidos da Região Norte) 
Mensalidade = 20 reais 
 Alunos = 80 
Idade = 7 a 15 anos 
Inicio = 1998 
 Travessa José Pereira Filho, S\N - Alto da Ponte - Norte 
 
14- Portuguesa Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 45 
Alunos = 100 
Idade = 6 a 17 anos 
Inicio = 2007 
Rua José de Oliveira Prisco, 22 - Vila Cristina – Norte 
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15- Primeira Camisa Futebol Clube 
Mensalidade = 50 reais 
 Alunos = 200 
Idade = 4 a 17 anos 
Inicio = 2007 
Rua Paulo Madureira Lebrão, 204 - Vila César – Norte 
 
16- Nova Geração Escolinha de Futebol 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 150 
Idade = 7 a 18 anos 
Inicio = 2009 
 Estrada Vargem Grande, S\N - Alto da Ponte - Norte 
 
17- Bola na Rede Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 50 reais 
 Alunos = 80 
Idade = 5 a 15 anos 
Inicio = 2007 
 Av. Olívio Gomes, 390 – Santana – Norte 
 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL PÚBLICAS (PMSJC) Centro 
 
18- Jardim Jussara 
Mensalidade = não cobra 
Alunos = 113 
Idade = 7 a 17 anos 
Rua Gradiolo, S\N - Jardim Jussara – Centro 
 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL (PARTICULARES) Centro 
 
24-Thermas do Vale Clube de Campo 
Mensalidade = só associados 
Alunos = 30 
Idade = 10 a 15 anos 
Inicio = 2005 
Av. Lineu de Moura, S\N -Vale dos Pinheiros – Centro 
 
25- Santa Rita Clube de Campo 
Mensalidade = só associados 
Alunos = 200 
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Idade = 5 a 17 anos 
Inicio = 2000 
Av. Lineu de Moura, S\N - Jardim do Golfe – Centro 
26- Meninos da Vila Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 80 reais 
Alunos = 100 
Idade = 5 a 15 anos 
Inicio = 2010 
Av. Lineu de Moura, S\N – Jardim do Golfe - Centro 
 
27 - Esplanada Society Escolinha de Futebol 
Mensalidade = 55 reais 
Alunos = 200 
Idade = 7 a 15 anos 
Inicio = 2006 
Rua Irmã Maria Demétria Kfuri, 000 – Jardim Esplanada – Centro 
 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL PÚBLICAS (PMSJC) Sudeste 
 
17- São Judas Tadeu 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 104 
Idade = 7 a 17 anos 
Rua São Jerônimo, S\N - São Judas Tadeu – Sudeste 
 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL (PARTICULARES) Sudeste 
 
23- Esporte Clube Estrela 
Mensalidade = 20 reais (contribuição) 
Alunos = 130 
Idade = 7 a 17 anos 
Inicio = 2008 
Rua São Lucas, 237 - São Judas Tadeu – Sudeste 
 
PERFIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL (PARTICULARES) Oeste 
 
11- Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias 
Mensalidade = não cobra 
 Alunos = 100 
Idade = 9 a 17 anos 
Inicio = 2006 
Rua Do Girassol, S\N - Jardim das Indústrias – Oeste 
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ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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