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RESUMO 

 

O futsal é um dos esportes mais praticados e difundidos no mundo. Este trabalho 

aborda o Futsal profissional, especialmente no estado de Pernambuco, sob o 

contexto de formação escolar dos respectivos atletas. Se trata de um trabalho de 

conclusão de curso que objetiva analisar o nível de escolaridade entre jogadores 

profissionais de Futsal em clubes do Estado de Pernambuco, a fim de tecer 

reflexões sobre o fenômeno de natureza social. Este estudo foi realizado, como dito 

acima, especificamente em 3 clubes profissionais do estado de Pernambuco em 

uma amostra aleatória por conveniência. A coleta foi realizada através da aplicação 

de um questionário, com 7 perguntas simples e objetivas, relacionadas ao nível de 

escolaridade dos atletas participantes, sendo estes, 30 jogadores profissionais de 

Futsal com idade média de 22,1 ± 4,0. Os resultados apontaram que apenas 66,6% 

dos participantes possuem uma vida escolar ativa, e destes apenas 16,6% 

concluíram ou estão cursando o nível superior. Sendo assim, há uma preocupação, 

pois nota-se que a educação ainda não é nem de longe o maior investimento que 

esses sujeitos objetivam para si, e a tendência é que cada vez mais, se aumente as 

desigualdades construídas e reproduzidas historicamente na sociedade fazendo 

com que seja projetado um futuro cheio de incertezas, tanto no campo acadêmico, 

quanto no esportivo. 

 

 

 

Palavras chave: Nível de Escolaridade; Futsal.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The futsal is one of the most practiced and spread sports in the world, this paper 

addresses the professional Futsal, especially in the state of Pernambuco, in the 

context of school education of their athletes. It is a completion of course work which 

aims to analyze the level of education among professional players Futsal in State of 

Pernambuco Clubs, in order to weave reflections on the nature of social phenomena. 

This study was conducted, specifically in three professional clubs the state of 

Pernambuco in a sample for convenience random. The collection was performed by 

applying a questionnaire, with seven questions simple and objective, related to the 

level of education of participating athletes, these being, thirty professional players 

Futsal mean age 22.1 ± 4.0. The results showed that only 66.6% participants have an 

active school life, and these, only 16.6% they completed or are enrolled in higher 

education. Therefore, there is concern , it is noted that education is not far from the 

biggest investment these athletes aim, and the trend is that more and more, to 

increase inequalities and built historically in society causing a future full of 

uncertainties, both in the academic field , as in sports . 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 
O Futsal, como muitos sabem, é um dos esportes mais difundidos e 

praticados no Brasil e, isso talvez ocorra, por ele possuir grandes semelhanças com 

o futebol, do qual alguns estudiosos dizem derivar ou se espelhar. De acordo com 

Júnior (2003), o Futsal é um dos esportes mais praticados do mundo e isso pode ser 

constatado se observarmos, por exemplo, o número de seus praticantes oficiais ou 

não, além, das ligas, federações e associações espalhadas pelo mundo. 

 Ainda com relação à prática desse esporte em nosso país é de se mencionar 

o fato de que somos considerados uma força no mundo e para termos uma ideia, 

além de contarmos com muitos campeonatos de expressão, sobretudo, nas regiões 

Sul-Sudeste, um exemplo é a Liga Nacional de Futsal (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTSAL, 2016). Também deve-se ressaltar que a seleção 

brasileira principal tem 7 títulos de campeão mundial na modalidade . 

Com relação à história que envolve o esporte da “bola pesada” citamos um 

caso em que brasileiros e uruguaios até hoje discutem quem tem a paternidade 

sobre a modalidade. A corrente brasileira afirma que a Associação Cristã de Moços 

(ACM) de São Paulo na década de 1940, foi quem deu início a prática e mais tarde 

se apoia fortemente sobre os “ombros” de Habib Maphuz e Luiz Gonzaga de 

Oliveira, figuras conhecidas para o início do futebol de salão no Brasil. (FONSECA, 

2007). 

Encontramos no texto “Do Futsal” (2013), que essa seria a versão mais aceita 

e que os indivíduos passaram a praticar o esporte em virtude das dificuldades para 

encontrar campos de futebol para suas atividades de lazer e com isso passaram a 

se valer das quadras de basquete e hóquei usando as traves deste último. 

 Há também a versão, tida como a mais provável, de que o futebol de salão 

foi inventado em 1934 na Associação Cristã de Moços de Montevidéu, Uruguai, pelo 

professor Juan Carlos Ceriani, que chamou este novo esporte de “Indoor-foot-ball” 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL, 2016). 

De acordo com Saad (1997), o Brasil possuía cerca de 5 mil equipes de 

Futsal filiadas nas 26 federações estaduais e uma no Distrito Federal, com cerca de 

180 mil atletas federados e mais de 350 jogadores atuando no exterior.  Dados mais 
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recentes de 2001, da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) já são mais de 12 

milhões de praticantes em todo o Brasil (SILVA JUNIOR, 2011).  

Alguns jogadores brasileiros se tornaram estrelas mundiais da modalidade 

como Jorge Luis C. Pimentel (Jorginho), que foi o primeiro jogador eleito como o 

melhor do mundo em 1992. Não podemos esquecer do pernambucano Manuel 

Tobias, eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, assim como o craque 

Falcão (Alessandro Losa Vieira), que também recebeu o prêmio de melhor jogador 

de Futsal do mundo, sendo o primeiro em 2004 em Taipei, na China. Ainda hoje 

encanta o mundo com seus dribles e genialidade, e o faz estar entre os mais 

famosos atletas de todos os esportes (FONSECA, 2007).  

Se um pouco acima falamos da expressão deste esporte materializada pela 

seleção brasileira, também é oportuno dizer que aqui entre nós muitos atletas 

ganharam projeção pelo mundo. Diante, pois, desse cenário uma questão nos 

sobrevém: ao enveredar e se projetar por este esporte como é a vida educacional 

destes atletas? Em que medida a formação profissional, é acompanhada pela 

formação escolar? Essas e outras questões trataremos no estudo.   

 Cogita-se que devido à facilidade da prática e pelas características de 

difusão e popularização o Futsal não se atém apenas ao nível de jogadores e 

equipes já citadas ele se espalha pelo Brasil e pelas mais diversas regiões, cidades 

e munícipios de nosso território se constituindo numa porta de entrada para muitos 

jovens que desejam migrar para o futebol de campo ou se profissionalizar na própria 

modalidade de quadra. 

Essa possibilidade de encontrar o esporte massificado no Brasil e, em que 

pese, em nossa região, bem como a oportunidade de investigar a relação entre 

esporte e educação ou escolarização de seus praticantes nos leva ao objetivo de 

nossa pesquisa que foi analisar o nível de escolaridade encontrada entre jogadores 

profissionais de Futsal, a fim de revelar que quadro temos em alguns clubes de 

expressão de Pernambuco. 

Dessa forma, este estudo se justifica pelo interesse de abrir uma discussão a 

respeito da escolaridade dos jogadores de Futsal na atualidade para que os clubes, 

juntamente com o governo, possam intervir, em políticas públicas que favoreçam a 

otimização do nível de escolaridade para os mesmos, visando potencializar um outro 
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estilo de vida, tendo em vista que a carreira de jogador é curta e sujeita a muitos 

fatores, como lesões, por exemplo. 

Nestes termos, sugerimos enquanto hipótese, que os jogadores de Futsal 

possuem um nível de razoável para bom, ou seja, a maioria possui ensino médio e 

alguns conseguem ingressar em alguma instituição de ensino superior em 

faculdades particulares em função de receberem bolsas de estudos. 

 Do ponto de vista de uma exposição didática nós dividimos os argumentos da 

escrita do TCC num plano teórico em duas partes básicas, na primeira 

apresentamos nos remeto ao surgimento do Futsal. Já na segunda e última parte 

levantamos a discussão entre esporte e escolarização. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Surgimento do Futsal 

 

Segundo algumas versões, por exemplo, Santana (2008) o futebol de salão 

ascende em meio à atmosfera de sucesso do futebol na década de 1920, após o 

bicampeonato do Uruguai nos Jogos Olímpicos de 1924 e 28 e, posteriormente, o 

título de campeão na primeira Copa do Mundo de Futebol de 1930. De um modo em 

geral as pessoas cada vez mais demonstravam um interesse pela prática do futebol, 

porém, por algumas dificuldades de obter campos livres por que a procura somente 

aumentava entre crianças e jovens. Assim sendo, uma alternativa são as quadras de 

basquete e os salões vazios que são adaptados pelos indivíduos para a prática do 

futebol de salão (FONSECA, 2007). 

 O Futebol de Salão como era chamado no começo – hoje o termo cunhado é 

Futsal – dispunha de algumas regras que diferem da realidade atual, e ao passar 

dos anos evoluiu para a forma que hoje conhecemos. Conforme Santos (2014), 

apesar de algumas controvérsias quanto à origem do jogo, há um maior peso para 

ideia de que o Futsal foi originário da ACM de Montevidéu no Uruguai e de São 

Paulo no Brasil com outras discórdias em qual destes dois lugares o jogo teria 

aparecido primeiro. Quanto à data, porém, os autores revelam certo consenso, ou 

seja, é dito que ocorreu em meados da década de 30. Vale ressaltar que o Futsal 

anteriormente já foi conhecido por diversas nomenclaturas como: Futebol de 5, 

Futebol de Salão, Esporte da Bola Pesada, entre outros (SANTOS, 2014). 

 Com o passar dos anos tal modalidade esportiva foi ganhando, também, 

popularidade entre crianças e jovens. E para organizar as ações que ocorriam 

envolvendo o jogo e sua prática o professor uruguaio Juan Carlos Ceriani, redigiu as 

primeiras regras do que chamava de Indoor-foot-ball. Em seguida houve a 

realização de um curso patrocinado pelo instituto técnico da ACM de Montevidéu. O 

curso contou com a presença de representantes da América Latina, entre eles 

alguns brasileiros, onde cópias das regras foram distribuídas e, posteriormente, 

divulgadas no Brasil. (BARBIERI, 2009). 
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 O referido esporte passou a ser praticado por mais e mais jovens devido às 

condições climáticas e a falta de espaços que atrapalhavam a prática do futebol de 

campo, que vinha também em ascensão.  

A urbanização é outro fator considerado na ascensão do Futsal. Os 
avanços imobiliários acabaram com alguns campos de futebol 
destinados para a prática da modalidade. Com a diminuição de locais 
para praticar o futebol, a utilização das quadras destinadas a jogos 
de basquete e vôlei foi cada vez maior e ajudando no surgimento do 
futebol de salão (BARBIERI, 2009, p. 15). 

 

Tomando conhecimento do potencial do esporte, veremos a seguir alguns 

marcos históricos que contribuíram para sua disseminação.  Em 1964 é realizado o I 

Campeonato Sul-Americano no Paraguai. Mas tarde, em 1969 foi criada a 

Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão (CSAFS) que foi um grande 

avanço para que em 1971 fosse fundado na cidade do Rio de Janeiro a Federação 

Internacional de Futebol de Salão (FIFUSA). Este foi o primeiro órgão que passou a 

gerir o Futsal (FONSECA, 2007). 

Segundo a AMF (Associação Mundial de Futsal), já na década de 1980, a 

FIFUSA organizou o primeiro campeonato de Futebol de Salão, que contava com a 

presença de: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Holanda, Itália, México, 

Paraguai, Tchecoslováquia e Uruguai, onde a seleção Brasileira sagrou-se como a 

grande campeã (ARAÚJO, 2013). 

De uma maneira geral os campeonatos realizados inicialmente fortaleceram a 

prática e a disseminação deste esporte. Mas, em nossa ótica o “jogo” precisava de 

um impulso maior, que desse a ele uma visibilidade semelhante ou próxima ao 

futebol.  

A Federation International Football Association (FIFA) passou a gerenciar e 

organizar o então futebol de salão no ano de 1989 e, assim, começou a ser o 

principal impulsionador do esporte, tendo o Futsal assumindo uma posição de 

hegemonia face ao futebol de salão (BARBIERI, 2009). 

Essa parafraseando Damo (2005) é uma das matrizes deste esporte: a do 

espetáculo. Porque ainda recorrendo ao autor em comento há “[...] diferentes 

maneiras de praticá-lo podendo estas serem agrupadas em quatro matrizes 

principais [...] espetacularizada, bricolada, comunitária e escolar” (DAMO, 2005, p. 

36).    
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Assim considerando há modos, formas distintas da prática e, entre elas, uma 

que comporta inúmeros adeptos diz respeito à prática escolar.    

 

 

2.2. Esporte e escolarização  

 

 No Brasil uma das matrizes do esporte é considerada pela sociedade como 

uma agência de caráter “formativo” e que numa dada proporção se assemelha à 

escola. Nesse sentido o esporte e a prática esportiva são considerados como 

fenômenos importantes para a “disciplinarização” do corpo, desenvolvimento de 

capacidades motoras, construção de valores e da cidadania (GUEDES, 1999).  

No diz respeito à questão da formação, a “carreira” de esportista é coisa muito 

específica se comparada às outras “carreiras” mais convencionais de nosso meio 

social. Talvez, pelo fato de que sua temporalidade ser constituída por uma lógica 

própria, na qual os indivíduos são inseridos nas modalidades ainda muito jovens 

chegando a profissionalização em geral entre os dezessete e os vinte anos (DAMO, 

2007). 

Por isso mesmo é possível dizer que o contato com o esporte acontece ainda 

muito cedo para tais indivíduos. Há sem sombra de dúvidas uma especificidade 

formativa neste cenário e na vida de seus atores. Desde o início da carreira, o jovem 

atleta participa de árduos treinamentos nos clubes, realiza repetições de 

movimentos, internaliza esquemas táticos e submete-se a trabalhos físicos 

extenuantes, o que requer tempo e dedicação para a construção de um capital 

esportivo (GOMES; SOUZA, 2007).  

Segundo Soares (2011) o momento de obtenção desses capitais esportivos 

por parte dos atletas geralmente ocorre entre os sete anos e os vinte anos, período 

em que a maioria dos jovens não esportistas estão na escola obtendo os capitais 

culturais através de uma rotina de estudos. Sendo assim, os treinamentos dos 

atletas coincidem com o período de escolarização. Isso se torna agravante a medida 

que o “futuro atleta” reserva uma boa parte do seu tempo para a obtenção desse 

capital esportivo (SOAREZ, 2011). E uma das explicações é que parece que se 

aposta todas as fichas no esporte e caso a aposta falhe o futuro é algo incerto. 
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A formação no futebol pode se iniciar a partir dos 12 anos de idade, muitas 

das vezes em regime de albergamento e tem uma duração aproximada entre 5.000 

e 6000 horas de trabalho voltado para preparo físico e para o domínio de técnicas 

corporais e psicológicas (DAMO, 2005; MELO, 2010). Essa formação se assemelha 

ao tempo que diversos estudantes passam, por exemplo, nos bancos de uma 

universidade a fim de obter um título de graduação. 

Toda a descrição feita acima com relação ao futebol, faz com que nós 

imaginemos que não seja muito diferente com o Futsal, pois, é só observarmos 

como cada vez mais cedo temos campeonatos para crianças em idade tenras.  

Esses dados e informações são preocupantes, afinal de contas, podemos 

pensar que em função do alto envolvimento que as crianças revelam ter com o 

esporte desde cedo é comum nos depararmos com consequências e implicações 

que dizem respeito ao nível de escolaridade desses indivíduos. Podemos inclusive 

levantar suspeitas dos impactos atuais na vida dos atletas, mas, também a longo 

prazo na vida dos jovens quando pararem de jogar. 

Sendo isso um fato, então, vale a pena perguntar: do ponto de vista legal, 

como esse cenário entre formação para o esporte e formação escolar é discutido 

entre nós no Brasil? De um modo geral ele se revela bastante complexo, pois assim 

se caracteriza a nossa sociedade. Então, o que vislumbramos do ponto de vista 

jurídico, legal, é que vivemos num cenário em que muitas são lacunas, não obstante 

haver algumas ações e esforços como a que acompanha o teor da lei em destaque.  

 

A Lei 13.748, de 8 de outubro de 2009, atribui, aos clubes de futebol 
oficiais do Estado de São Paulo a responsabilidade pela 
escolarização de seus atletas, conforme dispõe o art. 1, transcrito em 
seguida: 

Artigo 1º - Os clubes de futebol oficiais do Estado devem assegurar 
que estejam matriculados em instituição de ensino, pública ou 
particular, todos os jogadores menores de 18 (dezoito) anos com os 
quais possuam qualquer forma de vínculo, zelando pela sua 
frequência e aproveitamento escolar. Parágrafo único - Consideram-
se clubes oficiais as associações devidamente registradas e 
reconhecidas pela Federação Paulista de Futebol. 

Artigo 2º - O descumprimento da obrigação do artigo anterior 
acarretará a aplicação das penalidades de multa e de impedimento 
de participação em torneios e competições oficiais.  

 2º - A não entrega dos comprovantes de matrícula e frequência 
escolar dos jogadores menores de 18 (dezoito) anos, pelos clubes 
oficiais, à Federação Paulista de Futebol presumirá o 
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descumprimento desta lei, acarretando a aplicação das penalidades. 
(SÃO PAULO, 2009). 

 

Acredita-se que atitudes legislativas como as delineadas são muito válidas 

para combater ou ao menos traçar reflexões sobre o baixo nível de escolaridade que 

são encontrados entre atletas através das pesquisas, bem como outros exemplos 

que podemos extrapolar.  Porém, mesmo com a instituição dessa e de outras leis, 

cremos que ainda há muito que se discutir quanto a maneira dos clubes participarem 

e colaborarem e como o papel do Estado enquanto órgão que fiscaliza essas ações 

que, em alguns contextos, cabem aos clubes cumprirem. Imaginamos que uma vez 

essas discursões tomem corpo em nossa sociedade é possível que possamos 

construir outra realidade construída que não a atual que tem gerado grandes 

prejuízos para os jovens atletas brasileiros e por consequência para a sociedade 

brasileira, isto falamos porque há outras realidades que diferem da nossa. 

Conforme Carvalho (2015), os atletas norte-americanos só se 

profissionalizam depois de concluídos os estudos de educação básica ou superior 

cabendo às escolas, não aos clubes, suprir a base do desporto. De uma maneira 

geral, essa é uma lógica digna de observação, pois, assegura o atleta ter uma opção 

de ingressar no mercado de trabalho caso a carreira esportiva não dê certo. As 

escolas e faculdades norte-americanas têm excelentes estruturas esportivas, os 

campeonatos estudantis são acompanhados e posteriormente divulgados pela 

mídia, eliminando o dilema do atleta talentoso em ter que escolher a escola ou o 

clube. 

Essa é uma forma que parece se diferenciar da nossa, porém, será que o 

modelo norte-americano conseguiria ser implantado nas escolas brasileiras? A 

infraestrutura física que temos no Brasil daria sustentação a esse modelo ou a 

outros mais avançados? Embora a nossa intenção com esta pesquisa não invoque 

solucionar o problema da escolarização dos jogadores de Futsal brasileiros, 

sobretudo, daqueles que travam sérias dificuldades de conciliação entre a escola e a 

prática do esporte, não nos isentamos aqui de propor discussões sobre um 

fenômeno que tem repercutido em grande proporção em nossa sociedade e que 

requer reflexões acadêmicas.  

Nessa dimensão recorremos ao estudo de (COSTA; KOSLINSKI, 2006 

apud SOARES et al, 2011) o qual nos faz saber que uma parte significativa dos 
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alunos das escolas com baixo nível de ensino aspira ter profissões que não 

dependam do diploma do curso superior e, curiosamente, o esporte para esses 

aparece mais representado como expectativa de carreira do que para os alunos das 

escolas de “alto prestígio”.  Hipoteticamente, neste caso, a procura pela carreira 

esportiva pode estar relacionada com as baixas expectativas de futuro 

proporcionadas pela escolarização ou pelo sucesso na vida escolar. Aliado a isso, 

some-se o fato de que a educação escolar parece não ser fundamental para o 

sucesso na carreira do jogador de Futsal ao menos num plano inicial. Ocorre porém, 

que a vida esportiva um dia se encerra e muitas vezes mais cedo do que muitos 

esperam. No entanto, a educação escolar será importante ao longo de toda a vida. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

 Analisar o nível de escolaridade entre jogadores profissionais de Futsal 

em clubes do Estado de Pernambuco 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar e analisar o nível de escolaridade dos atletas de Futsal em 

Caruaru, Vitória de Santo Antão e Recife a fim de tecer reflexões sobre o 

fenômeno de natureza social. 

 Comparar o fenômeno social com base nos dados encontrados entre 

as equipes avaliadas; 

 Analisar o cenário que os atletas estão inseridos e suas 

especificidades. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Modelo de estudo 

 

O presente estudo é caracterizado como quantitativo de corte transversal, 

com uma amostra aleatória por conveniência, tendo como objeto de estudo o nível 

de escolaridade entre os jogadores de Futsal profissional nas cidades de Caruaru, 

Vitória de Santo Antão e Recife. 

 

4.2 Amostra 

 

  Participaram desta pesquisa 30 atletas de Futsal de três clubes do Estado de 

Pernambuco, dentre eles: Sport Clube do Recife, Central Sport Clube e Associação 

Acadêmica Desportiva de Vitória de Santo Antão (FACOL), nas quais disputaram a 

série A do Campeonato Pernambucano de 2015. Em cada um dos clubes foram 

selecionados por conveniência 10 atletas de Futsal, perfazendo assim, 30 atletas. 

  

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Inclusão: Foram incluídos na amostra os atletas comprovadamente 

profissionais (comprovação através dos diretores dos clubes), entre a faixa etária de 

18 e 34 anos, que se dispuseram a responder livremente os questionários. 

Exclusão: Foram excluídos da pesquisa aqueles que por algum motivo, não 

tiveram interesse em participar da pesquisa por estarem lesionados ou por não se 

enquadraram nos critérios de inclusão. 
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4.4 Questões éticas 

 

Antes do início dos estudos, os treinadores das respectivas equipes foram 

informados sobre o modelo do estudo bem como os atletas, garantindo-lhes total 

sigilo sobre as informações recolhidas através da aplicação do questionário (ANEXO 

H). Além disso, todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido TCLE (ANEXO I) antes de responderem o questionário. Este estudo 

respeita as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional 466/12 envolvendo 

pesquisa com seres humanos, a partir da aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP da Universidade Federal de Pernambuco. Protocolo: CAAE 

45160015.1.0000.5208. 

 

4.5 Procedimentos da coleta 

 

O presente estudo foi realizado em três clubes de Futsal do Estado de 

Pernambuco, onde foram entrevistados 30 atletas de Futsal, sendo 10 atletas por 

clube. O trabalho foi dividido em 3 partes principais: coleta de dados, análise e 

discussão dos resultados obtidos em relação ao nível de escolaridade dos atletas. O 

instrumento utilizado na coleta de dados foi um questionário com perguntas 

semiabertas - adaptado da Dissertação de Mestrado de Francisco Xavier dos Santos 

(2010), contendo 7 perguntas, as quais dentre outras coisas, buscavam levantar, 

estabelecer e analisar diversas compreensões sobre o nível de escolaridade 

apresentado pelos atletas investigados a modalidade Futsal e os desdobramento da 

condição encontrada.  

O questionário foi aplicado após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade 

Federal de Pernambuco (CEP/CCSSH/UFPE). Todos os atletas foram informados da 

não obrigatoriedade na participação, assinando o termo TCLE comunicando a 

participação dos mesmos na pesquisa, da seriedade do trabalho, do sigilo dos dados 

e, que em qualquer momento poderiam deixar a pesquisa, ficando cientes que os 

dados serão utilizados apenas para o presente estudo ficando os mesmos aos 

cuidados do pesquisador responsável por este estudo. Os indivíduos responderam o 
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questionário em uma sala reservada e suas identidades foram mantidas em sigilo, 

garantindo assim a privacidade. 

A base de pesquisa bibliográfica deste estudo teve como suporte os bancos 

de dados do Google Acadêmico, Scielo, Periódicos do CNPQ, Pubmed, onde foram 

selecionados livros e artigos científicos ligados de algum modo ao tema 

possibilitando um diálogo e discussão envolvendo diferentes questões que 

perpassam o fenômeno da educação, formação educacional e da própria 

escolaridade dos atletas fomentando um debate humanista, e que através da nossa 

visão  a venha enriquecer as discussões sobre o tema que propomos aqui. 

 

4.6 Análise dos dados 

 

 Foi realizada uma análise descritiva dos dados e as variáveis estudadas 

foram apresentadas através de gráficos e tabelas, utilizando os programas do 

Microsoft Office® versão 2013, Word e Excel.  
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6 RESULTADOS 

 

 De acordo com a distribuição dos entrevistados uma primeira informação a 

destacar é o fator idade (22,1 ± 4 anos; n=30). 

 

 

Figura 1- Média das idades entre os atletas de Futsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRITO, A. L. N, 2016. 

Nota: Figura elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Em relação às respostas do questionário, a pergunta de número 1 busca 

entender o nível escolar em que eles estão inseridos; e o que constatamos com o 

levantamento caracterizam os seguintes resultados: 13,3% (n=4) dos atletas do 

Futsal estão ou possuem apenas o ensino fundamental, enquanto 70% (n=21) se 

encontram no ensino médio e 16,6% (n=5) cursam ou finalizaram o ensino superior 

conforme retrata o gráfico abaixo. 

 

60%

33,33%

6,66%

Média de idade
18 à 22 anos

23 à 27 anos

28 à 32 anos
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Figura 2 - Distribuição do nível de escolaridade dos atletas de Futsal. 

 

13,33%

70%

16,66%

Nível de escolaridade

1 - Ensino
Fundamental

2 - Ensino
Médio

3 - Ensino
Superior

 

Grau de escolaridade dos jogadores de Futsal 

Fonte: BRITO, A. L. N, 2016.  

Nota: Figura elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa.  

 

 

 Prosseguindo em nossas análises o foco se volta para a tabela 1 apresentada 

abaixo. Ela é fruto de um complexo de questões que se voltam para avaliar a 

importância da escolarização para os atletas de Futsal. Em resumo, cada pergunta 

tem uma intenção e especificidade que se encontra em consonância com o nosso 

objetivo.  

A tabela esboça um quadro cujos fundamentos de reflexão contempla um 

quadro mais amplo de questões assim por nós delineadas: inicialmente aparece a 

pergunta 2 cuja meta foi questionar os atletas se cursavam alguma série do ensino 

regular ou superior e 67% disseram que sim e 33% que não. Depois temos a 

pergunta 3 a qual visava saber se consideravam a escolarização algo imprescindível 

para um atleta, 90% disseram que sim e 10% não. Seguindo eis a pergunta 4, que 

implicava saber se escola e esportes devem andar lado a lado, 90% dos atletas 

disseram que sim e 10% não. Prosseguindo vem a pergunta 5, e ela intencionava 
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conhecer se a escola/esportes faz parte da vida dos atletas, 87% disse sim e 13% 

não. Mais adiante a pergunta 6, nela a questão é se os próprios investigados 

valorizam a vida acadêmica, onde 90% disse que sim e 10% não. Por fim a pergunta 

7 e a meta era inquirir se eles notavam algum envolvimento dos companheiros com 

a escola, e os dados apontaram que 83% disseram sim, enquanto 17% não. 

 

 

Tabela 1 - Julgamento da importância da escolarização para atletas de Futsal. 

 

                                                                                                       Futsal  

  Sim  Não    Total 

1. Você estuda atualmente? 20  10 30 

2. Para você a escolarização é algo imprescindível 

para um atleta? 

27 3 30 

3. Na sua opinião, escola e esportes (Futebol/Futsal) é 

algo que deve andar lado a lado? 

27 3 30 

4. Esta relação a cima, está presente na sua vida? 26 4 30 

5.Você valoriza a educação acadêmica? 27 3 30 

6. Entre seus companheiros de time, você nota um 

envolvimento com a escola? 

25 5 30 

 

Fonte: BRITO, A. L. N, 2016. 

Nota: Figura elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 Esta parte do trabalho é voltada a análise e discussão dos dados obtidos ao 

longo da pesquisa e uma de nossas intenções, portanto, foi fazer uso da técnica de 

análise de enunciação, para verificar o alinhamento e a dinâmica do discurso, os 

elementos típicos e as figuras de retórica de cada uma das perguntas do 

questionário. Elas servirão, para aprofundar as questões percebidas durante a 

pesquisa que tem ajudado a compreender a dinâmica que envolve a formação 

esportiva e ainda vida a educacional dos atletas que ao cabo parecem evidenciar 

certas atitudes e comportamentos sociais. 

De acordo com Melo (2010), a luta dos jovens que vislumbram obter a 

carreira de jogador de futebol, os seus sonhos e as suas frustrações tem sido objeto 

do cinema, da televisão e dos jornais, porém não tem recebido a mesma atenção 

das pesquisas acadêmicas que não dedicam discussões sobre a formação 

profissional no esporte no campo da educação, da educação física e da sociologia 

das profissões e de outras áreas das ciências humanas.  

Numa rápida análise se pode dizer que essa agência – aqui estamos a nos 

reportarmos ao esporte – formação profissional de jovens para o futebol tem 

operado no Brasil em proporção e alcance significativos. Porém no quesito 

formativo, na organização política e/ou governamental por vezes se mostra aquém 

das condições ideais, ou quando existem, são pouco efetivas (MELO, 2010). 

         Atendo especificamente aos dados construídos em nosso trabalho, o estudo 

como já destacamos, mostrou entre os entrevistados que as idades variaram entre 

18 e 35 anos, ou seja, os atletas de Futsal analisados possuem a idade média de 

22,1 ± 4 anos.  

Do ponto de vista estatístico talvez estejamos inicialmente diante de um caso 

irrisório porque os números por si só dizem pouco, porém ao observarmos 

atentamente, consideramos estes dados ricos de possibilidades analíticas, então, 

consideremos as informações por parte. A amostra analisada atentamente nos 

remete a questões de natureza numérica, mas principalmente revela um dado de 

significância social o que por si só já é valioso tecer reflexões.  
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Os números mostram quem são essas pessoas e elas, grosso modo, 

caracterizam uma parcela da população considerada jovem que por diversos 

motivos enveredam desde cedo no esporte e o envolvimento é tal que parecem 

descuidar da vida educacional. Olhando a média de idade podemos pensar que se 

trata de uma parcela da população considerada ativa, porém, essa atividade só se 

canaliza numa direção e isso revela algo para nós intrigante: em nossa realidade 

esportiva a escola é algo estranho a jovens que mais cedo ou mais tarde 

dependerão dela. É muito arriscado e perigoso ver jovens na média de 22 anos com 

baixo nível de escolaridade, ao menos é assim que pensamos. 

 Quanto nos atemos a considerar a pergunta 2 referente ao grau de 

escolaridade algumas inferências possíveis se fundam a partir do nível de 

escolarização que os atletas de Futsal cursaram ou estão cursando. Três variáveis 

foram utilizadas para a obtenção dos resultados, a saber: Ensino fundamental, 

ensino médio e ensino superior. No ensino fundamental 13,3% (n=4) dos atletas 

teriam concluído esta etapa. Em relação ao ensino médio 70% (n=21) dos indivíduos 

conseguiram encerrar esta etapa da carreira escolar, restando apenas 16,6% (n=5) 

que é referente a parcela de atletas que concluíram o ensino superior.  

Os dados dizem dentre outras coisas, que estamos diante de um fenômeno 

que carece de determinadas análises e nós inferimos algumas. Primeiro há latente, 

ao menos em nossa ótica, uma condição preocupante se a perspectiva for a 

cidadania destes jovens. Numa sociedade como a nossa há implícita uma 

reprodução social de mazelas que somente serão sentidas, mais adiante, quando a 

maioria destes atletas precisarem se enquadrar no mundo da vida cotidiana e aí 

perceberem que o que angariaram na vida escolar é irrelevante para pertencer a um 

mundo em que as credenciais são o diploma, e mais, de qualidade. 

No gráfico 1 fica claro somente um número extremamente reduzido deste 

atletas 16, 6% num universo de 100% é que hipoteticamente podem almejar algo 

melhor no futuro, então, há sérios entraves para os demais (83,4%), mas, para estes 

a sociedade há de sofrer danos diretos e indiretos com esta condição. Há ainda que 

mencionar que existem atletas que o nível de formação é tão baixo que esses são, 

por assim dizer, uma luz vermelha acessa que denota perigo em largas proporções 
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além de evidenciar uma negação como atesta Sifuentes (2009) a um dos principais 

direitos constitucionais que é o direito fundamental à educação. 

Para ampliar a natureza analítica do fenômeno, aqui nos pareceu oportuno o 

diálogo estabelecido com alguns autores e assim recorremos a Marques e Samulski 

(2009), os quais numa pesquisa relacionada ao futebol, onde foram entrevistados 

186 atletas que pertenciam a clubes cujas equipes profissionais disputaram a série A 

do Campeonato Brasileiro em 2007, mostram que apenas 12,9% destes atletas 

possuíam um curso superior incompleto, e nenhum deles possuíam esta etapa 

escolar concluída. Um dado curioso sobre essa pesquisa é que, 79,6% da família 

desses jogadores pertencem a classe média baixa (renda de cinco a dez salários 

mínimos) ou classe baixa (rende de meio a dois salários mínimos). Os dados acima 

sinalizam de alguma forma que a família pode ter uma influência na vida dos 

indivíduos, pois é ela responsável pelo processo de desenvolvimento, em alguns 

comportamentos e atitudes, assim como os valores morais, que o indivíduo assumirá 

ao decorrer da vida (BARBIERI, p.135, 2009). 

O estudo da trajetória esportiva de um atleta tem características diferenciadas 

pelo perfil do atleta, pela cultura organizacional da modalidade esportiva e pelo 

ambiente socioeconômico em que estes estão inseridos (SAMULSKI;  MARQUES, 

2009). Dentre os atletas das equipes de Futsal que participaram da pesquisa, todos 

afirmaram que há um convênio com instituições de ensino superior, que ofertam 

bolsas de estudos para dar o acesso a um curso de nível superior. 

A primeira pergunta do questionário referiu-se ao grau de escolaridade dos 

atletas. No segundo item é perguntado se os atletas estudam atualmente, onde 

verificou-se 20 atletas estarem ativos na vida escolar e 10 não ativos, o que mostra 

ser um dado relativamente alto. 

A terceira questão questiona se a educação é algo imprescindível na vida de 

um atleta. Para 27 atletas a educação é sim algo imprescindível na vida de um 

atleta, enquanto apenas 3 negaram a indagação. 

Os dados e informações nos fazem ponderar e propor algumas reflexões 

mesmo que parciais porque o retrato, as estatísticas dos que se encontram 

envolvidos com a educação ou que a enxergam como via de ascensão social é de 
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preocupar. Enquanto se dedica à formação esportiva, o jovem deveria acumular o 

capital cultural projetado pela escola, que vai fornecer o conhecimento para que 

possa inserir-se no mercado de trabalho formal (CORREIA, 2012).  Em conversa 

informal, notamos que os atletas de Futsal tem uma grande preocupação de buscar 

uma carreira que não se limite apenas ao esporte, tendo em vista que o acesso ao 

profissional é muito complicado, pois, semelhante ao futebol, a demanda de 

jogadores ainda é muito grande, porém o investimento de clubes em uma equipe 

profissional de Futsal ainda é muito pequeno, reduzindo assim as chances de se 

chegar a uma equipe profissional. Vale ressaltar que os salários são muito baixos, 

ainda que se jogasse em uma equipe renomada no brasil. 

Em seguida, a quarta questão ressalta se esporte/escola devem andar juntos, 

onde 27 atletas afirmaram que esta relação é necessário, enquanto 3 negaram. Nos 

achados de Correia (2012), em seu estudo sobre a discussão da escolarização de 

jovens esportistas no Rio de janeiro, é feito um levantamento sobre a percepção dos 

atletas das modalidades: Futebol, vôlei, atletismo e remo sobre a possibilidade de 

ser tornar profissional, tendo em vista o mercado de trabalho. Trazendo alguns 

dados para corroborarmos com a questão do nosso trabalho, os atletas de atletismo 

somaram um total de 56% na relação esporte/estudo, os de futebol 63,84%, remo 

71% e vôlei 73,70%. Como o próprio autor cita, as modalidades que estão mais 

consolidadas são futebol e vôlei, porém ainda existe uma preocupação em manter 

esta relação entre o estudo e o esporte, mas não se sabe se isso de fato se 

concretizará ou é apenas um discurso. 

Na quinta questão, os atletas foram questionados se a relação esporte/escola 

está presente em suas vidas. Obtivemos os seguintes resultados: 24 atletas 

responderam que viviam com essa relação, enquanto 6 não. Em conversa informal 

alguns atletas relataram que estudavam em instituições de nível superior, através de 

bolsa de estudo, ou seja, tendo em vista que esta relação está presente na vida dos 

atletas, é provável que uma boa parte desse grupo esteja sendo beneficiado por 

pelas respectivas instituições. Os dados acimas são controversos, pois 20 atletas 

dizem estarem ativo na vida escolar, enquanto 24 destes afirmam manter a relação 

esporte/escola. 
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Trazendo mais uma das muitas reflexões que não está diretamente associada 

as instituições, mas sim ao uso do atleta como ferramenta de propagação, conforme 

Correia nos diz 

Nesse sentido os clubes e as empresas valorizam cada vez mais os 
atributos do esporte profissional em forte associação com a indústria 
de material esportivo e com empresas que queiram unir suas marcas 
com o esporte e seus atletas. [...] contribuindo para um maior 
interesse dos expectadores e consequentemente maiores 
possibilidades de venda e retorno financeiro para aqueles que 
queiram integrar esse mercado de trabalho (CORREIA, 2012, p.5). 

  

 De acordo com Toledo outro valor relevante pode ser atribuído à área de 

esportes das universidades 

 [...] vem sendo alvo, também, de investimentos por parte de 

patrocinadores oriundos dos mais variados segmentos do mercado, 
como alimentação, indústria automobilística, material esportivo, 
empresas de formatura, instituições financeiras (TOLEDO, 2006, p. 
35). 

 Tudo isso seria louvável em nossa opinião se no final o que se percebe 

é no que a educação se transformou num verdadeiro comércio. Acreditamos que há 

interesses entre a instituição privada e o atleta, que se configura numa relação de 

“escambo”, onde o atleta em troca do acesso à educação superior promove a 

“marca” da instituição nos campeonatos locais, regionais ou nacionais.  

Prosseguindo com nossa discussão trazemos a sexta questão e nesta os 

atletas foram indagados sobre se a valorização acadêmica é algo considerado pelos 

próprios. Logo 27 atletas dizem valorizar a educação acadêmica, enquanto 3 dizem 

não valorizar.  

Na sétima e última questão, quando perguntados se é notável algum tipo de 

envolvimento com a escola por parte dos colegas, 25 atletas disseram que notam e 

5, não. 

Novamente o quadro não é dos mais alentadores ao tomar os números como 

um ponto de partida, percebe-se que a educação não é nem de longe o maior 

investimento que esses sujeitos objetivam para si e, sem ser muito pessimista a 

tendência é cada vez mais aumentar as desigualdades construídas e reproduzidas 

historicamente entre nós. 
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8 CONCLUSÃO 

   

 Nossos dados mostram que este estudo está de acordo com a nossa 

hipótese, ou seja, os jogadores de Futsal das equipes avaliadas possuem um nível 

de escolaridade que varia entre o término do segundo grau e o acesso ao nível 

superior. Porém, considerando a idade média dos atletas atribuída as respectivas 

séries, os dados são preocupantes. Apenas 66% dos atletas estão ativos na vida 

escolar, e destes, apenas 16,6% correspondem a parcela que tiveram o acesso ao 

nível superior. Vale ressaltar que as esquipes avaliadas possuem convênio com 

instituições privadas que ofertam bolsas de estudos para os respectivos atletas, e 

ainda assim sob essas condições, o índice mostra-se muito abaixo. Percebe-se 

então que a educação não é nem de longe o maior investimento que esses sujeitos 

objetivam para si. Conforme o tempo passa as oportunidades de ingresso na 

carreira acadêmica diminuem devido as obrigações da vida cotidiana, e mas tarda 

estes indivíduos perceberão que o que angariaram na vida escolar é irrelevante para 

pertencer a um mundo em que as credenciais são o diploma, e mais, de qualidade. 
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ANEXO A – FOLHA DE ROSTO PARA A PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO C – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ANEXO D – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO E – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO F – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO G – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO H - QUESTIONÁRIO 

 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

 
 

Qual sua idade? 

  
1. Qual é o seu nível de escolaridade? (Marque apenas uma resposta) 

 
 

(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental ( ) Completo  (  ) Incompleto 

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (  ) Completo  (  ) Incompleto 

(C) Ensino Médio “antigo 2º grau”                  (  ) Completo  (  ) Incompleto 

(D) Ensino Superior                                         (  ) Completo  (  ) Incompleto 

(E) Especialização                                           (  ) Completo  (  ) Incompleto 

 

2. Você estuda atualmente?                 SIM ( )   NÃO ( ) 
 
 

3. Para você a escolarização é algo imprescindível para um atleta?   

 

4. Na sua opinião, escola e esportes (Futebol/Futsal) é algo que devem 
andar lado a lado?  

 

 

5. Esta relação a cima, está presente na sua vida? 
 

 

6. Você valoriza a educação acadêmica? 
 
 

 
7. Entre seus companheiros de time, você nota um envolvimento com a 

escola? 
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ANEXO I – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIAS DO ESPORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o Sr. à participar como voluntário da pesquisa COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE ENTRE OS JOGADORES DE CLUBES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL E FUTSAL DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO, que está sob a responsabilidade do pesquisador Marcelus Brito de Almeida , 

residente na Rua Azeredo Coutinho, 120, bloco 8, apt 3 – Telefone 81-88638195, E-mail 

marcelus71@hotmail.coml (inclusive ligações a cobrar). Também participa desta pesquisa o 

pesquisador: Elaise Juliana Santana Ferreira, Telefones para contato: (81) 8566-4047/(81) 9889-3432. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam compreensível, as 

dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, quando todos 

os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a realização do estudo pedimos que rubrique as 

folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra 

ficará com o pesquisador responsável. Caso não concorde não haverá penalização, bem como será 

possível retirar o consentimento a qualquer momento, também sem qualquer penalidade.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

. Descrição da pesquisa: Será entregue um questionário para sabermos o nível de escolaridade dos 

jogadores de futebol e os dados serão mantidos em sigilo, sob nossa responsabilidade. 

. Os pesquisadores farão apenas uma visita em menos de uma hora para entrevistar os atletas.  

. RISCOS: diretos para o voluntário (Por se tratar de um estudo não invasivo os riscos serão 

minimizados, porém os atletas poderão se sentir constrangidos em participar). Assim, todos serão 

avisados que a participação não é obrigatória e que podem deixar as avaliações em qualquer 

momento sem qualquer tipo de penalidade.   

 BENEFÍCIOS: Por se tratar de um estudo para o entendimento do nível de escolaridade, os dados 

serão apresentados á Federação Pernambucana de Futebol e aos respectivos clubes, para que os 

mesmos possam intervir e ajudar na melhoria do nível de escolaridade dos jogadores de futebol, 

assim como incentivar os estudos para os atletas participantes dos campeonatos infantis, juvenis e 

juniores.  

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis 

pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa, 

ficarão armazenados em computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço 

acima informado, pelo período de mínimo 5 anos.  Nada lhe será pago e nem será cobrado para 
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participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em 

casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão 

judicial ou extrajudicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas 

pelos pesquisadores.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n 

– 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife - PE, CEP: 50740-600 Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: 

cepccs@ufpe.br).  

_____________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, após a 

leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter 

esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo 

Comparação Do Nível De Escolaridade Entre Os Jogadores De Clubes Profissionais De Futebol e Futsal 

Do Estado De Pernambuco, como voluntário (a).  

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento).  

Local e data __________________  

Assinatura do participante: __________________________  

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa o aceite do 

voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):  

 

Nome: _________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________ 

  

Nome: _________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 
 

 


