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O presente estudo se insere entre as investigações científicas que tratam sobre o ensino do 
esporte, em especial entre os estudos que discutem as relações entre a concepção de 
desenvolvimento humano e a organização do ensino do esporte nas escolinhas de futebol. 
Para tanto, problematiza as bases – as concepções de desenvolvimento infantil e esporte 
(futebol) – que fundamentam a prática pedagógica dos professores que atuam nas escolinhas 
de futebol do Recôncavo da Bahia. Desta forma, busca desenvolver uma reflexão científica 
sobre a realidade do ensino do esporte nas escolinhas de futebol e discutir possibilidades de 
alteração na organização do ensino do futebol, a partir das contribuições da teoria do 
desenvolvimento humano. Para tanto objetivamos, identificar e discutir as concepções de 
desenvolvimento infantil e esporte que fundamentam a organização do trabalho pedagógico 
das escolinhas de futebol no Recôncavo da Bahia; apontar possibilidades de alteração da 
organização do ensino do esporte nas escolinhas de futebol a partir das contribuições da 
periodização do desenvolvimento infantil da psicologia histórico-cultural. Assim, para realizar 
o presente estudo fizemos uso dos princípios da pesquisa qualitativa utilizando das técnicas da 
pesquisa exploratória, bem como da aplicação de questionários com perguntas abertas e 
fechadas. Para realizar a análise dos dados levantados na pesquisa, estamos fazendo uso da 
técnica de análise de conteúdo. Foram selecionadas para o desenvolvimento do estudo 
escolinhas de futebol que possuem professores com formação em Educação Física – duas em 
Cruz das Almas e uma no município de Muritiba no distrito de São José do Itaporã. Os 
resultados preliminares demonstram problemas em relação a infraestrutura das escolinhas - as 
quais não possuem cobertura no espaço destinado para as aulas; bem como, a dificuldade das 
crianças pobres acessarem o ensino do futebol nas escolinhas que cobram mensalidades.  
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