
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO CESAR PEREIRA PEÇANHA 

 

 

 

 

 

FUTEBOL NA EDUCAÇÃO FÍSICA: REFLEXÕES MIDIATICAS NO ENSINO 
MÉDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 

  



RODRIGO CESAR PEREIRA PEÇANHA 

 

 

 

 

 

 

FUTEBOL NA EDUCAÇÃO FÍSICA: REFLEXÕES MIDIATICAS NO ENSINO 
MÉDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 
Licenciatura em Educação Física da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau 
de Licenciado em Educação Física. 

 

Orientador: Profº. SÉRGIO RICARDO ABOUD DUTRA 

 

 

 

 

Niterói 

2017 

  



RODRIGO CESAR PEREIRA PEÇANHA 

 

FUTEBOL NA EDUCAÇÃO FÍSICA: REFLEXÕES MIDIATICAS NO ENSINO 
MÉDIO. 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 
Licenciatura em Educação Física da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau 
de Licenciado em Educação Física. 

 
 

Aprovada em xxx de agosto de 2017 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

Orientador - Profº. Sérgio Ricardo Aboud Dutra 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

1º Examinador - Profª. Aurélio Pitanga Vianna 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

2º Examinador - Profº. Leonardo Mattos da Motta Silva 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 
 
 

NITERÓI 
2017 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a Deus, por me dar forças para seguir e não desistir 

dos meus sonhos. 

Meus pais (Wilson Peçanha Filho) e minha mãe (Fátima Maria Pereira Peçanha) 

pela educação, compreensão e presença durante toda caminhada até aqui, sem eles nada 

disso seria possível. 

A minha irmã (Luciana Alex Pereira Peçanha), e minha namorada (Bruna Sender), 

pelos momentos de descontração durante todo este processo árduo. 

Agradeço também a todos оs professores dо curso de Educação Física da UFF, 

qυе foram importantes para minha vida acadêmica е nо desenvolvimento dеstа 

monografia. 

Em especial ao meu orientador, e professor Sérgio Aboud, que desde o início da 

graduação esteve presente na minha vida acadêmica, em todos os momentos de dúvidas, 

e dificuldades, sendo importantíssimo para realização deste trabalho. 

Aos amigos que fiz durante toda graduação, e em especial os alunos Guilherme 

Abreu, Rafael Carreira e Apolo Brás que estiveram do meu lado. 

E por fim, agradeço ao Programa de bolsa e iniciação a docência (PIBID), pelas 

oportunidades e experiências vivenciadas, durante os dois anos de participação. 

  



RESUMO 

 
Este trabalho discute o impacto das grandes mídias no conhecimento dos discentes do 

ensino médio em relação ao conteúdo futebol, onde o jogo torna-se uma possível 

escolha por parte de alguns alunos nas aulas de educação física.  O objetivo da pesquisa 

foi avaliar e refletir sobre o possível impacto das grandes mídias em relação á ao 

conhecimento do esporte, além de avaliar o conhecimento das regras do esporte em 

questão, o futebol. A partir, de uma abordagem qualitativa e descritiva, a pesquisa 

utilizou um questionário para coleta de dados, aplicada num grupo de seis alunos do 

segundo ano do ensino médio em uma escola estadual localizada, no centro de Niterói. 

Além de referenciais bibliográficos que tratam do assunto a fim de qualificar o resultado 

desta discussão. 

Palavras-chave: Futebol, mídia, Ensino Médio e Educação física.  

 

 

  



ABSTRACT 

 

This paper discusses the impact of large media on the knowledge of high school 

students in relation to soccer content, where play becomes a possible choice for some 

students in physical education classes. The objective of the research was to evaluate and 

reflect on the possible impact of the great media in relation to the knowledge of the 

sport, besides evaluating the knowledge of the rules of the sport in question, football. 

From a qualitative and descriptive approach, the research used a questionnaire for data 

collection, applied in a group of six students of the second year of high school in a state 

school located at Niterói’ dowtown. In addition to bibliographic references that deal 

with the subject in order to qualify the result of this discussion. 

Keywords: Soccer, media, high school and Physical Education 
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I- INTRODUÇÃO 

 

Entendemos que o futebol tenha se tornado o esporte em que desperta o interesse 

da população e em especial dos jovens por conta de sua fácil compreensão e forma de se 

jogar, sejam por aqueles que entendem ou não sobre o assunto. A partir de um 

levantamento histórico do futebol procuramos identificar questões em relação a sua 

origem a fim de contextualizar o que para muitos historiadores tenha se tornado uma das 

maiores paixões mundiais.  

Inicialmente fazemos um levantamento histórico do futebol que é apresentado de 

diferentes formas em outras culturas como “jogos com bola”, até difundir-se e ser 

apresentado no Brasil no séc. XIX por Charles Miller. Sabe-se que o futebol é uma 

paixão nacional e mundial em que desperta diferentes tipos de sentimentos. Essa relação 

de importância costuma ser evidenciada nas classes sociais menos favorecidas onde a 

educação física na escola para a maioria deles é o futebol.  

No segundo capítulo, entendemos que tal fenômeno pode ser explicado devido à 

influência da mídia a cerca deste esporte. Onde a televisão, rádio, jornal e outros meios 

de comunicação veiculam noticias e imagens do futebol que afetam direta ou 

indiretamente toda a sociedade.   

Sobre isto, segundo SCHWARTZ (Apud DANTAS, 1985) diz: A televisão 

tornou-se o “segundo Deus”, pois assim como Deus, ela também está em toda parte 

influenciando direto ou indiretamente.  

 Compreender que a paixão pelo futebol tenha se tornado mundial e que seu 

contexto histórico é resultado de um conjunto de influências e interesses da sociedade 

vigente, e a Educação Física escolar (EFe) não está descontextualizada desse cenário, 

nos auxilia a entender o quanto e como tais variáveis podem nos ajudar no processo de 

prática pedagógica na escola. Ou seja, o que comumente é visto no cotidiano escolar e 

nas vivencias durante esta caminhada na prática a docência são alunos que vêem o 

futebol como conteúdo único nestes espaços. Querendo jogar o futebol que é visto na 

televisão e com as regras que interpretam serem as mais corretas. Com isso entendemos 

que é papel do professor de educação física desconstruir essas idéias e fazer com que 
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seu aluno passe a enxergar o futebol de forma mais critica, além do que é passado na 

mídia. 

Neste contexto, a questão principal deste estudo que norteia a pesquisa visa 

responder à seguinte questão: As mídias têm de alguma maneira influenciado o 

conhecimento dos discentes do ensino médio em relação ao futebol e também no 

conhecimento de suas regras? Para tal, o estudo tem como objetivo geral: Avaliar e 

refletir se a mídia tem impactado o processo de ensino-aprendizagem do tema futebol 

nas aulas  EFe no Ensino Médio. Como objetivos específicos, esta investigação 

pretende: a) Avaliar se os discentes já tiveram experiências com o futebol nas aulas de 

educação física; b) Refletir por onde acompanham o esporte e as noticias sobre futebol; 

e c) Avaliar como ocorre o conhecimento das regras do futebol por parte dos discentes.  

 Para conseguir nosso objetivo e alcançarmos resultados em nossa pesquisa foi 

realizado um levantamento histórico do futebol no primeiro capítulo, no segundo 

capitulo faremos algumas reflexões a respeito da mídia e o futebol, e logo após no 

terceiro capitulo, a partir de um questionário com discentes em uma escola estadual no 

centro de Niterói, procuramos qualificar o resultado desta discussão a respeito da 

influencia da mídia no conhecimento do discente sobre o futebol e suas regras.   

A escolha do tema se deu por conta do nosso envolvimento com o futebol, 

quando criança jogando futsal por alguns clubes, disputando torneios escolares, peladas 

e brincadeiras de rua e atualmente como um meio de trabalho como árbitro da federação 

de futebol do estado do rio de janeiro (FERJ) e aluno-bolsista no programa de bolsa e 

iniciação a docência (PIBID), motivos esses que além da paixão pelo esporte me levam 

a escolha da temática para obtenção de grau de licenciado no curso de educação física 

em licenciatura pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Inicialmente, faremos um levantamento histórico do futebol que é apresentado de 

diferentes formas em outras culturas até difundir-se e ser apresentado no Brasil no 

século XIX através de Charles Miller tornando-se assim uma das maiores paixões 

brasileiras e despertando diferentes tipos de sentimentos. Em seguida no segundo 

capitulo fazemos algumas reflexões a respeito da mídia e sua influencia na sociedade 

através da “indústria do entretenimento” no esporte criando a figura do “ídolo”.  
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          E por fim, no terceiro capitulo apresentamos a metodologia deste trabalho e os 

resultados seguidos de algumas reflexões com base nas entrevistas realizadas com os 

discentes do ensino médio.  
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CAPÍTULO I 

Contexto histórico do futebol 

 

Até hoje não há informações concretas sobre quando e onde surgiram os jogos 

com bola, mas o que sabemos é que em muitas culturas as pessoas já faziam algo 

parecido com o futebol, ou seja, jogos de chutar a bola. Estes jogos ainda não eram o 

futebol, pois não havia definições de regras como há hoje, no livro de regras do futebol 

2016/2017, traduzido pela CBF- Confederação Brasileira de Futebol, porém nos 

mostram o interesse por esse esporte desde os tempos antigos.  

Por volta de 3.000 a.C, na China antiga, os militares chineses praticavam um jogo 

que na verdade era um treinamento militar onde após as guerras, formavam-se equipes 

para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Com um tempo, as cabeças dos inimigos 

foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas de cabelo. Formavam-se duas 

equipes com oito jogadores e o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar cair 

no chão, levando- a na direção de duas estacas fincadas no campo de jogo.  

No Japão, foi criado um esporte semelhante com o futebol atual, chamado 

Kemari.  O jogo era praticado por integrantes da corte do imperador japonês, onde 

acontecia num campo de aproximadamente duzentos metros quadrados. A bola era feita 

de fibras de bambu, e entre suas regras, era proibido o contato físico entre os dezesseis 

jogadores (oito para cada equipe).  Segundo historiadores do futebol encontraram-se 

relatos que confirmam o acontecimento de jogos entre equipes chinesas e japonesas na 

antiguidade.  

Já os Gregos, por volta do século I a.C criaram um jogo com o nome, Episkiros. 

Neste jogo, soldados gregos dividiam-se em duas equipes de nove jogadores cada e o 

jogo era praticado em um terreno retangular.  Na cidade grega de Esparta, os jogadores 

que também eram militares, usavam uma bola feita de bexiga de boi que normalmente 

era cheia de areia ou terra. O campo onde se realizavam as partidas, em Esparta, era 

grande, pois a equipe era formada por quinze jogadores. Quando os romanos 

dominaram a Grécia, entraram em contato com a cultura grega e acabaram assimilando 

o Episkiros, mas o jogo acabou tomando uma conotação muito violenta na época.  Com 

isso de acordo com alguns relatos, apesar de um jogo bem semelhante com o futebol, na 



12 
 

idade média o esporte ainda se usava de muita violência.  O Soule, ou Harpastum era 

praticado por militares que se dividiam em duas equipes: atacantes e defensores podiam 

usar socos, pontapés, entre outros golpes violentos durante as partidas. Há relatos até de 

morte de alguns jogadores durante esses jogos. Cada equipe era formada por vinte e sete 

jogadores, onde o grupo tinha funções diferentes no time: corredores, sacadores, 

dianteiros e guarda redes.  

Na Itália, surgiu um jogo chamado Gioco de Calcio, que era praticado em praças 

com duas equipes com vinte e sete jogadores cada.  O objetivo no jogo era levar a bola 

até os dois postes que ficavam nos dois cantos extremos da praça. Mas, no entanto, 

durante as partidas a violência ainda era muito comum, pois os participantes levavam 

para campo problemas causados principalmente por questões sociais típicas da época 

medieval. A desordem e a bagunça eram tão grandes que o rei Eduardo II teve que 

decretar uma lei que impedia a prática do jogo, condenando a prisão aos praticantes. 

Porém o jogo permaneceu, pois, integrantes da nobreza criaram uma versão nova da 

partida com regras que não permitiam a violência. Nesta versão, cerca de doze árbitros 

deveriam fazer cumprir as regras do jogo.  

Porém, foi na Inglaterra, que o futebol atual tomou forma.  Segundo 

pesquisadores, o Gioco de Calcio saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do século 

XVII.  Lá o esporte ganhou diferentes regras e foi sistematizado.  O campo deveria 

medir cento e vinte metros, por cento e oitenta metros e nas duas pontas seriam 

colocados dois arcos retangulares, chamados de gol.  A bola, por sua vez era de couro e 

enchida com ar.  

 Com suas regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por filhos 

de nobreza e estudantes ingleses. Aos poucos foi ganhando popularidade e no ano de 

1848, numa conferência em Cambridge, foi estabelecido um único código de regras para 

o futebol.  

 Em 1871, foi criada a figura do goleiro, que seria o único permitido colocar as 

mãos na bola e deveria ficar próximo ao gol para evitar a entrada da bola em sua meta.  

Já em 1875, foi estabelecida a regra do tempo de noventa minutos, e em 1891, foi 

estabelecido pênalti para quem cometesse uma falta dentro da área.  Somente em 1907 

com o avanço das partidas que foi criada a regra do impedimento. O profissionalismo, 

no futebol teve seu início em 1885 e no ano seguinte seria criada, na Inglaterra, a 
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Internacional Board, entidade responsável por estabelecer e mudar as regras do futebol, 

quando necessário.  

 Também podemos, destacar outros fatores importantes para difusão do futebol na 

época. Em 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excursão 

fora da Europa, contribuindo para difundir o esporte em diversas partes do mundo.  Já 

em 1888, foi fundada a Football League, entidade responsável por organizar torneios e 

campeonatos internacionais.  

Em 1904, foi criada a entidade mais importante do futebol no mundo. A FIFA 

(Federação Internacional de Futebol Association) é a responsável por organizar o 

futebol até hoje em todo o mundo.  

É a FIFA, que organiza os campeonatos com seleções (Copa do Mundo), que 

acontecem de quatro em quatro anos.  A mesma entidade é responsável por organizar os 

campeonatos: Copa libertadores da América, Copa da UEFA, Liga dos campeões da 

Europa, Copa Sul- Americano entre outros torneios de futebol.    

Finalmente, o futebol chega ao Brasil, sabe-se que sua chegada ocorreu em 1894 

através de Charles Miller, paulista do Brás, de pai inglês e mãe brasileira. Este brasileiro 

foi o responsável por trazer a primeira bola e um conjunto de regras do esporte para o 

país, oriunda da Inglaterra. Charles Miller estudou na Banister Court School 

Southampton, onde teve o contato com o futebol.  

Miller, ao voltar da Inglaterra, trouxe consigo todo material necessário para a 

prática do futebol e, até 1910, quando parou de jogar, foi o melhor jogador do país. 

Após sua aposentadoria dos gramados, tornou-se árbitro e, em 1914, desligou-se por 

completo do esporte. Morreu em 1953, em São Paulo em sua cidade natal. 

A partir, deste momento houve mudanças em relação ao âmbito esportivo no 

Brasil, pois ali começava a caminhada do país para se tornar nos dias de hoje o país do 

futebol.  

 Em 1910, o futebol já era praticado na Associação Atlética Mackenzie, no Sport 

Clube Internacional, Sport Clube Germânia, no Clube Atlético Paulistano, e por fim o 

São Paulo Athletic Club.  
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Em 1901, foi criada a Liga Paulista por estes clubes, porém nenhum deles eram 

clubes especializados em futebol. Os primeiros clubes a serem formados foram o Sport 

Club Rio Grande, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a Associação Atlética Ponte 

Preta, de Campinas, São Paulo, surgido em 1900.  

Em 1902, surgiu o Fluminense Football Club junto com outros clubes que 

surgiram e em 1906 disputaram o primeiro campeonato da cidade, na época sendo o 

Distrito Federal, que, nos dias de hoje, tornou o Campeonato Carioca – Taça rio e Taça 

Guanabara, disputado no Rio de Janeiro. O primeiro título sul-americano conquistado 

por um time brasileiro foi em 1919, porém o auge de sua consagração no cenário 

internacional foi em 1925 quando o time Paulistano, em excursão na Europa, ganhou 

oito jogos e perdeu apenas um.  

Sabemos que o futebol antes de se tornar um esporte de massa como nos dias de 

hoje, era um esporte considerado elitista, pois era praticado apenas pelas pessoas 

detentoras do poder aquisitivo. Na época, os times continham somente jogadores 

estudantes de direito e medicina, por exemplo, em seus planteis. Podemos relacionar 

nesta mesma época a influência que a instituição médica tinha na concepção de 

educação física na escola, com a preocupação principal aos hábitos de higiene e saúde, 

valorizando tanto o desenvolvimento físico quanto o moral, a partir do exercício.  

O tema saúde era uma preocupação da elite da época, que temendo 

contaminações, utilizou a educação física como um meio de doutrinar as classes mais 

baixas, no sentido de fiscalizar e promover assepsia corporal. Para tal, a concepção deve 

disciplinar os hábitos das pessoas no sentido de levá-las a se afastarem de praticas 

capazes de provocar a deteriorização da saúde e da moral, o que “comprometeria a vida 

coletiva”  O modelo eugênico, higienista e biologicista de encarar a saúde, podem ser 

considerados precursores da pedagogia da educação física escolar.  

Inicialmente, a participação dos negros no futebol não existia, sendo o Clube de 

Regatas do Vasco da Gama o primeiro clube de futebol a utilizar negros em sua equipe.  

Aos poucos o futebol começou a ganhar força nas camadas populares da 

sociedade, entre os meninos pobres, sobretudo negros, que, apesar de não freqüentarem 

as escolas, começaram a formar as chamadas “peladas” de rua e várzeas.  
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O futebol cresceu cada vez mais e, no início do século XX, o esporte era o mais 

praticado por todas as camadas da sociedade brasileira. 

Tal popularização deste esporte trouxe à tona o início de uma divisão entre 

amadorismo e profissionalismo do futebol. Já que em 1920, foi o ano considerado como 

marco para popularização deste esporte.   

Com isso, surgiram os primeiros indícios de jogadores assalariados, pois na época  

os donos de fabricas viram no futebol uma forma de propaganda para seus produtos, 

caso fizessem um time de sucesso, como foi o exemplo do Bangu Athletic Club. 

Segundo Banchetti:  

O clube acabou se tornando mais conhecido que a fábrica, e jovens eram 
admitidos não apenas porque trabalhavam bem, mas porque jogavam bem. 
Desta forma operários, homens negros foram admitidos nas federações de 
clubes socialmente reconhecidos, cujos jogadores eram quase todos 
estudantes de direito e medicina. (Banchetti, 2009) 

 

O início do investimento no futebol com os famosos “bichos” surgiu nesta época, 

e permanecem até os dias de hoje no cotidiano dos atletas jogadores de futebol.  Junto 

com esses investimentos surgiram às figuras dos operários-jogadores, que eram 

trabalhadores das fabricas que no caso de jogarem bem e se destacassem nos times, 

teriam chances de ascender socialmente e ter regalias como trabalhos menos cansativos 

e uma complementação de renda através do futebol.    

 Porém foi no ano de 1915, através da equipe do Clube de Regatas do Vasco da 

Gama que a profissionalização do futebol ascendeu, visto que a equipe reuniu jogadores 

de baixa renda, escolaridade e desempregados e formou sua equipe.  O profissionalismo 

tomou conta do cenário do futebol a partir da equipe do Vasco da Gama que após a 

formação de seu time de futebol, dando início a entrada dos negros no esporte e 

tornando-se assim a primeira equipe de futebol com a participação de negros, o que 

inquietava a elite carioca.  

Essa inquietação se deu pelo fato de o Clube de Regatas do Vasco da Gama ter o 

ideal de garantir a vivência do esporte para todos, isto é, a prática era por divertimento e 

não uma profissão, o que não agradava os clubes elitistas que tinham uma visão do 

esporte já voltada para o capitalismo. Na época, havia uma separação das equipes de 

acordo com o poder aquisitivo. As que possuíam capital menor jogavam divisões 
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inferiores, separando o profissionalismo do amadorismo.  Nesta mesma época, houve 

um crescimento do profissionalismo no futebol e com isso o capitalismo começou a 

movimentar o esporte.  

 Em 1923, tivemos o primeiro caso de transferência de jogadores em troca de 

dinheiro pelo time da Juventus, de Turim, na Itália, dando início assim ao mercado de 

transferências que acontecem até os dias de hoje com transações milionárias.  

Com isso, o futebol tornou-se um dos esportes mais rentáveis do mundo.  Seja por 

conta das transações milionárias de atletas, adesão do público por todo o mundo, onde 

agora torcedores pagam para ver o espetáculo que é uma partida de futebol, os 

associados a clubes e até mesmo pelo interesse da mídia na cobertura desses jogos. 

Tudo isso, acaba transformando o futebol um esporte capaz de movimentar um capital 

inimaginável do ponto de vista econômico. Além disso, no próximo capitulo, faremos 

algumas reflexões a respeito da mídia e seu interesse a partir do futebol.  
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CAPÍTULO II  

FUTEBOL E MÍDIA  

 

Temos o futebol como uma paixão nacional e um fenômeno universal. Sabemos 

que a sua veiculação ocorre em diversos meios midiáticos, sejam eles jornais, sites, 

revistas, rádio e TV.  

Cada vez mais a noticias sobre jogadores, clubes e competições são divulgados 

não só no Brasil, mas também em todas as nações do mundo por essas mídias.  Os 

meios de comunicação, em especial a televisão vem ganhando cada vez mais horários, 

para os programas esportivos, mesas redondas e noticiários do esporte. Em publicações 

(jornais, revistas, etc.) o tema vem chamando a atenção de investidores de propaganda e 

vem aparecendo de forma mais expressiva a cada dia. O rádio surge como outra 

possibilidade para aqueles que buscam o contato com o esporte por meio de 

transmissões das partidas e programas esportivos de bate-bola.  

Podemos dizer, que tudo isso é conseqüência do avanço futebolístico, marcante no 

século XX. Em torno dele, certamente giram os mais diferentes interesses, desde a 

simples participação do esportista, até a complexa maquina comercial, que o utiliza para 

seu diferente objetivo.   

Em relação ao avanço futebolístico Sanfelice nos diz:  

 

 O futebol ele é um esporte, que na atualidade, movimenta cifras 
monumentais transformando-se num negocio altamente lucrativo. A 
partir da década de 70, ocorreram diversas mudanças na estrutura do 
futebol no Brasil, e no mundo.  “Foi a partir dessa década que o 
futebol foi transformado num elemento fundamental da indústria do 
entretenimento.” O futebol pode ser entendido, desde então, como 
forças centrípeta e centrifuga, pois atinge os distintos campos sociais 
e, ao mesmo tempo, se centraliza no sentido de regionalização. Esse 
alcance faz dele um veiculo ideal de mercadoria. O mercado invadiu 
os estádios, o campo, a bola, frente e dorso das camisas, uniformes de 
juízes e auxiliares técnicos, calções e chuteiras. Onde “há espaço, há 
publicidade.” (SANFELICE, 2010)  
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Além da marca visual, presente no meio futebolístico, ainda há um pequeno grupo 

de jogadores que se convertem em “garotos- propaganda” de patrocinadores esportivos, 

como aparece na mídia de forma geral, atletas são fabricados no mais típico estilo de um 

produto, como a figura de “ídolo”.  Sabemos que alguns jogadores de futebol, chegam a 

ganhar mais com propagandas de patrocinadores do que com os seus próprios salários 

pagos por seus clubes. 

 Em abril de 2009, a revista France Football divulgou pelo segundo ano 

consecutivo a lista dos vinte jogadores mais bem pagos do mundo, na qual estão 

incluídos, além dos salários pagos pelos clubes, os valores que os jogadores ganham em 

contratos de publicidade, patrocínios e prêmios variados. Na ocasião a estrela do 

anuncio era David Beckham, de longe o jogador de futebol que mais ganha no planeta, 

apesar de seu salário profissional ser inferior ao de outros atletas.  

 No entanto, sabemos que casos como esse, são isolados e que a realidade do 

futebol é completamente diferente desta.  Segundo a CBF (Confederação Brasileira de 

Futebol) que divulgou em seu site um levantamento em que 82,40% dos jogadores 

registrados no ano de 2015, ganhavam dois salários mínimos e apenas 0,12%, 

ganhavam salários considerados altos para a realidade financeira do Brasil. Dados esses, 

que nos mostram um pouco da realidade que é ser um atleta de futebol nos dias atuais.  

Outro exemplo da dificuldade dos jovens em se tornarem jogadores de futebol de 
acordo com Teich (2002 p.4) diz: 

A chance de um brasileiro com idade entre 20 e 32 anos chegar ao cargo de 
capitão da seleção brasileira é de 1 para 17 milhões. É bem mais fácil, por 
exemplo, ganhar no concurso da Supersena, cuja probabilidade de vitória é 
de 1 para 12 milhões. A carreira de um jogador de futebol começa pelas 
peneiras, o processo de seleção de jovens talentos dos grandes clubes. No 
Corinthians, de cada 5.000 adolescentes são selecionados quarenta, dos quais 
apenas três se tornarão profissionais. No Flamengo, dos 25.000 que tentam a 
cada ano, 250 passam para a fase de treinos e dez viram de fato jogadores. O 
processo depende bastante de persistência. Cafu foi recusado doze vezes nas 
peneiras dos grandes clubes paulistas. Ronaldo, o Fenômeno, foi barrado no 
Flamengo. Rivaldo foi dispensado pelo técnico de juniores do Santa Cruz, do 
Recife. 

 

Ou seja, ser jogador de futebol nos dias de hoje não é uma tarefa nem um pouco 

fácil. Onde entendemos que a mídia tem um papel em influenciar o senso comum, 

muito grande, e que este fator ocorre principalmente nas camadas populares da 

sociedade, atrelado ao fato das poucas oportunidades de estudo e educação para uma 
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visão mais crítica do que é de fato passado como realidade pelas mídias. Em especial, a 

televisão. 

As imagens normalmente nos mostram através das criações dos “ídolos”, os 

atletas que saíram da favela e se transformaram em jogadores, milionários, vencendo 

todas as barreiras, atrás da realização de seus sonhos. Acaba reproduzindo desta maneira 

uma idéia, na maior parte das vezes, ilusória da realidade que cerca o mundo do futebol.  

As noticias veiculadas nas grandes mídias costumam apenas mostrar em cima da 

imagem desses jogadores, uma vida de carrões e mulheres bonitas e as grandes 

movimentações financeiras dos clubes – que faz hoje, do futebol, um mercado que 

movimente bilhões – fazendo assim que o futebol se torne o meio mais atrativo para um 

jovem oriundo de classe pobre, que sonha em ser jogador e ascender socialmente.. 

   A partir disso, precisamos pensar a respeito do futebol em seu contexto mais amplo. É 

preciso pensar, o esporte que se pratica amadoristicamente, através das peladas 

improvisadas em espaços públicos, e privados. Em campos de várzea, ou periferias, 

partidas que são disputadas com o mínimo de infra- estrutura, ou até mesmo com 

equipes uniformizadas, e com árbitro em sua organização, porém não sendo partidas 

consideradas oficias ou organizadas por federações ou grandes campeonatos.  

Cada vez mais, acreditamos que os jovens perdem os espaços públicos para 

prática do esporte, e para aperfeiçoarem suas habilidades no esporte, e em especial 

aqueles menos favorecidos economicamente que vêem no futebol uma busca constante 

por ascensão social, com o objetivo principal de ajudar seus familiares. A família, por 

sua vez, acaba depositando a esperança no sonho de seus filhos, que acabam não 

conseguindo conciliar o treino com os estudos, assim na maior parte das vezes 

abandonando as escolas em detrimento da realização de um grande sonho, o qual seria o 

de jogar futebol profissional.  

Estes mesmos jovens, que antes tinham o habito de jogar o famoso jogo de bola 

conhecido como “pelada” em suas comunidades, ou praças de forma amadora, encontra 

hoje, dificuldades e locais para pratica do mesmo. Atribuímos alguns fatores para estes 

acontecimentos: que isso ocorre por conta da violência, urbanização, descaso dos 

governantes e abandono das praças publicas. 
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   Com isso, cada vez mais é comum a prática do futebol, dentro do ambiente 

escolar. Já que em muito desses espaços, alguns discentes vêem na quadra da escola um 

local para o aperfeiçoamento de sua habilidade e prática do esporte em que tanto amam.   

O jogo de bola vem ganhando destaque nas aulas, onde por sua vez acaba se 

confundindo com o jogo profissional, repassado pela mídia e toda sua indústria.   

      Fazendo assim, com que alguns discentes sejam excluídos das aulas e atividades de 

futebol, onde o que comumente é visto, é a valorização daqueles que possuem mais 

habilidades em detrimento dos menos habilidosos. O que acreditamos como futuro 

professor de educação física, não fazer parte de uma educação de qualidade, através do 

esporte. Com isso, no terceiro e ultimo capitulo, trabalharemos com um questionário 

com algumas perguntas em relação ao conteúdo futebol, nas aulas de educação física em 

uma escola, com alunos do ensino médio, localizada no Centro de Niterói, com o 

objetivo de qualificarmos o resultado desta pesquisa a qual consideramos de suma 

importância para o estudo na área.  
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CAPITULO 3 

Impacto da mídia em alunos de educação física no Ensino Médio. 

 

        Após discutir o contexto histórico do futebol, e fazer reflexões a respeito da mídia, 

e o seu papel através da indústria do entretenimento, fazendo do esporte um objeto de 

consumo através da figura do “ídolo”.  

Neste capitulo, faremos algumas considerações com base em um questionário 

fechado realizado com seis alunos do ensino médio, em uma escola localizada no centro 

de Niterói, qualificando assim o resultado deste em discussão direta com os 

entrevistados para correlacionar a influência da mídia neste público específico que, 

neste caso também representa o público que estaremos trabalhando como futuro docente 

de Educação Física. 

O corpo que compôs a pesquisa foi formado por seis discentes, sendo duas 

meninas e quatro meninos, das três turmas que se encontram no segundo ano do ensino 

médio da escola Estadual Raúl Vidal. O colégio Estadual Raul Vidal, é uma unidade 

acadêmica centenária vinculada ao Programa Institucional de Bolsa e Iniciação a 

Docência (PIBID). A escolha deste ambiente de pesquisa se deu em virtude da vivência 

durante dois anos no programa, o qual a escola em questão faz parte. Onde acreditamos 

ter sido de extrema importância para nossa formação acadêmica. 

A partir deste projeto, e a paixão pelo o futebol, visa-se a possível contribuição 

em relação a se pensar, uma melhor forma de se trabalhar com o futebol nas aulas de 

educação física, e refletir a respeito da influencia exercida pela mídia em discentes que 

amam ou não o futebol em nossa sociedade. Assim, fazendo com que a prática não se 

torne apenas uma reprodução, do que comumente nos mostram os meios midiáticos, de 

um esporte de alto rendimento e a super valorização dos mais habilidosos no esporte.  

Por fim, buscaremos entender através do futebol que se tornou o mais popular do 

nosso país, oportunidades aos discentes de fazer uma analise mais critica daquilo que é 

passado na televisão.  

Como instrumento para realização da pesquisa, resolvi aplicar um questionário 

fechado contendo algumas perguntas referentes ao futebol em uma turma de Ensino 
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Médio, para verificar a força midiática e saber se esse esporte exerce realmente tão 

grande influencia na vida desses adolescentes. Tive a oportunidade, de aplicar o 

questionário com seis alunos, de três turmas do Colégio Estadual Raul Vidal, através da 

inserção, como bolsista, em um grupo de iniciação a docência da UFF, PIBID. 

 O questionário continha apenas quatro perguntas, e os entrevistados foram 

escolhidos de maneira voluntaria. Perguntas como: 1) Você já teve futebol na 

educação física e como foi; 2) Conhece as regras do futebol e onde aprendeu elas;  

3) Por onde costuma acompanhar jogos e noticias de futebol e 4) Sonha em seguir a 

carreira de futebol, por que?   

Optei por não dividir o questionário em gênero masculino e gênero feminino. 

Para que não houvesse influência nas respostas, assim cabendo uma melhor leitura das 

mesmas.  

Logo na primeira pergunta feita aos discentes sobre: Se já tiveram o futebol nas 

aulas de educação física e como foi.  

Apenas o informante 02, não teve a experiência de participar de uma aula de 

educação física sobre o futebol.  

“Não, futebol não, eu tive handebol, mas futebol não.”  

Na segunda pergunta, sobre o conhecimento das regras do futebol e onde 

aprenderam, as respostas dos entrevistados foram ainda mais interessantes: 

 Pois apenas o informante 01 e 02 não aprenderam as regras do esporte através 

de meios midiáticos. A informante 01, além da televisão, relatou ter aprendido as 

regras a partir de brincadeiras e jogos com amigos.  

“Algumas, sei que não pode botar a mão porque é pênalti, se cair na frente 

do gol é pênalti também. Aprendi vendo na televisão assistindo os jogos e na rua 

jogando futebol com meus amigos meninos e eles me ensinaram.”  

Já a informante 02, relatou ter aprendido as regras a partir do pai, o que reforça 

também a influencia familiar neste meio. “Algumas, sei a do escanteio, da linha, 
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aquela que se ultrapassar a linha do zagueiro (impedimento). Aprendi com meu 

pai.”  

Os demais informantes relataram que o conhecimento das regras do esporte se 

deu através da televisão, dos comentaristas de esporte e pesquisas realizadas na internet. 

O que também reforça a influencia destes meios midiáticos nesse publico especifico.   

 Informante 03, “Nem todas, tem o cartão amarelo, se tirar a camisa, se 

gritar deixa vai levar cartão. Têm várias, mas esqueci. Aprendi na internet 

pesquisando.”  

Informante 04, “Todas? Ai meu Deus do céu. Pode ser de saída de fundo. 

Quando um jogador adversário chuta na linha de fundo do outro time consta que a 

bola é do goleiro do outro time para o tiro de meta. Alguns jogadores que estão a 

frente do atacante eu acho do impedimento. São essas. Aprendi vendo televisão e 

na internet. Posso saber de mais algumas, mas falar assim é complicado.” 

Informante 05, “Futebol eu conheço, é complicado. Tem a linha de escanteio 

e lateral, impedimento eu conheço. De gol e de falta aprendi vendo televisão e aí 

aprendi as regras.”  

E por fim, o informante 06, “ Conheço a maioria. Sobre lateral, quando bate 

lateral não pode levantar o pé, sobre a falta, impedimento. O goleiro não pode 

pegar a bola fora da área. Aprendi as regras na televisão com os caras faltando”.   

Após esses relatos, dos discentes do ensino médio, podemos perceber que a 

mídia possui um forte e importante papel, de impactar esse publico, e em especial a 

televisão no aprendizado das regras do futebol.  

Porém, podemos relatar  também a influencia familiar neste meio, na maioria das 

vezes, esses alunos são torcedores e apaixonados pelo esporte, e sofrem influencias não 

somente desses meios midiáticos, que por sua vez reproduzem visões erradas a respeito 

dos profissionais do futebol, e aos espectadores. Mas também de seus familiares, que 

escolhem os clubes de seus filhos, até mesmo antes de seu nascimento. Que depositam o 

sonho neles, de se tornarem jogadores, e até mesmo são convenientes com o abandono 

dos estudos para realização deste.  
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Já na terceira pergunta, podemos confirmar ainda mais o que foi falado 

anteriormente sobre a influencia da mídia, em especial a televisão: 3) Por onde 

costumam acompanhar os jogos e noticias sobre futebol.  

As respostas foram sempre pela televisão, porém um fato curioso nos chamou 

atenção, o informante 05, disse não acompanhar noticias sobre o futebol, e sim sobre o 

basquete.  

Podemos entender, com relação a este fator, a importância que a mídia tem dado 

ao basquete nos últimos tempos, principalmente na transmissão dos jogos da NBA, por 

verem uma possível popularização do esporte em nosso país. Fazendo assim com que 

jovens, consumam produtos e conheçam mais sobre o esporte.  

Podemos perceber um pouco dessa influencia, na resposta do informante 05: 

 “De futebol não, do basquete eu acompanho, sou muito fã mesmo, meu time é o 

Chicago Bulls. Eu sigo mais o basquete que o futebol. Costumo assistir pelo ESPN E 

SPORT INTERATIVO.”   

Com isso, constatamos através de sua resposta, que a veiculação do esporte 

ocorre na maior parte das vezes em canais de televisão “fechados” ou canais por 

assinatura, onde nem todos possuem acesso.  

Na ultima pergunta, a respeito de sonharem em seguir a carreira de futebol, as 

respostas foram diversas. A informante 01, relatou ter vontade de entrar em uma 

escolinha, porém se sente cansada. 

[...] “ Já tive vontade de entrar na escolinha, só que eu fico muito cansada, aí eu 

não consigo, aí eu desisti, mas eu gosto muito de jogar.”  

O informante 02, disse não ter vontade pois não se da bem com o esporte.  

[...] “Não, porque eu não me dou bem, não sei, só sei chutar a canela dos outros.” 

O informante 03, disse não ter mais vontade, pois prefere apenas a educação 

física e a academia.  
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[...] “ Já pensei, mas eu acho que não quero mais não. Porque sei lá, prefiro mais 

educação física mesmo e academia, essas coisas.” 

O informante 04, disse não pensar a respeito disso, pois prefere a música, o que 

nos mostra os diferentes sonhos dos discentes. 

[...] “ Não, nunca pensei nisso. Porque minha coisa não é o futebol, é ,a música. 

Mas nunca veio pela minha cabeça ser jogador de futebol. Por não ter interesse mesmo.” 

O informante 05, pensou em seguir a carreira quando mais jovem, porém diz não 

ter muita habilidade pro esporte, então acredita não dar para seguir essa carreira. O que 

nos reforça a questão da visão da valorização da habilidade neste esporte, dito 

anteriormente, neste trabalho.  

[...] “ Pensei em seguir quando era pequeno e agora não. É que não gosto e não 

sei jogar muito bem, então não da pra seguir.”  

Por fim, o informante 06, nos diz uma questão importante mencionado neste 

trabalho através de dados da CBF, onde mostra a dificuldade dos jogadores de 

conseguirem chegar a carreira de atleta profissional de futebol através das famosas 

“peneiras” realizadas pelos clubes. 

[...] “ Até meus 17 anos, eu queria. Mas depois parei de sonhar. Idade chegou e 

depois eu desisti. Porque até 18 anos você vira jogador, e depois fica mais difícil.”  

 

   Com isso, acreditamos que o docente deva se atentar pra esses aspectos, através da 

reflexão critica da espetacularização do esporte, onde percebemos o forte poder da 

mídia na influencia desses jovens e na sociedade de maneira geral. 
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V- Considerações Finais 

 

Após a discussão sobre o contexto histórico do futebol, algumas reflexões sobre 

aspectos midiáticos e seu poder através da indústria do entretenimento, e também com 

base nos dados do questionário expostos neste trabalho em uma escola, fazemos uma 

avaliação, o que não significa o fim da pesquisa, pois entendemos ser um trabalho ainda 

com pouco espaço de exploração para esta temática, que demanda uma atenção e 

estudos mais profundos, uma vez que não é a intenção desse trabalho responder todos os 

questionamentos, mas sim contribuir com reflexões e pensamentos para que essas 

questões sejam tratadas com mais atenção, identificar e indicar quais são os pontos 

principais a serem trabalhados e levados em consideração na hora de trabalhar com o 

futebol nas aulas de educação física na escola. 

Sabemos que a educação física escolar, por muito tempo e até hoje, recebeu 

diversos papeis, e ainda percebemos que a mesma, acaba por vezes, reforçar uma visão 

equivocada, do tema esporte nas aulas de educação física, sobretudo o futebol, que  

aparece na escola de forma distorcida. Dessa maneira, acreditamos que a partir de aulas 

descontextualizadas, levamos os discentes a crer que o jogo será apenas para aqueles 

que obtiverem um bom desempenho ao praticar o esporte, selecionando os mais 

habilidosos por exemplo. Assim, reforça-se o pensamento excludente, entre outras 

questões, como é o caso da separação de gênero masculino e gênero feminino nas aulas, 

que em nosso ponto de vista fogem o verdadeiro sentido escolar na formação de 

cidadãos críticos e reflexivos.  

Vimos através dos questionários respondidos pelos discentes, que a maioria 

deles que tiveram aulas de educação física sobre o futebol, não relataram ter o 

conhecimento mínimo das regras, do esporte, através das aulas de educação física, e até 

mesmo outra maneira de se jogar futebol, que não fosse à tradicional, da forma que 

vimos e aprendemos através dos meios midiáticos.  

Com isso sabendo que o currículo mínimo nos apresenta do segundo ano do 

ensino médio, que é o publico alvo deste trabalho, no eixo esporte devemos trabalhar 

em suas habilidades e competências: vivenciar técnicas, táticas, e regras das diferentes 

modalidades esportivas, problematizar as contradições entre a praticado esporte de alto 
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rendimento e a saúde, valorizar e cuidar do meio ambiente como um ecossistema que 

deve ser estável e sustentável, organizar e interferir no espaço físico preocupando-se 

com a melhoria das condições ambientais e de saúde, problematizar as ações publicas de 

esporte e lazer e suas relações com a saúde e por fim analisar criticamente a 

espetacularização dos esportes na sociedade contemporânea.  

Acreditamos que seja papel do docente de educação física, atentar e criar 

estratégias na hora de apresentar este conteúdo nas escolas, de forma que através de 

atividades como: debates, e atividades lúdicas, por exemplo, além da vinculação social 

do esporte com a realidade atual, possibilitem uma visão mais ampla do futebol, sem 

deixar de considerar a bagagem e os conhecimentos que os discentes trazem consigo.   

Em relação a estes pontos, concordamos em trabalhar com base em quatro 

princípios de proposta pedagógica, de (João Batista Freire 2006). Que seriam o de 

trabalhar com: ensinar futebol a todos, ensinar futebol bem a todos, ensinar mais que 

futebol a todos e ensinar a gostar do esporte.   

Como dito anteriormente, o que comumente visualizamos em nosso cotidiano 

escolar, é a prática do futebol, com a super valorização somente daqueles mais 

habilidosos, com isso o autor nos mostra que: O futebol deve ser ensinado a “todos”,  

“[...] de modo que aqueles que já sabem jogar futebol devem ser 

orientados para aprender a jogar melhor; aqueles que sabem muito pouco ou 

nada de futebol devem receber toda atenção até que aprendam, no mínimo, 

o suficiente” (FREIRE, 2006, P.9).  

Em relação a ensinar bem o futebol a todos, o autor nos diz que todos podem 

aprender a jogar um futebol de qualidade, alguns em menor, outros em maior tempo. 

Onde, todo processo pedagógico exige paciência, mas se ensinarmos bem a todos, os 

alunos mostrarão habilidades para jogar o futebol.  

 Além disso, deve-se ensinar mais que o futebol a todos, ou seja, promover 

atividades em que os alunos aprendam a conviver em grupo, construir e estabelecer 

regras, discuti-las e até discordar, podendo fazer mudanças, para que então aconteça 

uma rica contribuição para seu desenvolvimento moral e social.  
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Sendo assim, o docente deve contribuir para o desenvolvimento do aluno, não 

apenas pensando no craque que ele poderá se tornar, mas sim em sua condição humana, 

de futuro cidadão critico e reflexivo que ele queira formar dentro e fora do ambiente 

escolar.   

Por fim devemos ensinar ao discente a gostar do esporte, principalmente o 

futebol, assunto deste trabalho, ensinando através de brincadeiras, e atividades lúdicas, 

pois antes de qualquer ensinamento, o aluno precisa aprender a gostar do que faz, sem 

que o docente precise esconder dos alunos a realidade que cerca o mundo do futebol, e 

que somente com treinos exaustivos, práticas desagradáveis, repetitivas e autoritárias, 

irão transformá-los em futuros craques, o que não é verdade.  

 Acreditamos que na escola, devemos apresentar atividades de qualidade para o 

aprendizado do futebol, preservando o lúdico, porém sem deixar as adaptações 

necessárias, para se ensinar o futebol no ambiente escolar. Promovendo assim além da 

aprendizagem do esporte, o desenvolvimento psicomotor, sócio-afetivo e cognitivo-

moral dos discentes, durante as aulas.  
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Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ALUNO: RODRIGO PEÇANHA 

 

TEMA: Questionário para o projeto de pesquisa “FUTEBOL NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: REFLEXÕES NO ENSINO MÉDIO.”  

 

 

1- Você já teve futebol nas aulas de educação física, e como foi?  

2-  Você conhece as regras do futebol, e por onde aprendeu elas?  

3- Costuma acompanhar jogos e noticias de futebol, por onde? 

4- Sonha em seguir a carreira de futebol. Por quê ? 
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INFORMANTE 01 – VICTORIA GUZZO PANISSET. 

 

1- [...] “Já no ano passado, foi muito legal e o professor deixava a gente jogar e 

ficava vigiando quando eram algumas regras ele apitava, e a gente tinha que 

parar e fazer tudo certinho. Todos participaram e todo mundo gosta de jogar 

futebol.”  

2-  [...] “Algumas, sei que não pode botar a mão, porque é pênalti, se cair na 

frente do gol é pênalti também. Aprendi vendo na televisão assistindo os 

jogos e na rua jogando futebol com meus amigos meninos, e eles me 

ensinaram.”  

3- [...] “Sim, vejo todos os jogos de futebol, ainda mais do Botafogo. Vejo na 

Globo, ou no Premier. Também pela internet e pelo radio.” 

4- [...] “ Já tive vontade de entrar na escolinha, só que eu fico muito cansada, aí 

eu não consigo, ai desisti, mas eu gosto muito de jogar.” 
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INFORMANTE 02 - GIOVANNA O. TEPERINO. 

 

 

 

 

 

1- [...] “Não, futebol não,  eu tive handebol, mas futebol não.” 

2- [...] “Algumas, sei do escanteio, da linha, aquela que se ultrapassar a 

linha do zagueiro. Aprendi com meu pai.”  

3- [...] “ Só quando estou com meu pai, vejo pelo jornal e por TV.” 

4-  [...] “ Não, porque eu não me dou bem, não sei, só sei chutar a canela 

dos outros.”  
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INFORMATE 03 - PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO. 

 

 

 

 

 

1- [...] “Já, foi muito boa a experiência e todo mundo participou, menino e menina, 

gostei muito.” 

2- [...] “Nem todas, cartão amarelo se tirar a camisa, se gritar deixa vai levar cartão. 

Têm várias, mas esqueci. Aprendi na internet pesquisando.” 

3- [...] “Sim, todos os dias. Tudo, celular, qualquer coisa. Televisão.” 

4- [...] “ Já pensei, , mas eu acho que não quero mais não. Porque sei lá, prefiro 

mais educação física mesmo e academia, essas coisas.”  
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INFORMANTE 04 – PAULO RENATO MODESTO S. MARIA. 

 

 

 

 

 

1- [...] “Sim, foi bom. Ter jogado aqui foi bom, mas o futebol não é meu forte. Jogo 

por praticar, mas foi muito bom e todos participaram. Gostei da aula.”  

2- [...] “ Todas? Ai meu Deus do céu. Pode ser de saída de fundo, quando jogador 

adversário chuta na linha de fundo consta que a bola é do goleiro do outro time para o 

tiro de meta. Alguns jogadores que estão a frente do atacante, eu acho que é 

impedimento, são essas. Aprendi vendo televisão e na internet. Posso saber de mais 

algumas, mas falar assim é complicado.”  

3- [...] “É não, futebol às vezes, pois não sou muito chegado. Pois não é muito meu 

interesse. Às vezes acompanho por internet e televisão, mas é muito raro.”   

4- [...] “ Não, nunca pensei nisso. Porque minha coisa não é o futebol, é  música. 

Mas nunca veio pela minha cabeça ser jogador de futebol. Por não ter interesse mesmo.”  
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INFORMANTE 05 -  KASSIANO SANTO DIAS. 

 

 

 

 

 

1- [...] Já tive várias vezes, foi cansativo, mas foi boa a experiência, e gostei da aula 

e todos participaram. Em conjunto geral ajudou.”  

2- [...] “ Futebol eu conheço, é complicado. Tem a linha de escanteio e lateral, tem 

impedimento, eu conheço. De gol e de falta. Sim, conheço algumas. Aprendi vendo 

televisão,  e aprendi as regras. 

3-  [...] “ De futebol não, do basquete eu acompanho, sou muito fã mesmo, meu 

time é o Chicago Bulls. Eu sigo mais o basquete que o futebol. Costumo assistir pelo 

ESPN e Sport Interativo.  

4- [...]  “ Pensei em seguir quando era pequeno, e agora não. É que não gosto e não 

sei jogar muito bem, então não da pra seguir.”  
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INFORMANTE 06- MARCOS ANDRÉ DA SILVA DA CUNHA. 

 

 

 

 

1- [...] “Já tive, foi muito bom e todo mundo jogou. Foi ótimo!” 

2- [...] “Conheço a maioria, sobre lateral, quando bate lateral não pode levantar 

o pé, sobre a falta e impedimento. O goleiro não pode pegar a bola fora da 

área. Aprendi as regras na televisão com os caras falando.” 

3- [...] “Costumo ver na televisão só.”  

4- [...] “ Até meus 17 anos eu queria, e depois parei de sonhar. Idade chegou e 

depois eu desisti. Porque até 18 anos você vira jogador e depois fica mais 

difícil.”  

 


