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RESUMO

Este  trabalho  pesquisa  a  realidade  dos  problemas  enfrentados  na  iniciação 
esportiva,  as  condições  socioeconômica,  pessoal,  estrutural,  a  falta  de  preparo  e 
formação dos  profissionais  que  atuam com as  crianças  e  adolescentes  na cidade de 
Jataí/GO,  e  dentro  destes  problemas  usando como objeto  da  pesquisa  o  futebol,  os 
objetivos são mostrar alguns fatores como os que interferem nos interesses dos alunos 
em cada faixa etária,  como a iniciação esportiva configura na formação dos alunos, 
investigar  a  qualidade  das  condições  estruturais  e  materiais,  capacitações  dos 
treinadores  profissionais,  se  os  alunos estão aprendendo e se  estão  sendo ensinados 
corretamente dentro dos limites para sua idade, e diagnosticando, por exemplo, se estão 
sendo  precocemente  iniciados  no  esporte.  Mostraremos  também  no  trabalho, 
explicações conseguidas em breves diálogos ocasionais, como o porquê de gostarem do 
esporte e permanecerem nos projetos. Pois as dimensões que o futebol proporciona faz 
com que a especialização esportiva inicia-se muito cedo e induz as crianças a praticarem 
esta modalidade. Foi realizado na pesquisa entrevista não estruturada e uma observação 
sistemática  das  estruturas,  treinadores  e  alunos  em  quatro  escolinhas  da  cidade. 
Aparelhamos e sistematizamos os dados coletados de modo que fossem expostos em 
categorias,  para  serem  analisados  proficuamente.  Analisamos  como  os  treinadores 
tratam esses alunos, as condições materiais, a quantidade de alunos atendidos, condições 
socioeconômicas  e  aspectos  técnicos  e  táticos  do  futebol.  Os  resultados  de  nossa 
pesquisa sobre a  iniciação esportiva  com o futebol  mostram algumas preocupações, 
como lacunas na capacitação metodológica dos treinadores em lidar com seus alunos, a 
generalização  das  aulas  e  as  condições  precárias  de  alguns  materiais  utilizados. 
Esperamos que os resultados de nossa pesquisa possa contribuir significativamente para 
uma análise da necessidade de formação e capacitação dos professores para conduzirem 
as aulas, melhoramento nas condições materiais e metodológicas das aulas de futebol 
nas escolinhas.
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