
 

 

OPINIÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR SOBRE A 

INICIAÇÃO ESPORTIVA 
 

1,2 COSTA R. R., 2 FILHO U.T.S., 2 LIMA K. K. G.S. 

 
1Faculdade de Educação Física - UNICAMP, Campinas-SP, Brasil. 

2 Fundação Universitária Vida Cristã - FUNVIC, Pindamonhangaba-SP, Brasil. 

 

Introdução: Ao estudar sobre iniciação esportiva discutimos sobre a necessidade ou não 

dessa acontecer na infância ou adolescência, já que um adulto também pode querer 

aprender a jogar. Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo saber dos professores que 

formam novos professores de Educação Física, qual o momento ou período para a 

iniciação esportiva em modalidades coletivas. Metodologia: Foi realizado um 

levantamento de caráter qualitativo. Responderam nossa pergunta 12 professores de 

educação física, que lecionam em alguma instituição de ensino superior na Região 

Sudeste do país. “Qual o período ou momento ideal que compreendem como mais 

adequado para iniciação esportiva de esportes coletivos? ”. Os dados foram tratados 

qualitativamente, relacionando as respostas de caráter similar. Resultados: A grande 

maioria respondeu que esse período ideal estaria entre o final da infância e início da 

adolescência, alguns justificaram suas respostas com base nos estudos sobre 

desenvolvimento motor. Outros indicaram a possibilidade de iniciar durante a infância. 

Mas poucos sugeriram que não precisa haver um período específico, mencionando a 

iniciação esportiva tardia como uma possibilidade. É possível que alguma confusão com 

“especialização esportiva” tenha ocorrido. Entendemos que a iniciação esportiva não é 

somente para formar atletas, mas que o esporte pode ter múltiplos significados e, portanto, 

pode ser ensinado desde a infância, até a idade adulta ou terceira idade, desde que 

respeitando as características e objetivos de cada grupo. Considerações finais: 

Concluímos, então, que não há unanimidade sobre o período em que a iniciação esportiva 

pode ocorrer e que provavelmente os múltiplos significados do esporte ainda não superam 

a visão da formação de atletas para competição, na iniciação esportiva. 
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