
MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

FACULDADE MARIA MILZA 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL NA FORMAÇÃO SOCIAL 

DE CRIANÇAS NO RECÔNCAVO BAIANO 

 

Luan Mascarenhas Souza

 

Alexandre Francisco Lordêllo


 

 

O presente estudo tem como tema as contribuições das escolinhas de futebol na formação social 

de crianças no recôncavo da Bahia. Sendo o objetivo geral: verificar as contribuições que as 

escolinhas de futebol apresentam para formação social das crianças. E objetivos específicos: 

identificar as possibilidades de contribuição do futebol para o desenvolvimento humano, quando 

trabalhado em escolinhas; identificar qual objetivo se espera das escolinhas em relação à 

formação social dos seus alunos; identificar e propor possibilidades superadoras das contradições 

encontradas. No processo metodológico, o tipo de estudo realizado é uma pesquisa de caráter 

qualitativo, de cunho exploratório, adotando o método de pesquisa bibliográfica, buscando 

fundamentação em autores, referenciando o conceito de termos usados no referencial teórico 

para embasamento das ideias, como o papel da Educação Física no processo de desenvolvimento 

humano; História do futebol; O futebol e a infância e formação social e desenvolvimento da 

criança nas escolinhas de futebol. Em todo referencial destacamos pontos importantes para a 

infância, destaca-se que a infância é entendida como o período que tem a maior importância para 

a formação social da criança, nesse período, procura-se entender através de fases as mudanças no 

comportamento, que se dá de acordo com a idade de cada criança e as possibilidades de 

conhecimento acessíveis a ela. Portanto, é na infância que se inicia o processo de formação 

social do indivíduo, onde o ajuda a se comportar de forma crítica diante de uma sociedade com 

uma ampla diversidade de culturas existentes, sabendo interagir, viver e relacionar-se. Fazendo 

uma analogia com o esporte, citamos a sua importância nesse processo de formação da criança, 

como o mesmo auxilia tanto no desenvolvimento físico e motor quanto no desenvolvimento 

social. O esporte em sua essência se torna um poderoso instrumento educacional, nos momentos 

de pratica, as crianças aprendem se divertindo. As escolinhas especificas de futebol surgem 

como o espaço de sistematizar os movimentos táticos e técnicos realizados no futebol, e passa-

los aos seus alunos de forma que os faça aprender praticando em grupo. Com isso, busca-se 

compreender a importância das escolinhas de futebol no processo de desenvolvimento social das 

crianças e como as mesmas podem influenciar nas suas vidas futuras. Como procedimento da 

pesquisa, precisamos ter acesso e analisar documentos das instituições acerca das condutas e 

normas estabelecidas por elas para que haja perfeito funcionamento no comportamento tanto dos 

alunos, como dos professores.  
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