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O êxito no trabalho com a iniciação esportiva apresenta-se como um ponto determinante 

para a expansão/manutenção no número de crianças envolvidas em programas voltados à prática 

esportiva tanto como lazer ou saúde (obtenção de níveis satisfatórios de atividade física), quanto 

no engajamento no esporte de rendimento, por meio da participação em programas de preparação 

esportiva em longo prazo (BALYI et al., 2005).  

Na Figura 1 é possível observar que as primeiras etapas ou contatos com a prática 

esportiva, constituem-se um bloco comum, não sendo específicas para um determinado contexto 

esportivo. 

 

Participação esportiva:  

 

 

                             Figura 1 – Participação esportiva ao longo da vida (Balyi et al., 2005) 

 

Para garantir esse êxito é fundamental que os programas de iniciação esportiva encontrem-

se minimamente estruturados para ofertar um ambiente positivo de prática e que os treinadores 

envolvidos sejam qualificados e estejam cientes do seu papel no trabalho com as crianças. 

Programas bem organizados, considerando-se também o ponto de vista didático-pedagógico, 

oferecem acesso e permanência de qualidade à prática e contribuem efetivamente para o 

crescimento e desenvolvimento de uma determinada modalidade esportiva.  

No tênis esse cenário não tem sido diferente. A iniciação esportiva e, mais especificamente, 

a iniciação esportiva para crianças, constitui-se um etapa importante do processo aprendizagem 

(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013), apresentando-se ainda como um mercado 
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promissor para os profissionais envolvidos no trabalho com a modalidade (CORTELA et al., 

2013a).  

Cientes dessa importância, o objetivo deste estudo foi o de apresentar os primeiros insights 

sobre como se encontram estruturados os programas de iniciação esportiva ao tênis de grandes 

clubes brasileiros. Para tanto, foram feitas 14 visitas em lócus a grandes clubes de cinco estados 

brasileiros. Nessas visitas foram realizadas observações, entrevistas com Coordenadores, 

aplicação de questionários para treinadores, com o intuito de captar como estes diferentes 

programas têm se estruturado. 

Espera-se que os resultados aqui apresentados possam contribuir como instrumento de 

referência para fundamentar as futuras decisões da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), 

quanto ao trabalho com iniciação esportiva para crianças no país. Conhecer o cenário atual 

apresenta-se como o ponto de partida para a elaboração de propostas de intervenção mais 

assertivas.  
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O presente projeto apresenta-se como um estudo de caráter misto, com delineamento 

descritivo. Segundo Thomas, Nelson e Silverman (2012), a utilização de métodos mistos de 

pesquisas no campo da educação física é relativamente nova. Para os autores, a combinação de 

métodos quantitativos e qualitativos permite ao pesquisador novas possibilidades para a discussão 

dos resultados encontrados.  

A pesquisa descritiva caracteriza-se por ser um estudo de status, dessa forma, entende-se 

que os problemas podem ser resolvidos por meio de observações, análises e descrições objetivas 

e complexas dos fenômenos (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). De acordo com Cervo 

e Bervian (1983), a pesquisa descritiva procura apontar a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua natureza, características, e sua relação e/ou conexão com outros.  Nessa mesma 

direção, Gaya (2008) relata que esse tipo de estudo visa identificar e medir ações, 

comportamentos e atitudes, como o objetivo de descrever de forma clara o fenômeno estudado 

em um determinado contexto. Outra característica importante destacada pelos autores para esse 

modelo de delineamento é que o pesquisador deve procurar conhecer e interpretar a realidade, 

mas sem interferir para modificá-la (CERVO; BERVIAN, 1983; GAYA, 2008).  

 

Amostra 

Visando responder ao objetivo específico do estudo, a amostra foi selecionada de forma 

intencional (GAYA, 2008; THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). Dessa forma, foram 

convidados a participar da pesquisa 14 clubes brasileiros, reconhecidos e indicados pela CBT e 

pelas respectivas federações estaduais, como sendo referências no trabalho de iniciação esportiva 

e formação de jogadores. Os clubes selecionados encontram-se sediados em sete cidades 

brasileiras (Belo Horizonte, Blumenau, Curitiba, Itajaí, Londrina, Porto Alegre, São Paulo), de 

cinco estados (UF) brasileiros: Minas Gerais (2); Paraná (3); Santa Catarina (2); São Paulo (4); e 

Rio Grande do Sul (3).  

Também fizeram parte da amostra 14 Coordenadores de Escolinha, responsáveis pela 

coordenação dos programas de iniciação esportiva, e 60 treinadores que atuavam diretamente no 

trabalho em quadra. Por fim, nos clubes onde havia profissionais distintos atuando na 

coordenação geral e na escolinha, optou-se por incluir o Coordenador Geral na amostra. Sendo 

assim cinco Coordenadores Gerais também fizeram parte do estudo. Devido ao elevado número 
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de informações referentes à amostra, optou-se por realizar a descrição do perfil profissional dos 

envolvidos no estudo na seção “ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS”.  

 

Instrumentos 

No presente projeto de pesquisa a coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de dois 

instrumentos: uma entrevista semiestruturada; e um questionário.  De acordo com Carmo e 

Ferreira (1998) e Thomas et al. (2012) a escolha pelo questionário se justifica quando se tem a 

necessidade de obter respostas em grandes amostras e em uma ampla área geográfica (CARMO; 

FERREIRA, 1998; THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). Além dessas vantagens, 

Marconi e Lakatos (2010) e Rhind, Davis e Jowett (2014) destacam que o caráter anônimo do 

questionário favorece a liberdade nas respostas.  

O questionário foi elaborado tendo como base o instrumento desenvolvido por Cortela et al. 

(2013). Na versão aqui aplicada foi composto por 17 questões, das quais se caracterizam por ser: 

12 do tipo Fato (Q1-Q12); e cinco do tipo Opinião (Q13-Q17). As perguntas do tipo Fato 

referem-se a dados concretos e objetivos (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

No presente estudo, essas questões foram utilizadas visando conhecer o perfil dos 

treinadores envolvidos no trabalho com a iniciação esportiva em relação: a experiência dos 

mesmos como atleta e/ou treinador; e a sobre a formação (inicial e continuada).  Na visão de 

Marconi e Lakatos (2010) as perguntas de Opinião representam uma parte básica da pesquisa e, 

no presente estudo, visaram levantar dados a respeito da opinião dos treinadores quanto ao perfil 

dos profissionais responsáveis por ministrarem os cursos de formação de treinadores e sobre o 

impacto dos cursos oferecidos por diferentes vias acadêmica e/ou federativa na aprendizagem 

profissional.  

Quanto ao formato das questões, o instrumento apresentou as seguintes características: 13 

questões de Múltipla Escolha (12 Mostruário e uma de Avalição); e cinco Fechadas ou 

Dicotômicas (MARCONI; LAKATOS, 2010). As questões Mostruário (Q3, Q5, Q6, Q7, Q9, 

Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, e Q17) são aquelas em que as respostas possíveis encontram-se 

estruturadas junto à pergunta, podendo ser assinaladas uma ou mais respostas. Devido à natureza 

das perguntas, além das respostas pré-determinadas, as questões (Q5, Q6, Q7, Q12, Q13, Q14, 

Q15, e Q17) apresentaram a possibilidade “Outra”, na qual os participantes especificavam a 

resposta. As perguntas de tipo Avaliação visam emitir um julgamento por meio de uma escala 
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crescente ou decrescente de intensidade para o mesmo item. A questão 16 foi estruturada com 

esse formato, baseando-se em uma escala do tipo Likert de cinco pontos, crescente. Por fim, as 

questões Fechadas ou Dicotômicas apresentam possibilidades limitadas de respostas, ou restritas 

a duas alternativas. As questões relacionadas à idade e o tempo (Fechadas Q1, Q4, e Q8), e ao 

sexo e participação em cursos (Dicotômica Q2, e Q10) fazem parte dessa categoria (MARCONI; 

LAKATOS, 2010).   

Já a entrevista semiestruturada apresenta como características a utilização de um roteiro 

previamente elaborado e que serve como eixo central para o entrevistador conduzir a mesma. 

Como principais vantagens, a entrevista demonstra ser mais adaptável às condições do sujeito e 

apresenta uma maior taxa de resposta. O fato de o entrevistador encontrar-se face a face com o 

entrevistado permite a reformulação das questões de estudo obtendo-se, assim,  maiores 

esclarecimentos sobre o assunto nas questões subsequentes (THOMAS; NELSON; 

SILVERMAN, 2012). Marconi e Lakatos (2010) relatam ainda que a entrevista possibilita a 

obtenção de informações mais precisas, podendo ser comprovadas de imediato possíveis 

discordâncias. 

A versão final do roteiro de entrevista (terceira) foi elaborada pelo pesquisador após três 

reuniões com o responsável da CBT pelo projeto, e duas versões prévias do instrumento. O 

roteiro aplicado conteve 17 itens divididos em cinco categorias: Perfil profissional (2); Percepção 

do processo de iniciação esportiva (4); Estrutura técnica de funcionamento (5); Equipe 

profissional e instalações (3); e Gestão técnica (3). Ao final das entrevistas foi aberto um espaço a 

todos os entrevistados para que pudessem tecer considerações sobre alguns pontos discutidos, ou 

sobre outros temas que não foram abordados no roteiro e que julgassem importantes.   

 

Procedimentos de coletas de dados 

O período de coleta de dados teve início no dia 06 de setembro de 2016 e encerrou-se após 

37 dias corridos. Nesse período, nove clubes receberam a visita do pesquisador por dois dias, 

enquanto cinco foram acompanhados durante um dia.  

As coletas ocorreram presencialmente nos clubes selecionados, sendo realizadas em local 

escolhido pelos participantes do estudo. Após tomarem ciência dos objetivos da pesquisa, os 

participantes foram orientados quanto à participação no estudo e informados que poderiam 

abandonar a pesquisa em qualquer momento. 
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Para os Coordenadores Gerais foram aplicados quatro itens do roteiro de entrevista, sendo 

dois deles relacionados à categoria Perfil profissional; e dois à Percepção do processo de 

iniciação esportiva. O tempo de duração médio das entrevistas foi de 37’42’’±18’33”, tendo a 

entrevista mais curta 16’20” e mais longa 69’13”. Os Coordenadores de Escolinha responderam o 

roteiro completo de entrevista. O tempo médio de duração da entrevista foi de 63’28”± 31’39”, 

variando de 33’27” (mínimo) a 153”28” (máximo). Somados os tempos dos Coordenadores 

Gerais e de Escolinha, as entrevistas superaram 18 horas de gravação.  Por fim, a participação dos 

treinadores ocorreu por meio do preenchimento do questionário (11’12”± 2’37”).   

Visando resguardar a identidade dos participantes e o sigilo com relação às informações, 

optou-se por realizar um sorteio aleatório, com as diferentes amostras, para codificação dos 

participantes. Dessa forma, os cinco Coordenadores  gerais foram codificados com as iniciais 

CG1 a CG5. Nessa mesma direção, os clubes foram identificados pela letra “C” (C1 a C14), 

enquanto os Coordenadores de escolinha foram renomeados tendo como inicial a letra “S” (S1 a 

S14). 

 

Análise dos dados 

Ao final do período de coleta os dados quantitativos foram transcritos para uma planilha do 

software SPSS 17.0, versão Windows. Os procedimentos estatísticos adotados para análise dos 

dados incluíram: cálculos de frequências; estatísticas descritivas de tendência central, dispersão e 

distribuição. Os resultados decorrentes da análise estatística foram apresentados em forma de 

figuras, gráficos e tabelas.   

Visando facilitar a leitura das figuras e gráficos utilizou-se como padrão a sequência de 

cores apresentadas abaixo: 

 

 Maior resultado  
Segundo maior 

resultado 
 

Terceiro maior 

resultado 
 Menor resultado 

Figura 2 – Sequência de cores aplicadas às figuras e gráficos. 

 

Nos casos em que houve um número menor de respostas (Ex: duas), foram utilizadas 

apenas as cores amarela e vermelha. Por sua vez, quando o número de categorias criadas foi 

superior a quatro, essas foram inseridas entre as cores cinza e vermelha.  
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Para análise dos dados qualitativos utilizou-se as recomendações e procedimentos sugeridos 

por Thomas, Nelson e Silverman (2012). Após análise dos dados identificou-se que as 

informações decorrentes da fala dos Coordenadores Gerais, apenas reforçaram os resultados já 

apontados pelos Coordenadores de Escolinha. Dessa forma, optou-se por não incluí-las na 

discussão dos resultados.   
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Nessa seção serão apresentados os perfis dos profissionais que atuam como Coordenadores 

dos Programas de Escolinha e/ou treinadores. Em função da similaridade das questões dirigidas 

para ambas as amostras, optou-se por realizar conjuntamente a discussão dos resultados, 

possibilitando uma visão mais ampla do cenário. Oito Coordenadores de escolinhas indicaram 

atuar também como Coordenadores Gerais da modalidade no clube, número igual ao de 

profissionais que relataram exercer essa função conjuntamente com a de treinador. Os dados 

desses profissionais foram analisados em apenas uma das funções: como coordenador de 

escolinha. A Figura 3 apresenta a distribuição dos Coordenadores e treinadores em função do 

estado (UF) de atuação profissional.  

 

Percentagem de profissionais por estado (UF):  

 

Coordenadores Treinadores 

  

Figura 3 – Distribuição dos Coordenadores de Escolinha por estado. 

 

Com base na Figura 4 é possível identificar que as funções de coordenador e treinador no 

tênis demonstram ser exercidas, quase que exclusivamente, por profissionais do sexo masculino. 

Esses resultados corroboram com os descritos na literatura, que retratam o cenário de baixa 

representatividade e inserção de mulheres atuando profissionalmente com esporte em geral 

(ACOSTA; CARPENTER, 2014; CORTELA et al., 2013b; FERREIRA et al., 2013; FERREIRA 

et al. 2015;  FUENTES; VILLAR, 2004;  GOMES et al., 2011). 

14% 

22% 

14% 

29% 

21% 

Minas Gerais Paraná
Santa Catarina São Paulo
Rio Grande do Sul

25% 

17% 

3% 

38% 

17% 

Minas Gerais Paraná
Santa Catarina São Paulo
Rio Grande do Sul
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Perfil profissional: Variável sexo 

 

Coordenadores Treinadores 

  

Figura 4 – Perfil profissional: variável sexo. 

 

No estudo realizado por Ferreira et al. (2013) envolvendo 259 federações esportivas 

brasileiras de 22 modalidades, verificou-se que apenas sete por cento dos treinadores cadastrados 

são do sexo feminino. Nessa mesma direção, os autores identificaram que 71% das federações 

não possuem uma treinadora sequer cadastrada em sua base. Essa percentagem reduzida de 

mulheres atuando no meio esportivo demonstra não se restringir à função de treinadora, 

estendendo-se também aos cargos diretivos. De acordo com Mourão e Gomes (2004, apud 

FERREIRA et al. 2013), somente 14% dos cargos de direção dos principais órgãos de 

administração esportiva brasileiros e sete por cento das presidências de federações, são ocupados 

por mulheres.  

Além das explicações socioculturais descritas por Resende et al. (2007), Acosta e Carpenter 

(2014) relatam que o cenário atual é fruto de um reação em “cascata”, indicando que nos esportes 

onde há mulheres ocupando cargos diretivos observa-se uma percentagem mais elevada de 

treinadoras. Especificamente para o tênis, faz-se necessário ainda incluir uma análise quanto à 

representatividade das mulheres como praticantes da modalidade, conforme sugerido por Cortela 

et al. (2013b). 

Entre os Coordenadores, 50% demonstraram trabalhar no clube atual há 10 anos, ou mais, 

percentagem similar a de profissionais que coordenam os Programas de Escolinha há pelos 

100% 

Feminimo Masculino

10% 

90% 

Feminimo Masculino
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menos oito anos. No caso dos treinadores, verifica-se que 60% têm atuado no clube por um 

período mínimo de quatro anos e meio, e mais da metade (51%) atua nas escolinhas há cinco 

anos, ou mais (Tabela 1). Especificamente sobre os treinadores, a observação in loco e os 

resultados dos questionários possibilitaram identificar que a maior parte (56%) deles trabalha 

apenas nos Programas de Escolinha, nesses locais de trabalho. 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva para as variáveis relacionadas à idade ou tempo. 

Perfil profissional: variáveis relacionadas à idade ou tempo 
  

Coordenadores Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Amplitude 

Min. Máx. 

Idade 45,4 10,1 46 26 62 

Tempo de prática 36,1 10 37 16 50 

Idade de início da carreira 21,7 6,9 19 16 40 

Tempo de atuação como treinador 23,8 11,8 20,5 6 45 

Tempo de atuação no clube atual 17,6 13,3 15 1 45 

Tempo de atuação como Coordenador 13,1 11,4 9 1 35 
  

Treinadores Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Amplitude 

Min. Máx. 

Idade 35,8 9,1 34 20,7 60,2 

Tempo de prática 20,9 11,1 20 2 45 

Idade de início da carreira 21,1 4 20,4 14,2 31,8 

Tempo de atuação como treinador 14,8 9,2 12 2 40 

Tempo de atuação no clube atual 9,2 8,4 6 6 32 

Tempo de atuação no Programa de Escolinha 7,5 6,7 5 6 28 

 

Analisando a variável a “idade de início da carreira profissional” é possível identificar que 

as mesmas se encontram levemente superiores às descritas em outros estudos com treinadores de 

tênis Cortela et al. (2013b),  Fuentes e Villar (2004),  e para treinadores esportivos em geral 

Gomes et al. (2011). Para o presente estudo considerou-se a como idade de início o momento no 

qual os profissionais relataram se dedicar full time ao trabalho como treinador.   

Essa tendência de início da carreira em idades mais avançadas já vinha sendo apontada pela 

literatura (CORTELA et al., 2013b), e demonstra estar associada à necessidade da formação 

inicial em nível superior no bacharelado em Educação Física, para se exercer legalmente a 

profissão.   
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Ressalta-se, no entanto, que esse panorama deverá ser alterado gradativamente nos 

próximos anos. Até pouco tempo atrás, não se exigia do treinador qualquer tipo de 

formação específica para a atuação no mercado de trabalho. Com a regulamentação do 

profissional de Educação Física e Esporte, através da Lei Federal nº 9.696/98, os 

interessados em atuar como treinadores de tênis deverão, necessariamente, cursar a 

faculdade de Educação Física ou Esporte, o que levará os mesmos a ingressem no 

mercado de trabalho com, no mínimo, 21 anos. (CORTELA et al., 2013b, p. 66). 

 

Esse cenário fica mais evidente quando se observa as percentagens de Coordenadores e 

treinadores que iniciaram a carreira antes dos 20 anos de idade. Entre Coordenadores, que 

apresentam uma idade média mais elevada (45,4±10,1 anos), essa percentagem foi de 64%, 

enquanto para os treinadores (35,8±9,1 anos), a percentagem observada foi de 46%. Esses valores 

contrastam com os 80% relatados por Cortela et al. (2013b) com treinadores paranaenses de tênis.    

Segundo Abraham, Collins, e Martindale (2006), o período de 10 anos de exercício 

profissional é considerado como um marco de referência para a obtenção da expertise na carreira 

de treinador. Nesse sentindo, é possível identificar que os Coordenadores e treinadores 

integrantes das esquipes profissionais dos programas avaliados apresentam ampla experiência na 

carreira, verificando-se entre os Coordenadores (86%) valores iguais ou superiores há 15 anos, e 

entre os treinadores (69%), 10 anos ou mais de profissão.  

De acordo com o International Council For Coaching Excellence (ICCE), além do tempo e 

das experiências advindas do trabalho em campo como treinador, a vivência como praticante da 

modalidade apresenta-se como um fator importante no desenvolvimento profissional (ICCE, 

2013). Especificamente no tênis, o histórico apresentado pelo treinador enquanto ex-atleta 

aparenta ter um peso ainda mais elevado. Por muito tempo, o nível técnico apresentado pelo 

treinador, enquanto praticante da modalidade, foi considerado como sinônimo de sua capacidade 

de ensinar sendo utilizado, inclusive, como critério para determinar os níveis de atletas que esse 

profissional poderia trabalhar (CORTELA et al. 2013b).  

Em linha com os resultados apresentados por Cortela et al. (2013b), realizado com 

treinadores paranaenses, Leite et al. (2016), com treinadores sul-mato-grossenses, e por Lima et 

al. (2014), com treinadores catarinenses, verifica-se na Figura 5 que Coordenadores e treinadores 

participantes do estudo apresentam uma experiência satisfatória no que diz respeito ao nível 

técnico atingido como jogador. A maior parte dos treinadores observados relatou ter sido 

classificada como 1ª ou 2ª classes pela respectiva federação estadual. 
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Perfil profissional: Experiência como praticante 

 

Coordenadores Treinadores 

  

Figura 5 – Perfil profissional: experiência esportiva como praticante da modalidade. 

 

Por sua vez, a análise qualitativa dos dados oriundos das entrevistas com os Coordenadores 

possibilitou identificar, claramente, três perfis de profissionais, no que diz respeito à experiência 

como praticante. O primeiro perfil é composto por profissionais com experiência competitiva em 

âmbito estadual, voltados especificamente à participação em eventos de classes realizados pelas 

federações locais. No segundo perfil encontram-se os profissionais que vivenciaram ativamente o 

circuito nacional infantojuvenil, chegando a participar de competições de âmbito internacional, 

porém sem obterem resultados. Por fim, o terceiro perfil é constituído pelos profissionais que 

apresentaram experiência competitiva em âmbito internacional, e que obtiveram pontuações nos 

rankings da International Tennis Federation (ITF), Men's Professional Tennis (ATP) ou 

Women's Tennis Association (WTA).  

 

Perfil um: [...] joguei torneios de 2ª classe, de 1ª classe, mas sem resultados de 

expressão. (S4 – 1’15”). 
 

Perfil dois: [...] não tive uma carreira como jogador. Joguei o circuito juvenil e alguns 

qualifyings de torneios Satélites. (S2 – 0’30”). 
 

Perfil três: [...] Cheguei a 33ª posição no ranking da ITF. Fui campeão estadual, cheguei 

a ser campeão brasileiro. Fomos campeões de duplas Sul-americanos, e vice por equipes. 

(S8 – 2’58”). 
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29% 

21% 

Experiência competitiva em âmbito estadual

Experiência competitiva em âmbito nacional

Experiência competitiva em âmbito internacional

2% 

28% 

28% 

20% 

22% 

Ponto ATP ou WTA 1ª Classe Federação
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Outra



 

13 
 

Dos 60 treinadores, 13 indicaram possuir outro tipo de experiência com a modalidade, 

sendo: (5) não foram federados ou não participaram oficialmente de torneios; (2) experiência 

apenas como treinador; (2) jogou poucos torneios; (1) como 4ª classe na federação local; (1) 

como 5ª classe na federação local; (1) experiência em circuito estadual; (1) não relatou. 

Com relação à socialização pré-profissional, entendida como os primeiros contatos com a 

modalidade, que precederam a entrada na faculdade ou o início propriamente dito da carreira 

como treinador, foi possível identificar diferenças substanciais quanto aos caminhos percorridos 

pelos Coordenadores e treinadores.  

 

Perfil profissional: Início da carreira como treinador 

 

Coordenadores Treinadores 

  

Figura 6 – Perfil profissional: socialização pré-profissional. 

 

Para os Coordenadores observa-se um caminho similar ao apresentado por profissionais de 

outras modalidades esportivas, onde a maior parte iniciou a carreira de treinador após um 

primeiro contato como ex-atleta ou por meio da inserção no curso de Educação Física ou Esporte 

(COELHO E SILVA et al., 2006; RESENDE et al., 2007). Por outro lado, entre os treinadores 

verifica-se que a socialização pré-profissional de maior frequência encontra-se associada ao 

ofício de pegador de bolas (boleiro).  Essa constatação vai ao encontro dos resultados de outros 

estudos (CORTELA et al., 2013b; LEITE et al., 2016) e alerta para a necessidade de uma maior 

atenção para que novos profissionais possam ser formados para atender o mercado.  

14% 

86% 

Pegador de bolas Como praticante

51% 

23% 

17% 

2% 7% 

Pegador de bolas Como praticante
Após cursar Ed. Física Preparador Físico
Outra



 

14 
 

Nos últimos anos têm se verificado uma tendência de redução no número de pessoas que 

atuam nesse ofício, decorrente de diferentes fatores (mudanças nas metodologias de ensino, 

condições socioeconômicas, necessidade de contratação formal). Esse cenário, associado à 

obrigatoriedade de formação inicial para o exercício profissional e a ausência do tênis do 

currículo da grande maioria dos cursos de Educação Física brasileiros, poderá impactar em médio 

prazo a oferta de treinadores, apresentando-se como um fator inibidor para o crescimento da 

modalidade (CORTELA et al., 2013b). 

Para os treinadores que relataram ter iniciado a carreira de outra forma, três começaram 

enquanto cursavam a faculdade, e um após se inserir nas escolinhas para o trabalho específico de 

desenvolvimento motor. 

Como era de se esperar, a exigência do título de Bacharelado em Educação Física, citada 

anteriormente, começa a apresentar resultados práticos na formação inicial dos treinadores, 

verificando-se uma tendência de aumento no número de profissionais com formação em nível 

superior específica (Figura 7).  

 

Perfil profissional: Escolaridade 

 

Coordenadores Treinadores 

  

Figura 7 – Perfil profissional: nível de escolaridade.  
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Na visão de 11 Coordenadores (S1; S2; S3; S5; S6; S7; S8; S9; S11; S13; S14) a faculdade 

de Educação Física é importante ou colabora para a formação do treinador. Assim como 

observado no estudo de Rodrigues, Paes e Souza Neto (2016), a Didática e os conteúdos 

relacionados ao seu objeto de estudo, foi a área mais valorizada (S1; S2; S4; S6; S9; S13), 

seguida por disciplinas que compõem a área relacionada aos conhecimentos de natureza biológica 

e do corpo humano (S2; S5; S6; S7; S11), e pela Psicologia (S1; S4; S5). 

 

[...] eu tenho uma formação acadêmica como Bacharel e Licenciado em Educação 

Física. Então, eu acho que é muito importante isso, é muito importante hoje para o 

profissional que sabe jogar tênis, mas precisa daquela parte didática para passar para o 

seu aluno. (S6 – 2’30”). 

 

[...] então eu acho que a Educação Física é muito importante, porque ela vai te dar 

conhecimento, vai te dar embasamento. [...] você vai ter outro foco para lidar com a 

preparação da aula, com a preparação das atividades de acordo com a idade, com o nível 

que a criança tem.  (S9 – 4’50”). 

 

[...] eu acho que é muito importante (a Educação Física). É muito importante, porque 

você vai saber muita coisa sobre Fisiologia, sobre o corpo humano.  (S7 – 6’42”). 
 

[...] acho que a Educação Física pode agregar na área orgânica, conhecer mais a fundo 

como é que o organismo reage a determinadas situações.  (S11 – 7’40”). 
 

[...] é muito importante. Mesmo que tenha sido um ex-atleta, um jogador, um ex-

praticante de tênis, ele tem que fazer a faculdade de Educação Física. Porque ela 

complementa toda essa parte do tênis, que o tênis necessita. Tanto na parte psicológica, 

mental, como na parte estrutural. (S4 – 9’45”). 

 

Mesmo assentindo com a importância ou colaboração da Educação Física na formação, 

alguns Coordenadores (S2; S5; S11; S12) salientaram que a mesma apresenta-se como mais um 

dos elementos importantes no processo de desenvolvimento profissional do treinador, conforme 

identificado por Abraham, Collins, e Martindale (2006). 

 

[...] eu acho que a Educação Física é essencial sim, mas só ela também não vai resolver. 

Eu acho que o conhecimento nunca vai ser demais. Você conhecer o corpo humano, 

conhecer a mente, você conhecer todas as áreas da Educação Física, que vão trazer esse 

conhecimento, acho que só vai somar. (S5 – 9’57”). 

 

[...] tudo que a gente foi fazendo com o passar do tempo foi acrescentando. A formação 

acadêmica, eu fiz Educação Física. (S2 – 2’21”). 
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Nessa mesma direção, apesar de reconhecer o papel desempenhado pelo curso na formação 

profissional do treinador, as falas de alguns Coordenadores (S5; S8) dão indícios de que o 

formato atual poderia ser revisto, especialmente quanto ao tempo e ao caráter generalista, visando 

contribuir de forma mais efetiva nesse processo. 

 

[...] os cinco anos que a pessoa fica ali eu não vejo necessidade. Talvez um ano, um ano 

e meio seria suficiente. Em um curso bem feito, seria suficiente para trabalhar como 
treinador.  (S5 – 9’55”). 

 

[...] um semestre, vamos colocar assim, de natação. Nada contra a natação, mas esse não 
era o meu momento. Então era muito tempo, de repente, para eu ficar um mês ou um 

semestre na natação. E nada de tênis. (S8 – 9’40”). 
 

De fato, o número de cursos de graduação em Educação Física que oferecem alguma 

disciplina relacionada à modalidade é restrito (DIAS et al.,2002; MILISTETD, 2015). De acordo 

com Milistetd (2015), apenas 10% dos currículos das universidades federais brasileiras ofertam 

essa disciplina em sua grade. Nesse sentido, Dias et al. (2002) destacam que a falta de materiais e 

quadras específicas, e  de profissionais capacitados para atuarem com a modalidade no ambiente 

acadêmico, foram citados pelos Coordenadores das instituições de ensino superior como motivos 

para não incluir o tênis na grade curricular. No presente estudo verificou-se que 68% dos 

treinadores que cursaram Educação Física não tiveram contato com a disciplina durante a 

graduação 

No que diz respeito à participação em cursos e/ou atividades de formação continuada, a 

maior parte dos profissionais analisados demonstrou haver se envolvido em algum tipo de 

formação nos últimos anos (Figura 8).   

 

Perfil profissional: Participação em atividades de formação continuada 

 

Coordenadores Treinadores 
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Figura 8 – Perfil profissional: engajamento em atividades e/ou cursos de formação continuada. 

Na fala dos Coordenadores foi possível identificar, desde o início da carreira, a busca por 

atividades de formação continuada. No que diz respeito ao caráter dessas formações, a análise 

qualitativa dos dados revelou haver dois focos de envolvimento: Coordenadores envolvidos em 

atividades e/ou cursos de âmbito nacional (S1; S3; S4; S7; S8; S10; S12; S13; S14); e 

Coordenadores envolvidos em atividades e/ou cursos de âmbito nacional e internacional (S2; S5; 

S9; S11).  Não foi possível identificar o perfil das atividades de formação continuada de um dos 

Coordenadores (S6).  

 

[...] eu comecei a fazer os cursos da CBT. [...] Comecei a fazer os cursos todos. Fiz do A 

ao último que teve, foi o F, se não me engano, que é o de planejamento. [...] aí eu acho 

que fecha o ciclo da ITF.  (S12 – 123’50”). 
 

[...] eu participei de muita coisa. Fiz toda a capacitação da CBT, toda a capacitação da 

ITF, que esteve muito forte aqui nos anos 90. Houve uma época também onde a 

Professional Tennis Registry (USPTR) esteve muito presente aqui no Brasil. Fizemos 

toda essa trajetória da USPTR, os antigos cursos do Marcelo Meyer. (S11 – 6’9”). 
 

Por sua vez, a análise quantitativa dos dados dos 48 treinadores que relataram ter 

participado de atividades de formação continuada nos últimos cinco anos permite destacar que 

maior parte deles (58%) esteve presente em quatro cursos ou mais. Esses resultados vão ao 

encontro dos relatados por Cortela et al. (2013b) e contrastam com os de Fuentes e Villar (2004), 

com treinadores espanhóis de tênis, que descreveram uma participação menos expressiva nesse 

tipo de atividade.  
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Perfil profissional: Atividades de formação continuada dos Treinadores 

 

Frequência de participação Perfil das formações  

  

Figura 9 – Perfil profissional: perfil das atividades e/ou cursos de formação continuada. 

Por meio do registro de ocorrência foi possível identificar 24 atividades de formação 

continuada onde ao menos um desses treinadores esteve presente. Dessas, 18 são ministras ou 

organizadas pelo Departamento de Capacitação de treinadores da CBT, verificando- que seis 

atividades foram citadas por 10 treinadores ou mais.  O Workshop da CBT e os Módulos A, B e 

C, correspondentes ao Nível 1 da ITF, foram as relatadas com maior frequência. Esse cenário 

denota o caráter nacional das formações continuadas frequentadas pelos treinadores.  

De modo geral, a formação de treinadores de tênis ocorre por três vias distintas: as 

federativas (ITF ou pelas Associações Nacionais); a universitária ou acadêmica; e as formações 

obtidas por meio de associações privadas, como a United States Professional Tennis Association 

(USPTA) e USPTR, por exemplo (FUENTES; VILLAR, 2004). Segundo Fuentes e Villar (2004) 

as formações de cunho federativo são as mais frequentadas pelos treinadores em todo o mundo. 

No caso específico dos treinadores analisados, verifica-se uma clara preferência por 

formações continuadas promovidas por meio da via federativa, como observado nos estudos de 

Sanz, Fuentes e Villar, 2004 e Resende et al. (2007). Para 56% dessa amostra, as atividades 

desenvolvidas por essa via são consideradas as de maior impacto para a formação do treinador. 

Todos os cursos descritos demonstraram se encaixar nesse perfil.  

Com relação aos pré-requisitos mínimos a serem cumpridos pelo profissional responsável 

por ministrar esses cursos, no que diz respeito à sua experiência como jogador, o nível de 
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escolaridade, e a formação federativa, foram destacados: ter alcançado  nível técnico de 1ª ou 2 ª 

classes em sua respetiva federação estadual (57%);  apresentar o título de Bacharel ou Licenciado 

em Educação Física ou Esporte (46%); e ter sido aprovado no programa completo de formação 

oferecido pela CBT (43%).   

Por fim, como principais resultados obtidos na carreira, os profissionais envolvidos no 

trabalho de coordenação dos Programas de Escolinha relataram com maior incidência, a 

formação de tenistas que ingressaram no circuito universitário americano (S1; S2; S3; S4; S5; S6; 

S14). A formação de tenistas que obtiveram pontos no circuito profissional (S1; S2; S3; S4; S5), 

e de jogadores que foram destaque no circuito juvenil nacional (S2; S3; S5; S14), apareceram em 

segundo e terceiro lugares, respectivamente.  

 

[...] nesses 30 anos tivemos mais de 50 tenistas entre os 10 primeiros do Brasil. Alguns 

campeões brasileiros, alguns com pontos na ATP, e 39 no circuito universitário 

americano.  (S2 – 49’40”). 
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Nesta seção será realizada a análise dos resultados das entrevistas com os Coordenadores 

de Escolinha, relacionadas à percepção dos mesmos quanto a diferentes esferas do processo de 

iniciação esportiva. Para possibilitar uma discussão conjunta dos resultados, as falas dos 

Coordenadores foram agrupadas em categorias. O estabelecimento dessas categorias teve como 

critério para inclusão a frequência de ocorrência. Nesse sentido, os itens citados por três 

Coordenadores, ou mais, foram incluídos e considerados para análise. 

 

A iniciação esportiva em âmbito nacional  

A Figura 10 apresenta a percepção dos Coordenadores quanto aos pontos fortes do trabalho 

de iniciação esportiva brasileira.  

 

Pontos fortes: Iniciação esportiva brasileira 

 

Coordenadores Categorias 

(S1; S2; S3; S6; S11; S12)  Utilização de materiais adaptados e do programa Tennis 10s 

(S1; S4; S5; S6) Capacitação dos treinadores nacionais 

(S1; S2; S9) Maior acesso as informações 

Figura 10 – Pontos fortes do processo nacional de iniciação esportiva ao tênis. 

 

A utilização dos materiais adaptados e de ideias centrais do programa Tennis 10s, aparecem 

como ponto de maior destaque na fala dos Coordenadores: 

 

[...] o que eu acho que foi a grande mudança nestes últimos anos foi a utilização do 
material adaptado. É uma coisa que veio aos pouquinhos, com muita resistência, em 

clubes tradicionais como o nosso. (S12 – 13’20”). 
 

[...] eu acho que a gente avançou muito né? No uso dos estágios, do estágio Vermelho, 
do estágio Laranja, da bola ponto Verde, para depois então passar para a quadra grande. 

Tem muita mais gente usando isso. Isso é bom, é um ponto positivo. (S11 – 12’30”). 

 

[...] um ponto forte que existe hoje é que já está tem muito professor trabalhando com o 

método Play and Stay.  (S2 – 7’55”). 

 

 Apesar do número restrito de estudos investigando a influência do uso de materiais 

adaptados na aquisição de habilidades motoras relacionadas à modalidade (BUSNARD et al., 
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2016; CORTELA et al., 2016), os resultados encontrados têm indicado um efeito positivo dessa 

prática (BUSNARD et al., 2016; BUSNARD et al., 2014; FARROW; REID, 2010; 

GONÇALVES et al., 2016a; HAMMOND; SMITH, 2006; LARSON; JOSHUA, 2013; 

TIMMERMAN et al., 2015).  

Além da adoção dos materiais adaptados, o uso das progressões de estágios e da iniciação 

esportiva por meio da compreensão dos aspectos táticos presentes no jogo, foram outros 

elementos presentes no programa Tennis 10s citados pelos Coordenadores. O fato das ideias 

centrais do programa estarem sendo vistas pelos Coordenadores aparece como um ponto 

realmente positivo para o processo de iniciação, rumo ao estabelecimento de critérios mínimos de 

qualidade de ensino, a serem adotados por todas as escolinhas  brasileiras. Nesse sentido, o 

programa Tennis 10s, aparece como um modelo genérico capaz de servir como eixo central para 

a “padronização” do ensino da modalidade no país, tendo em vista que o mesmo apresenta-se em 

conformidade com os modelos contemporâneos de ensino dos jogos esportivos: 

 

A utilização do jogo como elemento central no processo de ensino e aprendizagem, as 

adaptações nos materiais e o papel central desempenhado pelo aluno permitem a 

utilização desta metodologia tanto com crianças como para adultos. Após a revisão, 

verificou-se que o programa em questão apresenta-se como uma ótima alternativa, uma 
vez que, demonstrou estar em conformidade com as metodologias contemporâneas de 

ensino dos jogos como TGFU e SE. (CORTELA et al., 2012). 

 

O segundo ponto forte destacado na iniciação esportiva brasileira diz respeito à capacitação 

dos treinadores envolvidos no processo: 

 

[...] eu acho que a capacitação dos profissionais que estão trabalhando nessa área, está 

muito além do que há cinco ou 10 anos atrás. Então essa parte de capacitação de 

profissionais ela esta sendo um ponto muito positivo. Porque hoje você pega um 

professor que cuida dessa área, que cuida da iniciação em um clube, ele é focado nisso e 

ele é muito bom. Isso não tinha.  (S1 – 18’30”). 

 

 Os treinadores aparecem como elementos fundamentais para o crescimento e 

desenvolvimento de qualquer que seja a modalidade esportiva (RAMOS et al. 2011). O oficio 

que inicialmente era desempenhado por voluntários, ou restrito como profissão ao esporte de 

rendimento, teve de se adequar às novas expectativas dos praticantes a fim de contemplar os 

diferentes contextos da prática esportiva e atender à crescente demanda (MARQUES, 2000). 
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Nesse sentido, tem se observado uma maior preocupação, parte dos treinadores brasileiros, 

em se envolverem em atividades de formação inicial e continuada, oferecidas nos contextos de 

aprendizagem formal e não formal. Essa preocupação se reflete no aumento do número de 

treinadores com graduados em Educação Física e/ou na participação ativa em cursos e atividades 

de formação continuada, especialmente as oferecidas pela CBT (CORTELA, et al. 2013; LEITE 

et al., 2016; LIMA, et al., 2014). 

Sabe-se, no entanto, que o processo de aprendizagem é algo que pode ocorrer por toda a 

vida, e por meio de diferentes situações de aprendizagem (mediadas, não mediadas e internas) 

(ICCE, 2013; TRUDEL; CULVER; WERTHNER, 2013).  Nessa direção, o envolvimento em 

situações mediadas de aprendizagem ocorridas no contexto formal ou não formal apresenta-se, 

apenas, como uma das vias a serem experimentadas pelos treinadores.   

As pesquisas realizadas até o momento têm demonstrado que os treinadores creditam 

maior significado às situações não mediadas (MESQUITA et al., 2014; MILISTETED, 2015), 

ocorridas em contexto informal (BRASIL et al., 2015; LIMA et al., 2014; MESQUITA; ISIDRO; 

ROSADO, 2010; RAMOS; BRASIL; GODA, 2012; RODIGUES, 2014; STOSZKOWSKI; 

COLLINS, 2016). Entende-se por situações não mediadas as oportunidades de aprendizagem em 

que os próprios aprendizes definem os conteúdos e como as atividades serão desenvolvidas. A 

observação de treinamentos, as conversas com outros treinadores, os debates em grupo, buscas 

por soluções de problemas reais com o auxílio de recursos como livros, internet, entre outros, são 

alguns exemplos desse tipo de situação de aprendizagem (WERTHER; TUDEL, 2006). 

Nesse cenário, o acesso às informações aparece como um ponto importante para que 

situações não mediadas de aprendizagem possam ser facilitadas. Conforme observado na Figura 

XX, esse foi um dos aspectos citados como um dos pontos fortes do processo de iniciação 

esportiva do tênis brasileiro. De acordo com os Coordenadores o acesso a estudos, e 

principalmente a internet, têm ampliado a oferta de informações e reduzido o tempo para as 

mesmas cheguem até os profissionais envolvidos no trabalho:  

 

[...] o outro ponto forte é que a internet o YouTube, esta possibilitando que todo mundo 

veja o que esta sendo feito nos outros lugares. E possa, dependendo do seu interesse, 

colocar em prática. Isso eu acho que é um ponto forte. (S2 – 8’04”). 
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Outros dois pontos fortes foram citados por ao menos dois Coordenadores e merecem ser 

registrados para futuras análises: “muitos clubes com escolinhas” (S2; S6); “temos bons 

treinadores para trabalhar com a formação e despertar o amor pelos tênis” (S5; S6). 

Se por um lado a capacitação aparece na fala dos Coordenadores como um dos pontos de 

desataque da iniciação esportiva nacional, outros aspectos relacionados a esse profissional são 

colocados como desafios para o avanço da modalidade (Figura 11).  

 

Desafios: Iniciação esportiva brasileira 

 

Coordenadores Categoria 

(S2; S5; S9; S12; S13) Treinadores 

(S2; S4; S13) Fazer com que mais crianças joguem tênis 

Figura 11 – Desafios encontrados no processo nacional de iniciação esportiva ao tênis. 

 

A escassez de profissionais habilitados para atuar no mercado foi citada um desafio para o 

crescimento da modalidade. Como citado anteriormente, esse problema tem demonstrado 

encontrar-se associado à socialização pré-profissional de uma parcela expressiva de treinadores 

brasileiros, ligada ao oficio pegadores de bolas, que se apresenta em declínio (CORTELA et al., 

2013b), e pelas dificuldades de inserção do tênis junto as universidades brasileiras (DIAS et al.; 

MILISTETD, 2015): 

 

[...] a gente não tem aqui no Rio Grande do Sul um número muito grande de professore e 

aí não sei te dizer exatamente o porquê. Acho que tem várias avaliações. Desde o boleiro 

que não pode ser mais professor, ele tem que fazer a... (não completou). E eram as 

pessoas, talvez, mais capacitadas, tirando a parte da Fisiologia, mas de conhecimento 

técnico, porque eles ficavam desde os 10 anos de idade na quadra com um profissional, 

então eles iam pegando muita informação e eles acabavam sendo professores ou 
jogadores. Isso aconteceu historicamente. Esse professor já não existe mais, então a 

gente tem muitos professores acadêmicos, que vem com um conhecimento acadêmico 

muito forte e a prática mais baixa. Então em relação aos treinadores foi isso que 

aconteceu, não tem um volume muito grande. (S12 – 15’03”). 

 

[...] a formação do próprio profissional de Educação Física ela tinha que ter o tênis, 

assim como tem o voleibol, o basquetebol, que se dedique um pouquinho ao tênis. [...] o 

tênis tem que ter o espaço dele (S13 – 8’23”). 
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Um dos Coordenadores (S2) citou outros dois pontos relacionados aos treinadores que 

merecem ser destacados. O primeiro diz respeito ao papel secundário creditado, muitas vezes, a 

iniciação esportiva ou as primeiras etapas da preparação esportiva em longo prazo. Nesses casos 

o que se observa concretamente é que os treinadores com maior experiência treinam a elite, 

enquanto os menos experientes trabalham com as crianças e jovens na base (RAMA, 2016): 

 

[...] eu acho que falta a gente colocar os nossos melhores professores para trabalhar com 

a base. O que eu vejo muito é que os nossos melhores professores nunca estão 

trabalhando na base do desenvolvimento, sempre estão trabalhando um pouco mais a 

frente. Aí a base eu acho que fica deixando a desejar um pouquinho. (S2 – 7’14”). 

 

O segundo aspecto levantado pelo mesmo coordenador pode apresentar-se tanto como um 

resultado do quadro descrito anteriormente, quanto ser um dos fatores responsáveis pela 

ocorrência do mesmo: 

 

[...] os professore que trabalham com escolinha não tem um bom rendimento 

(financeiro). Pelo menos do que eu pude conhecer. (S2 – 8’33”). 

 

Nesse caso, o questionamento que se sucede é: os treinadores experientes não estão na base 

porque recebem uma remuneração inferior; ou; por não contarem com os profissionais mais 

experientes, os valores pagos aos treinadores dos programas de iniciação esportiva são menores?  

Esses dois pontos destacados parecem ser relevantes e merecer atenção nos projetos futuros 

a serem desenvolvidos.  

A segunda categoria de análise referente às dificuldades vivenciadas pela iniciação 

esportiva brasileira da modalidade, diz respeito à necessidade de fazer com que um número maior 

de crianças jogue tênis. Nesse caso em específicos, o caráter elitista da modalidade, e os custos 

para praticar aparecem como principais limitadores a serem superados (S6; S13): 

 

[...] eu ainda acho que tênis no Brasil é muito caro. A não ser que você tenha dentro de 

um clube uma estrutura que te dê condições de fazer. Se você não tem no clube, fica 

difícil ir para uma academia, ou para outro lugar por causa do custo. Esse é um desafio. 

Outro desafio é popularizar um pouquinho mais o tênis. Ainda o nosso tênis é um 

esporte de elite. (S6 – 9’18”). 
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Outro fator que pode impactar negativamente no aumento do número de crianças 

envolvidas com o tênis, encontra-se relacionado ao número de atividades realizadas pelas 

crianças, em específico o tempo dedicado à escola: 

 

[...] eu acredito muito que as escolas, hoje em dia, estão tomando muito o tempo da 

criança. Então isso é um ponto muito negativo para nós. Antigamente a gente conseguia 

ter atividades a partir das 14 horas, e hoje não consegue. São raras as exceções que a 

gente tem. (S1 – 16’21”). 

 

Outro aspecto citado por ao menos dois Coordenadores como desafio à iniciação esportiva 

nacional está relacionado à dificuldades motoras apresentadas pelas crianças (S1; S12). 

Quando questionados sobre como a iniciação esportiva ao tênis poderia avançar, os 

Coordenadores demonstraram a necessidade de um maior suporte aos clubes e, de criação de 

projetos e referências voltados especificamente para a base, sendo essa a única categoria 

estabelecida para esse fator (Figura 12).  

 

Como avançar: Iniciação esportiva brasileira 

 

Coordenadores Categoria 

(S4; S5; S9; S12, S14) Apoio aos clubes e projetos voltados para a base 

Figura 12 – Proposta de avanço no processo nacional de iniciação esportiva ao tênis. 

 

Dessa forma, é possível identificar na fala dos Coordenadores a busca por uma relação mais 

próxima com a CBT, onde a mesma possa auxiliar os clubes nesse trabalho de iniciação. Essa 

contribuição vaia desde o estabelecimento de diretrizes gerais para o trabalho de iniciação, até 

ações pontuais como visitas e formações realizadas in loco para os treinadores desses locais. 

 

[...] é fundamental que a gente tenha esse trabalho (referindo-se as visitas), que tenha 

alguém, que Confederação Brasileira de Tênis esteja olhando para a base. Porque na 

realidade federações olharam, a CBT olhou, mas nunca foram a fundo nisso. [...] o que a 

gente precisa saber é exatamente isso que a CBT esta buscando agora, referenciar essa 

formação. (S4 – 13’25”). 
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A iniciação esportiva local (escolinhas) 

Como principal ponto forte, os programas de iniciação esportiva locais destacaram o 

planejamento e a gestão realizados nas escolinhas.  

 

Pontos fortes: Iniciação esportiva local 

 

Coordenadores Categoria 

(S2; S3; S5; S9; S12. S13) Planejamento e gestão do programa de iniciação 

(S1; S2; S5) Equipe profissional 

Figura 13 – Pontos fortes dos programas locais de iniciação esportiva ao tênis. 

 

[...] o ponto forte da nossa escola, o que é que eu acho? É toda essa fundamentação que a 

gente tem do trabalho que a gente faz. Entende? O planejamento da iniciação ele é feito 

conhecendo o desenvolvimento motor da criança, cognitivo, e emocional. Então não é 

assim: um dia é forehand, no outro dia é backhand, não é assim. [...] o planejamento é 

trimestral. A cada trimestre a gente senta e determina os conteúdos.  (S12 – 34’49”). 

 

[...] todas as aulas são planejadas, programadas, executadas e medidas. [...] então eu 

acho a gestão e o planejamento o grande ponto forte da escolinha. (S2 – 12’42”). 

 

A adoção desses procedimentos apresenta-se como um fator determinante para o sucesso 

dos programas, sendo um ponto importante a ser considerado pelos Programas de Escolinhas que 

almejarem melhorar a qualidade do processo de ensino e dos serviços prestados De acordo com 

Coelho (2016) a atividade do treinador ocorre em um ciclo ininterrupto de construção, aplicação 

e avaliação das sessões de treino. 

 

 [...] Isto significa que, no quadro do plano anual, cada sessão esta vinculada às 
anteriores e projeta-se necessariamente, nas seguintes. Por isso, os objetivos de cada 

unidade de treino devem ser extraídos dos objetivos previamente determinados pelo 

treinador e descrito no plano anual. Este enquadramento é indispensável para conferir, a 

cada unidade de treino, um caráter significativo e para garantir a aprendizagem e o 

aperfeiçoamento por “efeito acumulado”. O planeamento anual e da unidade de treino 

assumem-se, assim, como pressuposto indispensável à eficácia do treinador.  (COELHO, 

2016, p. 9) 

 

Assim como observado na análise do âmbito nacional, a qualificação dos treinadores foi 

descrita como um dos pontos fortes dos programas locais de iniciação esportiva.  

[...] um ponto forte que a gente hoje, como grupo, a gente tem uma equipe qualificada. 

Uma equipe que esta muito comprometida com o que ela está fazendo. (S5 – 28’ 13”). 



 

27 
 

 

De fato, o perfil dos treinadores apresentado na seção “Perfil profissional”, denota a 

qualificação apresenta pela maior parte dos profissionais envolvidos nos Programas de Escolinha 

analisados. De modo geral, os treinadores em questão caracterizaram-se, em sua maioria, por 

atuar há cinco anos, ou mais, no programa de escolinha atual; exercer há mais de 10 anos a 

carreira profissional como treinador; apresentar nível de jogo compatível com a 1ª ou 2ª classes 

pela respectiva federação estadual; ser graduado em Educação Física; e envolver-se com 

frequência em atividades ou cursos de formação continuada.  

Dois itens foram mencionados por dois Coordenadores e deverão ser considerados para 

análises futuras: infraestrutura do local de funcionamento do programa (S1; S13); e o elevado 

número de tenistas participando dos programas locais (S1; S6). 

Em linha com os resultados observados para o âmbito nacional, os principais desafios 

relatados para os programas locais encontram-se descritos na Figura 14. 

 

Desafios: Iniciação esportiva local 

 

Coordenadores Categoria 

(S2; S4; S13, S14) Aumentar e/ou fidelizar o número de crianças que praticam o tênis  

(S1; S6; S10; S12) Concorrência de horário com as escolas e outras atividades 

Figura 14 – Desafios encontrados pelos programas locais de iniciação esportiva ao tênis. 

 

Nela é possível identificar a atenção dos Coordenadores quanto à necessidade de expandir o 

número de crianças envolvidas na atividade, e/ou ampliar a taxa de retenção. As falas abaixo 

ilustram esse cenário: 

 

[...] o desafio nosso é fazer com que mais pessoas joguem tênis. (S13 – 12’08”). 

 

[...] a nossa maior preocupação é fidelizar o tenista. Além de manter ele no clube a gente 

quer fazer com que ele pegue muito gosto, que pegue amor pelo tênis. E que ele indo 

para a competição ou não ele esteja jogando muito bem tênis. (S4 – 16’40”). 

A segunda categoria instituída como desafio demonstra estar direta ou indiretamente 

relacionada à anterior. Os Coordenadores relataram que a concorrência com outras atividades têm 

dificultado o trabalho de iniciação esportiva: 
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[...] aqui não, a gente é um clube que tem patinação, tem futebol, tem vários esportes de 

luta, de artes marciais, tem natação. Então há uma série de esportes que o pai vem e diz: 
“eu gostaria que meu filho fizesse uma vez por semana”. Então a gente tem muito aluno 

que faz uma vez por semana. (S12 – 19’11”). 

 

[...] aqui, na nossa realidade, a criança não fica apenas ou exclusivamente no tênis. O 
tênis é só mais uma atividade que a criança faz dentro do clube. Então qual é o nosso 

maior desafio? Fazer com que as crianças se apaixonem mais pelo tênis do que pelo 

futebol, pela natação, pelo vôlei. (S1 – 21’41”). 

 

Outros itens foram citados em menor escala e serão descritos para registro. Foram eles: 

conscientizar os pais da importância do uso do material adaptado e do respeito aos estágios (S9; 

S12); oferta de vagas limitadas especialmente nos horários de pico (S7; S10); dificuldades 

motoras apresentadas pelas crianças (S5; S12).  

Por se tratar de desafios contextuais as respostas sobre como avançar apresentaram-se 

díspares, impossibilitando a criação de categorias de análise que cumprissem os critérios de 

inclusão estabelecidos a priori (Figura 15). 

  

Como avançar: Iniciação esportiva local 

 

Coordenadores Categoria 

---------------------- 
Não foi possível constituir categorias de análise conforme o critério 

de inclusão estabelecido 

Figura 15 – Proposta de avanço para os programas locais de iniciação esportiva ao tênis. 

 

Dessa forma, serão apenas apresentados os itens citados por dois Coordenadores: 

 

 Envolvimento e trabalho com os pais dos alunos do programa (S9; S12); 

 Seguir se qualificando e melhorando como equipe profissional (S5; S12); 

 Ampliar o número de quadras destinadas a o trabalho de iniciação (S6; S7). 
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Processo de transição para a bola convencional  

A utilização das bolas de baixa pressão tem sido considerada pela ITF como um ponto 

chave no processo de iniciação esportiva (MILEY, 2007 e 2010). Segundo Martens e De Vylder 

(2007) e Newman (2010) as bolas mais lentas proporcionam mais tempo para resposta, 

facilitando as trocas de bolas e auxiliando no desenvolvimento avançado da tática e da técnica.  

O desenvolvimento das bolas de baixa pressão levou em consideração a proporção do 

ressalto realizado pela bola convencional após o quique perante um adulto e o adaptou 

proporcionalmente à estatura das crianças (NEWMAN, 2010). Considerando que o ponto ideal 

para se golpear a bola do fundo da quadra encontra-se entre a cintura e o ombro, observou-se que 

frequentemente as bolas tradicionais quando utilizadas pelas crianças ultrapassavam a altura da 

cabeça, ocasionando problemas táticos, decorrentes da adaptação da forma de jogo a situação 

problema e deficiências técnicas acarretadas pela utilização de empunhaduras extremas. Nesta 

mesma direção, Kibler (2002) advoga que a utilização destas empunhaduras incrementa os ricos 

de lesão no braço, limitando ainda a capacidade do jogador de controlar a bola e de ser ofensivo.  

Nesse contexto, a transição de bolas entre os estágios aparece como um ponto crucial no 

processo de iniciação esportiva, especialmente a ocorrida da bola Verde (25% mais lenta), para a 

convencional. Uma transição mal conduzida nessa etapa poderá colocar em xeque todo o trabalho 

realizado nos estágios anteriores, promovendo adaptações indesejadas nos fundamentos técnico-

táticos básicos do tenista.  

Como pode ser verificado na Figura 16, observa-se a criação de apenas uma categoria onde, 

ao menos, três Coordenadores demonstraram estar em consenso. 

 

Processo de transição da bola Verde para convencional: 

 

Coordenadores Categoria 

(S6; S12; S13) Utilizando simultaneamente as bolas dentro das aulas. 

Figura 16 – Proposta para a realização da transição da bola Verde para a convencional 

 

[...] a gente vai colocando mais para o final do ano. A gente já começa a colocar nas 
aulas as bolas, mesclando. [...] a partir do final de setembro.  Em janeiro eles já vão estar 

(referenciando-se a jogar apenas com as bolas convencionais). (S12 – 70’52”). 
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Apesar de alguns Coordenadores terem relatado adotar algum tipo de procedimento 

específico para a realização dessa transição, é possível identificar claramente na fala de todos os 

profissionais entrevistados que, o processo de transição de bolas nos Programas de Escolinha 

analisado vem ocorrendo de forma assistemática e empírica, não havendo critérios bem definidos 

para a condução desse processo (tempo de intervenção, tempo de utilização destinado a utilização 

de cada tipo de bola dentro da aula, estratégias de práticas empregadas, entre outros).  

O “olho clínico” do treinador aparece como principal parâmetro para determinar, como e 

com que velocidade, essa transição será conduzida. Nesse sentido, a altura do ponto de contato da 

raquete com a bola e, as empunhaduras empregadas, aparecem como critérios implícitos de 

referência presentes nas falas dos Coordenadores, como pontos a serem observados pelo 

treinador.  

 

[...] acho que tem que ser de forma natural. O principal ponto que a gente tem falado é o 

olhar do professor, para ficar muito atento com essa mudança. Não tem ainda um 

processo muito organizado, para eu poder te falar assim: estamos bem sistematizados; 

estamos fazendo dessa forma, não existe isso ainda. O que existe hoje é um processo... 

na verdade é uma atenção diferenciada para esses meninos que estão nessa fase de 

transição. Principalmente na empunhadura e altura do ponto de contato. (S5 – 47’28”). 

 

Com base nesse quadro descrito anteriormente e na ausência de pesquisa que abordem 

especificamente esse processo (BUSNARD et al., 2016), seria fundamental a realização de 

estudos que verificassem o impacto de diferentes condições de interferência contextual (prática 

constante, em blocos, por séries, aleatória), e da utilização de combinações de materiais (bolas 

Verde e convencional), na aquisição, retenção e transferência das habilidades motoras 

relacionadas à modalidade. 

Dois Coordenadores (S3; S9) relataram que a mudança de bola ocorre conjuntamente à 

passagem de estágio. Em ambos os casos a mesma demonstrou transcorrer automaticamente com 

a saída do Programa de Escolinha e entrada nas equipes ou aulas sociais. Mesmo sendo uma 

mudança repentina, nos clubes em questão o Programa de Escolinha é estendido até os 12 anos de 

idade, o que em tese, poderia minimizar os impactos da transição, especialmente os relacionados 

ao ponto de contato e a mudança de empunhadura, em virtude da maior estatura e força 

apresentadas nessa faixa etária.  
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Percepção do formato atual de competições da CBT 

No que diz respeito à percepção do formato de competições para crianças proposto pela 

CBT (Tennis Kids), os treinadores demonstram estar satisfeitos com a configuração atual (Figura 

17).  

 

Percepção do formato atual de competições da CBT: 

 

Coordenadores Categoria 

(S1; S3; S4; S7; S9; S10; 

S11) 
Encontram-se de acordo com a proposta do Tennis Kids 

(S3; S10; S12; S14) Necessidade de um maior número de jogos 

Figura 17 – Percepção do modelo competitivo para crianças (Tennis Kids) CBT.  

 

[...] sou muito fã deste projeto Tennis Kids feito pela CBT. Gosto muito desse formato 

de disputa, principalmente partindo do formato de 2X2 e terminando o set, para evitar o 

zero dentro de uma partida. A ideia da diminuição da quadra e bola me agrada muito 

porque a criança consegue rebater e ter um certo rally dentro da disputa. Eu acho que 

todas essas diferenças de materiais, desses novos materiais que vieram, vieram realmente 

para ficar, e com isso a gente só tem a ganhar. Então eu vejo sim com ótimos olhos tudo 

isso. (S1 – 42’09”). 

 

O estabelecimento da categoria até oito anos com as dimensões e bolas propostos para o 

estágio Laranja, pareceu agradar os Coordenadores, apresentando-se como uma alternativa as 

limitações relatadas por Gonçalves et al. (2016a), para as competições organizadas com as 

recomendações propostas para o estágio Vermelho: 

 

 [...] essa turma e 7/8 anos, como a confederação abriu os campeonatos para 8 anos, tem 

bastante crianças do clube jogando esses torneios. Que está bem legal!...” (S3 – 30’20”). 

 

Mesmo concordando com o modelo atual, alguns Coordenadores apontaram o 

descontentamento com o caráter eliminatório do evento e a necessidade se repensar esse aspecto: 

 

[...] seria importante considerar fazer também por grupos. Porque daí o menino vai no 

final de semana e joga, no mínimo, de três a quatro jogos. A gente precisa que os 

meninos fiquem mais tempo na quadra, que joguem mais, que fiquem no torneio até 

domingo. (S10 – 11’13”). 
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[...] até 12 anos o moleque não pode perder e vir embora. [...] o moleque vem, faz um 

jogo e vai embora? Pô! Tem cara que vem lá do nordeste, pelo menos uma eliminatória 

dupla tem que ter. (S3 – 30’20”). 

 

[...] é um torneio que é eliminatório e isso é muito frustrante. E frustrante não só para a 

criança, mas para nós também. Porque a hora que a gente esta desenvolvendo, que a 

gente esta falando sobre a CBT, ITF, de que a gente tem que dar essa primeira 

impressão, que eles têm que jogar bastante jogos, que não têm que ter campeão, etc. Pô, 

vem a Copinha Gerdau e ela já vem com uma parte competitiva muito forte. [...] não fica 

claro que domingo vai ter uma repescagem, ou que vai ter um jogo de duplas, então... E 

ele é eliminatório. Então eles saem do que no estado eles estão acostumados a fazer, que 

é chegar e passar o dia inteiro jogando tênis. Porque eles vão jogar pelo menos dois 

jogos, esses dois jogos eles vão permanecer no clube das 09:00 horas da manhã, até as 

cinco ou seis da tarde. Porque se ele ganhar um ele já vai jogar um terceiro. (S12 – 
79’01”). 

 

Esses resultados vão ao encontro da fala do especialista Mike Barrel (2007), que relata a 

necessidade de se proporcionar, dentro de uma mesma competição, o maior número possível de 

oportunidades para as crianças jogarem evitando-se, assim, os formatos eliminatórios simples. 

Por fim, dois Coordenadores (S3; S10) mencionaram a necessidade de que nas competições 

até 11 anos sejam utilizadas as bolas Verdes, visando propiciar um aumento no volume de troca 

de bolas.  

Devido à importância dos jogos de duplas para o desenvolvimento dos fundamentos 

técnico-táticos básicos do jogo (GONÇALVES et al., 2016a), optou por registrar, mesmo que 

citado por apenas um coordenador (S3), a necessidade de se ofertar um maior número de 

competições nesse formato.  
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As visitas aos locais de prática possibilitaram observar in loco como vem ocorrendo o 

processo de iniciação esportiva em clubes reconhecidos pela excelência e tradição no trabalho de 

formação de tenistas. A maior parte dos programas analisados (57%) possui um núcleo básico em 

funcionamento há mais de cinco anos (5±2,5 anos). 

De modo geral, foi possível identificar que a utilização de materiais adaptados, em especial 

das bolas de baixa pressão, tem sido um ponto de consenso nesses locais. Esses resultados 

corroboram com as falas dos Coordenadores de Escolinha, que apontaram para a utilização de 

materiais adaptados como sendo um dos pontos fortes do processo de iniciação esportiva do tênis 

e das escolinhas brasileiras.   

De acordo com Busnard et al., (2016)  e Cortela et al., (2016), até o momento, existe um 

número reduzido de pesquisas de âmbito internacional e nacional que abordem o impacto da 

utilização de materiais e quadras adaptadas na aquisição de habilidades motoras.  No entanto, os 

resultados dessas investigações têm sugerido que o uso de condições adaptadas de prática 

contribui para: uma melhor aprendizagem e desempenho das habilidades (BUSNARD et al., 

2016; BUSNARD et al., 2014; FARROW; REID, 2010; LARSON; JOSHUA, 2013); maior 

engajamento e reforço positivo com relação à prática (HAMMOND; SMITH, 2006); e para que 

as condições de jogo sejam mais próximas e representativas das encontradas no jogo adulto 

(GONÇALVES et al., 2016a; TIMMERMAN et al., 2015).  

Com base nos resultados das entrevistas com os Coordenadores (Gráfico 1), e nas 

observações realizadas, foi possível identificar que os programas de iniciação esportiva dos 

clubes participantes encontram-se, prioritariamente, direcionados ao contexto de esporte de 

Participação:  

 

 [...] conseguindo fazer com que as crianças gostem do tênis o nosso objetivo esta 

alcançado. [...] se nesse processo identificarmos um menino que possa ser um atleta, não 

tenha dúvida, ele vai ser encaminhado e o clube tem condição total de oferecer isso ao 

aluno. (S13 – 9’40”). 
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Foco dos Programas de Escolinha: 

 

 

Gráfico 1 – Foco dos Programas de Escolinha quanto ao contexto de atuação. 

 

Mesmo identificando-se a predominância de programas com foco na Participação, verifica-

se que alguns clubes enfatizam a vertente de Rendimento em seu trabalho: 

 

[...] a função da escolinha hoje é a de buscar, cada vez mais, trabalhar com crianças 

desde os cinco, seis anos de idade, e formar e desenvolver um atleta para o alto 

rendimento. (S10 – 5’40’’). 

 

O reconhecimento do foco de intervenção é importante para compreensão da estrutura 

técnica apresentada pelos Programas de Escolinha. Entende-se por contexto de Participação o 

ambiente de prática esportiva onde as crianças e jovens envolvidos se engajam na atividade como 

meio de educação, lazer e/ou melhoria da saúde. Já o contexto de Rendimento, encontra-se 

atrelado ao incremento da capacidade de desempenho visando à participação em competições 

esportivas.  De acordo com o ICCE, participam desse contexto promissores atletas de base, de 

rendimento e de alto rendimento (ICCE, 2012 e 2013). 

De modo geral, observa-se que a idade de iniciação (Tabela 2) proposta pelos programas 

analisados encontra-se em conformidade com as sugeridas pela literatura especializada 

(COUTINHO, 2008; FUENTES; VILLAR, 2003; ITF, 2010, TENNIS AUSTRALIA, 2008; 

TENNIS CANADA, 2011).  

 

16% 

46% 

15% 

23% Participação

Rendimento

Foco na Participação. Jogadores que se destacam são convidados

para as equipes
Foco no Rendimento.  Opcção do contexto de Participação para

quem não quiser seguir
Ambos com o mesmo peso
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Tabela 2 – Estatística descritiva para as variáveis: faixa etária e número de estágios dos 

Programas de Escolinha. 

Programas de Escolinha: Idades e estágios 
  

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Amplitude 

Min. Máx. 

Idade de início dos Programas de Escolinha 4,6 1 5 3 6,5 

Idade de encerramento dos Programas de 

Escolinha 
10,9 1 10 10 13 

Número de estágios dos Programas de 

Escolinhas 
6 2 5 3 11 

  

Idades sugeridas para o início da prática da modalidade:  

 

 
Coutinho 

(2008) 

Fuentes e 

Villar (2003) 
ITF (2010) 

Tennis 

Australia (2008) 

Tennis Canada 

(2011) 

Idade 4 anos 5 anos 5 anos 4 anos 5 anos 

Figura 18 – Quadro de referência para idade de iniciação esportiva ao tênis.  

 

Para 64% dos clubes analisados, a idade para início das aulas nas escolinhas é de cinco 

anos. A ideia de iniciar cedo a prática decorre das exigências técnicas da modalidade e visa 

proporcionar maior tempo para à familiarização com a raquete, objeto que não faz parte do 

cotidiano da maior parte das crianças, e para o desenvolvimento integral dos gestos técnicos 

específicos do tênis.  

Mesmo observando-se uma variação quanto no número de estágios sugeridos pelos 

Programas de Escolinha, decorrente de diferenças contextuais e de foco de intervenção, foi 

possível identificar que os projetos se baseiam na proposta de estágios Vermelho, Laranja e 

Verde, do programa Tennis 10s da ITF (2010). Para a maior parte desses programas (57%), o 

número de estágios variou de três a cinco anos. Com exceção de um clube (C11), que relatou não 

utilizar formalmente as divisões de quadras sugeridas pelo Tennis 10s, todos demais declaram 

utilizar em alguma etapa de seus programas, os três estágios de bolas e quadras propostos pela 

ITF (Figura 19). 
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Descrição dos estágios: 

 

 

                       Figura 19 – Estágios e adaptações estruturais do programa Tennis 10s (traduzido e adaptado ITF, 

2010). 

 

         A entrada formal das crianças nos Programas de Escolinha é precedida pela realização de 

uma avaliação inicial, por meio de uma aula experimental. Todos os clubes descreveram realizar 

esse procedimento com as crianças que almejam iniciar a prática esportiva. Na maior parte dos 

casos (62%) essa primeira aula ocorre dentro de um grupo que já participa das atividades 

(Gráfico 2). 
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Formato da aula experimental: 

 

 

                                    Gráfico 2 – Formato das aulas experimentais para entrada nos Programas de Escolinha. 

 

A idade e o nível técnico aparecem como principais aspectos a serem considerados para a 

escolha do grupo no qual a criança irá fazer a aula experimental: 

 

[...] conforme a disponibilidade de horários, idade e nível técnico agente adapta o grupo. 

(S6 – 16’). 
 

Entre os Coordenadores de Escolinha que responderam utilizar outro formato para a 

realização da aula experimental, observou-se que a idade da criança é que determina se a mesma 

será realizada individualmente, ou em grupo: 

    

[...] depende muito da idade. Se a criança é muito pequena a gente procura fazer a aula 

dentro do grupo que ela provavelmente será inserida. Quando já uma criança mais velha, 

acima de nove anos, agente procura fazer separado. Para não constranger a criança, por 

ele já estar jogando com alguém que já tem uma noção maior.  (S9 – 21’ 20’). 
 

Assim como observado para a aula experimental, foi possível identificar que o nível técnico 

e a idade aparecem como critérios balizadores às divisões e mudanças de grupos ao longo dos 

estágios. Com base na análise dos planejamentos e nas entrevistas com os Coordenadores, 

constatou-se que a maior parte dos programas (64%) encontra-se formatada tendo o nível técnico 

como critério norteador do processo, buscando-se ajustar a idade “sempre que possível”:  

 

15% 

23% 

62% 

Outra Individual Em grupo
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[...] as turmas elas são divididas em níveis. Nos treinamentos os níveis são: Vermelho, 

Laranja e Verde.  (S8 – 13’30’’). 

 

Critérios de divisão e mudanças de 

grupos: 
 

 

      Gráfico 3 – Critérios para divisão dos grupos de alunos nos Programas de Escolinha. 

 

Em dois clubes (C8; C10), as divisões de estágios e as mudanças de grupos demonstraram 

ocorrer prioritariamente pela idade. Como característica principal desses programas verifica-se 

que a troca de estágios não ocorre antes que a criança apresente a idade mínima necessária à 

passagem para a próxima etapa:  

 

[...] a divisão é sempre por idade. [...] a criança não pula a idade jamais. Você nunca vai 

ver um menino de seis anos de idade, fazendo aula com um menino de nove anos. Por 
mais avançado que ele seja.  (S2 – 18’03’’). 

 

Por fim, alguns programas (C1; C11; C12) demonstraram utilizar critérios distintos em 

função do estágio ou do contexto em que a criança encontra-se inserida (Participação ou 

Rendimento). Nesses casos, para as primeiras etapas e/ou contexto de Participação, a idade tem 

sido aplicada como critério para composição e mudanças de grupos. Em idades mais avançadas 

e/ou nos casos onde as crianças encontram-se envolvidas no contexto de Rendimento, o nível 

técnico aparece como critério principal.  

 

[...] na Aprendizagem é por idade. [...] posteriormente no Aperfeiçoamento é feito por 

“adiantamento”, ou seja, por nível (S13 – 19’ 10’’). 

 

14% 

64% 

22% 

Idade Nível técnico Outros
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Pouco menos da metade dos Coordenadores de Escolinha (46%), indicaram realizar algum 

tipo de avaliação ao longo do ano. Outros dois clubes (C2; C8) relataram realizar avaliações, no 

entanto, não apresentaram o protocolo nem explicaram formalmente como é e com que 

frequência esse processo ocorre dentro do programa de escolinha.  

 

Realização de avaliação: 

 

 

      Gráfico 4 – Percentagem de programas que realizam avaliações 

 

Dentre os clubes que indicaram realizar e descreveram o seu modelo avaliativo (46%), 

verificou-se que as avaliações ocorrem geralmente por semestre (83%), sendo aplicadas pelos 

próprios treinadores envolvidos no processo de ensino com os alunos (100%). Os modelos 

utilizados baseiam-se prioritariamente: na avaliação qualitativa dos golpes básicos do tênis; em 

aspectos táticos elementares; na avaliação de desempenho motor em tarefas específicas; e em 

variáveis relacionadas aos domínios afetivo, social, atitudinal e comportamental. 

As avaliações não demonstraram ser determinantes às mudanças de estágio, nem para o 

remanejamento de grupos dentro de uma mesma etapa, apresentando-se mais como um 

instrumento para registro individual de melhoria de desempenho dentro do processo. Para 100% 

dos programas analisados, o principal critério para mudança de estágio, ou grupo, é o empirismo 

dos agentes envolvidos no programa, verificando-se que os próprios treinadores (43%), ou os 

treinadores em conjunto com o coordenador (57%), são os responsáveis pelas promoções e 

remanejamento dos alunos.   

 

39% 

46% 

15% 

Não Sim Relatou realizar
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[...] dependendo da sua evolução, do seu índice técnico, a criança pode mudar de nível 

em seis meses. Tudo vai depender da maturidade, do nível técnico da criança e 

principalmente, do feeling do professor. [...] o critério maior para a mudança de grupo é 

o feeling do professor. (S1 – 26’30’’). 

 

[...] a gente faz as mudanças em conversa dos professores com a coordenação. (S9 – 

25’30’’). 

 

Como relatado anteriormente, mesmo constatando-se uma variação no número de etapas 

apresentados pelos Programas de Escolinha, é possível identificar dentro dos projetos, com 

clareza, a presença dos estágios Vermelho, Laranja, e Verde, recomendados pelo Tennis 10s da 

ITF (2010). Nesse sentido, para que pudesse ser uma feita uma análise geral e conjunta das 

estruturas técnicas apresentadas pelos clubes participantes, as etapas de cada programa foram 

enquadradas dentro desse núcleo comum de três estágios. Criou-se, ainda, um quarto estágio 

denominado de Rendimento, para alocar as informações dos clubes que relataram oferecer esse 

tipo de trabalho dentro do Programa de Escolinha. 

A Tabela 3 apresenta o número de alunos por estágio sugeridos pelos programas. Os 

resultados descritos encontram-se próximos aos expostos por Fuentes e Villar (2003), para a faixa 

etária em questão.  

 

Tabela 3 – Estatística descritiva relacionada ao número de alunos por estágio sugeridos pelos 

Programas de Escolinha. 

Número de alunos sugeridos pelos Programas de Escolinha: 
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Analisando os resultados é possível constatar que o número de tenistas por grupo não 

demonstrou variações expressivas, principalmente entre os estágios Vermelho, Laranja e Verde. 

Mesmo observando-se um pequeno aumento na percentagem de grupos formados por até quatros 

jogadores por turma do o estágio Vermelho (8%) para o Verde (23%), verifica-se que a maior 

parte dos programas (54%) continua sendo composta por grupos de oito ou mais tenistas, não 

sendo identificada uma redução com a elevação do nível de prestação dos jogadores. Somente no 

Rendimento é que se observa uma baixa mais acentuada nesse quesito, onde 90% dos programas 

relataram limitar a participação nas turmas para até quatro jogadores.  

Essa mesma tendência de estagnação pode ser observada na frequência semanal (Figura 

20), e na carga horária das sessões de treino (Tabela 4) ofertadas pelos Programas de Escolinha. 

 

Frequência semanal de treinos: 

 

Estágio Vermelho Estágio Laranja 

  

Figura 20 – Frequência semanal de treinos sugerida pelos Programas de Escolinha. (Continua) 
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Frequência semanal de treinos: 

 

Estágio Verde Rendimento 

  

Figura 20 – Frequência semanal de treinos sugerida pelos Programas de Escolinha (Continuação). 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva relacionada ao tempo de duração das sessões de treino (min) 

sugerido pelos Programas de Escolinha. 

Tempo de duração dos treinos (min) sugeridos pelos Programas de Escolinha: 
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Entre os estágios Vermelho, Laranja e Verde não é possível identificar uma variação 

expressiva no número de sessões de treinos e no tempo de duração das mesmas. Esse 

comportamento parece não se restringir aos Programas de Escolinha e ao contexto de 

7% 

43% 

22% 

21% 

7% 

1X por semana
2X por semana
2 ou 3X por semana

17% 

42% 8% 

25% 

8% 

2X por semana
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2 ou 3X por semana
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Participação, sendo relatado por outro estudo no contexto de Rendimento (BALBINOTTI et al. 

2004).  

Há alguns anos o modelo canadense de preparação esportiva em longo prazo vem sendo 

reconhecido como referência no contexto de Participação e/ou de Rendimento. Diversas 

instituições de sucesso no tênis como a Tennis Australia, a Lawn Tennis Association (LTA), e a 

própria ITF, têm utilizado esse modelo como base para o planejamento e organização local.   

Uma rápida comparação entre os Programas de Escolinha analisados e o modelo canadense 

no que tange as cargas de treino, permite identificar que o modelo nacional cumpre, 

minimamente, as cargas sugeridas para o contexto de Participação. No entanto, ao se observar as 

recomendações do modelo canadense para as mesmas faixas etárias quando se almeja a formação 

de jogadores, verifica-se que as discrepâncias se acentuam drasticamente.  

Para exemplificar esse cenário consideraram-se, como base, apenas as cargas e frequência 

de treinos de maior ocorrência nos programas nacionais. Para a comparação utilizou-se os valores 

observados nos estágios Vermelho, para crianças de cinco e seis anos; Laranja, para sete e oito 

anos; e de Rendimento para as crianças de nove e 10 anos de idade. Os resultados desse cenário 

hipotético podem ser observados na Figura 21.  

 

Simulação - clubes nacionais e modelo canadense: 

 

Idades Semanas (ano) Clubes Nacionais 
Tennis Canada (2011) 

Min. Máx. 

5 anos de idade 44 73 horas 44 horas 176 horas 

6 anos de idade 44 73 horas 44 horas 176 horas 

7 anos de idade 44 73 horas 176 horas 396 horas 

8 anos de idade 44 73 horas 176 horas 396 horas 

9 anos de idade 44 198 horas 352 horas 440 horas 

10 anos de idade 44 198 horas 352 horas 440 horas 

TOTAL  688 horas 1144 horas 2024 horas 

Figura 21 – Comparação entre as cargas de treinos sugeridas pelos programas nacionais e o modelo canadense. 

 

Mesmo incluindo-se os valores referentes à etapa de Rendimento para o modelo nacional, 

constata-se que a carga horária de treino total para um tenista que passe pelo formato proposto 

atual, é de aproximadamente 60% dos valores mínimos recomendados pela Tennis Canada (2011) 
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para a mesma faixa etária. No entanto, se os números utilizados nessa análise forem os valores 

máximos sugeridos pela modelo canadense, os tenistas nacionais chegariam ao final do período 

de escolinha com um déficit de cargas de treino de aproximadamente 66%, uma vez que o 

modelo nacional cumpre aproximadamente 34% das horas de treino sugeridas.  

Esse cenário descrito anteriormente, associado ao foco prioritário dos Programas de 

Escolinha ao contexto de Participação, acende um alerta para a falta de projetos voltados à 

formação e desenvolvimento de jogadores, o que poderá impactar negativamente, em médio 

prazo, o tênis competitivo nacional. Tradicionalmente, no tênis brasileiro, os clubes se 

apresentam como microssistemas capazes de gerar um ambiente favorável para a formação e 

desenvolvimento de jogadores, sendo responsáveis pela formação por uma parcela significativa 

dos jogadores que se destacaram no tênis infantojuvenil e de alto rendimento (PACHARONI, 

UEZU, MASSA, 2009). Esse fato preocupa ainda mais, ao se considerar que a amostra do 

presente estudo foi composta por uma parcela representativa de clubes de expressão do tênis 

brasileiro.  

Todos os clubes envolvidos na pesquisa relataram organizar competições para as crianças 

dos Programas de Escolinha, independentemente do contexto no qual se encontram inseridas 

(Participação ou Rendimento). A Tabela 5 apresenta a análise descritiva da organização de 

competições. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva relacionada à organização de competições nos Programas de 

Escolinha. 

Programas de Escolinha: Competições 
  

Variável Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Amplitude 

Min. Máx. 

Realização de torneios e festivais 5 2 4 1 9 

 

A participação de crianças em competições no tênis, quando bem orientada, tem se 

apresentado como uma importante ferramenta para a formação e desenvolvimento das crianças, 

contribuindo como meio para a educação e para o desenvolvimento dos fundamentos técnico-

táticos básicos da modalidade.  Dessa forma, é fundamental que algumas adaptações estruturais e 
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funcionais sejam feitas, no intuito adequar a competição às necessidades e anseios de quem 

participa (GONÇALVES et al., 2016a; GONÇALVES et al., 2016b). 

 

Para que a competição possa auxiliar na formação das crianças é preciso que a mesma 

seja pensada para elas. Todos os agentes envolvidos (pais, treinadores, dirigentes, 

árbitros, entre outros), precisam trabalhar em prol de objetivos comuns, tendo as crianças 

e suas expectativas com relação à competição e ao esporte como elo. Competições 

formais, que reproduzem o modelo adulto, realizadas em um ambiente repleto de 

pressões e que supervalorizem os resultados e os atletas campeões, não se adequam às 

expectativas desses jogadores. (CORTELA, 2015, p.4). 

 

Nesse sentido, o formato de disputa e o foco dado à competição aparecem como fatores 

determinantes para que a competição possa cumprir esses objetivos pedagógicos.  Os 

Coordenadores de Escolinha foram unânimes em afirmar que as competições organizadas nos 

clubes reproduzem as adequações estruturais (bolas, raquetes, espaço de jogo) adotadas nos 

treinos para os estágios Vermelhos, Laranja e Verde. Os jogos são realizados, em sua maioria, no 

formato de simples e/ou duplas, verificando-se em alguns casos (S3; S4; S5; S7; S12) a 

realização de competições por esquipes. Foi possível identificar uma clara preocupação parte dos 

Coordenadores (S1; S2; S3; S4; S9; S10; S14) de que os jogadores realizassem, no mínimo, duas 

partidas durante os eventos, observando-se a preferência por competições em formato de grupos 

por parte de alguns programas (S3; S4; S5; S7; S12). Especificamente para o estágio Vermelho 

constatou-se uma pré-disposição (S1; S3; S9; S14) para a realização de festivais de habilidades, 

contemplando com isso um maior número de crianças. Por fim, três Coordenadores (S2; S4; S5) 

relataram possuir um dia específico da semana para a realização de jogos, visando estimular as 

crianças a fazerem um maior número de partidas. 

Nove Coordenadores (S2; S4; S5; S6; S10; S11; S12; S13; S14) apontaram à participação 

de crianças da escolinha em competições externas. Essa participação ocorre geralmente em 

âmbito estadual (S2; S4; S5; S6; S10; S11; S12; S13; S14), observando-se que as competições 

nacionais encontram-se restritas a um número reduzido de clubes (C1; C8; C9 C11; C13). Dentre 

os Coordenadores que relataram a participação de tenistas em competições de âmbito nacional, 

quatro (S4; S12; S13; S14) indicaram que essa presença é limita há poucos alunos e eventos.  

 

[...] nos 10 anos a gente só manda para torneio nacional se for um menino muito 

diferenciado.  (S12 – 58’). 
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Esses dados apontam para uma tendência de regionalização das competições para crianças 

até 10 anos, indo ao encontro das sugestões dadas pelos Coordenadores (S6; S11) quanto as 

competições para crianças dessa faixa etária.  

 

[...] até 10 anos eu acredito que elas deveriam ser regionais. Eu acredito que os jogadores 

deveriam jogar nas suas cidades, nos seus estados. Apesar de gostar do formato, eu gosto 

dos formatos das competições nacionais, mas eu gostaria mais de que essas competições 

fossem “pulverizadas” pelos estados e que os jogadores jogassem nas suas regiões. Eu 

sou a favor nesse momento da regionalização (S11 – 28’56”). 
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Analisando inicialmente a equipe profissional, é possível identificar que a maior parte dos 

clubes participantes (57%) apresenta um estafe de treinadores composto por cinco ou mais 

profissionais. Em média verifica-se que o número de treinadores envolvidos nos Programas de 

Escolinha é de 5±3, tendo o clube com menor número de profissionais dois, e o com maior 

número 14.  

Dentro desses programas a maioria (57%) dos treinadores demonstrou atuar tanto no 

contexto de Participação quanto no de Rendimento. Mesmo em clubes com um número mais 

elevado de treinadores (C5; C11; C12), constata-se pelas respostas dadas pelos sujeitos que 

ocorre uma pré-disposição, por parte dos Coordenadores, em empregá-los em diferentes 

contextos e etapas do processo, verificando-se que a percentagem de treinadores específicos para 

um determinado estágio é menor (Figura 22). 

 

Treinadores: 

 

Os mesmos treinadores atuam nos 

contextos de Participação e 

Rendimento? 

Onde atuam? 

  

Figura 22 – Contexto de atuação dos treinadores dos Programas de Escolinha. 

 

Apesar de se verificar uma tendência de rotatividade por parte dos treinadores no que tange 

os trabalhos com diferentes etapas do processo de ensino, esse comportamento aparece em menor 

frequência com relação aos grupos de alunos com os quais eles trabalham. Conforme descrito na 

43% 

57% 

Não Sim

28% 

29% 

43% 

Atua em apenas 1 estágio dentro do contexto
Atua em mais de 1 estágio dentro do contexto
Atua em 1 estágio ou mais nos diferentes contextos
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Figura 23, observa-se uma pré-disposição por parte dos programas (57%) em fazer com que os 

grupos de alunos fiquem um período de tempo mais elevado com o mesmo treinador.  

 

Treinadores e estagiários: 

 

Como atuam? Quem atua? 

  

Figura 23 – Intervenção dos treinadores nos Programas de Escolinha. 

 

Entre os principais benefícios desse tipo de trabalho, identificados na fala dos entrevistados, 

destaca-se a criação mais profunda de vínculo e um melhor entendimento, por parte dos 

treinadores, das necessidades individuais de cada aluno.  

 
 [...] se é o mesmo professor, ele consegue adaptar e dar continuidade no trabalho de 

uma forma um pouco mais efetiva. (S9 –37’15’’). 

 

Por outro, os argumentos utilizados para a realização de trocas de treinadores entre os 

grupos em um mesmo estágio, numa espécie de rodízio, demonstram estar associados a uma 

maior participação e diversificação do perfil dos profissionais envolvidos no processo de ensino, 

buscando, muitas vezes, desvincular a participação no esporte à presença de um treinador 

específico.  

 

 [...] é legal porque as crianças conhecem todos professores. [...] você tem a visão de 

vários professores (S9 –37’30’’). 

 

57% 

36% 

7% 

Mesmo grupo dentro do estágio
Trocando de grupos dentro do estágio
Mesmo grupo ao longo dos estágios

50% 50% 

1 - Treinador por turma
1- Treinador + 1 Estagiário por turma
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[...] como a criança se acostuma muito com você, quando o professor não está presente 

ela não quer jogar.  (S7 –41’). 
 

Quanto à participação dos profissionais durante as aulas, observa-se que as mesmas são 

ministradas sempre por um treinador, ou por um treinador em colaboração com um estagiário 

(Figura 23). A participação dos mesmos demonstrou maior associação com o estágio Vermelho 

dos programas. 

Dos 14 clubes envolvidos na pesquisa, nove (C3; C5; C6; C7; C8; C10; C11; C12; C14) 

relataram receber estagiários para a modalidade, verificando-se que a maior parte, 78% desses 

programas, descreveu atender dois ou quatro desses auxiliares. A presença de estagiários é 

importante não só para os programas locais, mas também aparece com um ponto determinante 

para a formação profissional de novos treinadores. Com base no quadro atual de redução no 

número de boleiros atuando junto aos clubes, e com poucos cursos de Educação Física 

oferecendo alguma disciplina relacionada à formação de profissionais de tênis em sua grade 

curricular (MILISTETD, 2015), a aproximação dos acadêmicos com a modalidade, por meio de 

estágios e atividades de extensão nos clubes, aparece como caminho importante e viável para que 

novos profissionais possam ser inseridos no mercado de trabalho.  

Além de Coordenadores, treinadores e estagiários, sete programas (C1; C4; C5; C6; C10; 

C12; C13) destacaram a presença de outros profissionais atuando diretamente com as escolinhas. 

A presença de um profissional responsável pelo desenvolvimento motor e/ou preparação física 

foi a ocorrência de maior frequência (C4; C5; C6; C10; C12; C13). Outros profissionais foram 

citados, de forma isolada, pelos clubes (C1; C6; C12), sendo eles: supervisor técnico; psicóloga; e 

coordenador pedagógico. 

Em geral, os clubes analisados apresentaram excelente infraestrutura para a prática da 

modalidade (Tabela 6). De acordo com os resultados, 70% deles possuem 15 quadras ou mais, 

percentagem similar a de clubes com quatro quadras ou mais destinadas à utilização das 

escolinhas.  Mais da metade dos clubes (57%) indicaram possuir quadras cobertas disponíveis 

para o Programa de Escolinha, em caso de chuva. 
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Tabela 6 – Estatística descritiva: infraestrutura de quadras dos Programas de Escolinha. 

Infraestrutura de quadras: 
  

Número de quadras Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Amplitude 

Min. Máx. 

Número de quadras total 15 6 15 5 28 

Número de quadras disponíveis para a 

escolinha 
4 2 4 2 10 

Porcentagem de quadras utilizadas pelas 

escolinhas 
25,4% 8,3% 20,8% 16,7% 40% 

 

A maioria dos clubes (79%) possui outras instalações disponíveis para o uso das escolinhas. 

O ginásio poliesportivo aparece como a instalação mais citada (C3; C4; C5; C9), sendo a 

principal alternativa para os dias de chuva entre os clubes que não possuem quadra coberta, ou 

que possuem, mas apresentam um elevado número de alunos em um mesmo horário. Outras 

instalações utilizadas citadas por dois clubes ou mais foram: campo de futebol (C4; C5; C12); 

paredão (C6; C11); e deck coberto (C10; C12).  

Os turnos de funcionamento dos Programas de Escolinha encontram-se concentrados no 

período diurno (Figura 24).   

 

Turno de funcionamento dos 

Programas de Escolinha 
 

 

                                   Figura 24 – Turnos de funcionamento dos Programas de Escolinha. 

 

7% 

72% 

21% 

Apenas no período vespertino
Diurno e vespertino
Diurno, vespertino e noturno
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Com a “concorrência” de outras atividades e com as escolas, citada nas falas dos 

Coordenadores como um dos desafios enfrentados atualmente pelos programas, a abertura de 

turmas no período noturno aparece como uma alternativa para minimizar os problemas de 

horários. Em geral, esse turno tem sido reservado às aulas sociais para adultos. No entanto, com 

as mudanças ocorridas no ritmo de atividades das crianças e de trabalho dos pais, os clubes que 

não ampliarem a oferta de horários possivelmente terão dificuldade para manter e/ou aumentar do 

número de alunos. Durante as visitas foi possível identificar que a aulas concentradas, 

especialmente no início da tarde, tendiam a um menor número de alunos, ou eram compostas 

pelas turmas de rendimento, que já apresentam maior adesão à prática e creditam maior 

importância à participação na modalidade.  
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Dentro dos Programas de Escolinha nacionais, o planejamento e a gestão dos programas 

apresentaram-se como o principal ponto destaque no processo de iniciação esportiva local, sendo 

o fator citado com maior frequência pelos Coordenadores (S2; S3; S5; S9; S12. S13).  Com base 

na Figura 25, verifica-se que a maior parte dos clubes tem aderido ao planejamento. Os 

Coordenadores de Escolinha são os principais responsáveis pela realização desse procedimento 

que, em geral, ocorre semestralmente (38%).  

 

Planejamento: 

 

Elabora o planejamento? Quem elabora o planejamento? 

  

Figura 25 – Elaboração de planejamento dentro dos Programas de Escolinha. 

 

Os mesmos clubes que relataram elaborar o planejamento também indicaram realizar o 

plano de aula (Figura 26). No entanto, a elaboração desse documento mostrou-se como sendo 

uma atribuição dos próprios treinadores que, com base no planejamento desenvolvido, realizam 

semanalmente (75%) essa tarefa. 

 

 

 

 

22% 

64% 

14% 

Não Sim Relatou realizar

89% 

11% 

Coordenador de Escolinha Treinadores



 

53 
 

Plano de aula: 

 

Elabora o plano de aula? Quem elabora o plano? 

  

Figura 26 – Elaboração de plano de aula dentro dos Programas de Escolinha. 

 

A prática de reuniões demonstrou ser uma rotina adotada pelos Programas de Escolinha 

(Figura 27). As mesmas ocorrem, em geral, com frequência semanal ou mensal. Os 

Coordenadores que mencionaram realizar reuniões de forma assistemática argumentaram que o 

contato diário e próximo com os treinadores faz com que a ocorrência de reuniões com o grande 

grupo não seja necessária, com frequência. Nesses casos a chuva aparece como um momento 

para reunir toda a equipe e trabalho. 

 

[...] a gente não costuma fazer muita reunião. [...] ao invés de fazer uma reunião com 

todos, eu faço micro reuniões quase que diariamente. Eu acho que a informação chega 

mais rápido. (S1 – 50’25”). 

 

[...] quando chove, e não tem uma alternativa para o trabalho em quadra, eu faço uma 

reunião com os professores. (S6 – 36’35”). 

 

 

 

 

 

 

36% 

64% 

Não Sim

100% 

Coordenador da Escolinha Treinadores
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Reuniões Equipe Técnica: 

 

Realiza reuniões com a Equipe? Frequência de reuniões? 

  

Figura 27 – Realização de reuniões da equipe profissional dentro dos Programas de Escolinha. 

 

Com relação a reuniões com os pais dos alunos da Escolinha, a maior parte dos programas 

alegou não realizar (Figura 28). 

 

Relacionamento com os pais: Reuniões 

 

Realiza reuniões com os pais? Frequência de reuniões? 

  

Figura 28 – Realização de reuniões com os pais dos alunos dos Programas de Escolinha.  
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Não Sim

37% 

9% 27% 

27% 

Semanal Quinzenal Mensal Assistemática
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46% 

Não Sim

33% 
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17% 

17% 
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A justificativa mais frequente para a não realização de reuniões encontra-se atrelada a baixa 

participação dos pais nesse tipo de evento. Mesmo entre os programas que relataram realizar a 

prática, observa-se na fala dos Coordenadores a insatisfação com a aderência dos pais. 

 

[...] até o ano passado nós estávamos muito envolvido em fazer reuniões. [...] mas às 

vezes a gente montava a reunião e vinha um ou dois pais. Armava todo o salão e não 

aparecia ninguém.  (S7 – 44’55”). 
 

[...] a gente teve três reuniões com os pais esse ano, sendo que o quórum é baixíssimo.  

(S14 – 32’25”). 
 

Metade dos Coordenadores indicou realizar a entrega de relatórios aos pais dos alunos. Em 

geral, nesses documentos são apresentados os resultados das avaliações e informações referentes 

à participação das crianças nas Escolinhas. Assim como observado para as avaliações, a maior 

parte dos programas apontou entregar semestralmente os relatórios (Figura 29).   

 

Relacionamento com os pais: Relatórios 

 

Entrega relatório aos pais? Frequência de entrega de relatórios? 

  

Figura 29 – Relacionamento com os pais dos alunos dos Programas de Escolinha: entrega de relatórios. 

 

A maior parte dos Coordenadores descreveu haver algum tipo de pesquisa de satisfação 

direcionada aos pais (Figura 30). Em geral, as mesmas são aplicadas e gerenciadas por um órgão 

externo, não havendo controle ou interferências por parte dos Programas de Escolinha no 

50% 50% 

Não Sim

29% 

71% 

Mensal Semestral
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processo (C4; C5; C10; C11; C12; C13). A frequência de realização, em sua maioria, demonstrou 

ser assistemática.  

Relacionamento com os pais: Pesquisa de Satisfação 

 

Há pesaquisa de satisfação? Frequência de realização? 

  

Figura 30 – Relacionamento com os pais dos alunos dos Programas de Escolinha: pesquisa de satisfação. 

 

Especificamente sobre o regimento funcionamento dos Programas de Escolinha, observa-se 

uma tendência por parte dos grandes clubes por controlar o processo de formação (Gráfico 5). 

Por outro lado, algumas instituições demonstraram optar por ceder à empresas especializadas o 

direito de exploração comercial dos serviços relacionados ao ensino do tênis.    

Regime de funcionamento dos 

Programas de Escolinha: 
 

 

                                    Gráfico 5 – Regime de funcionamento dos Programas de Escolinha. 
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43% 
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Com exceção de duas instituições (C2; C14) que gerem o programa de formação 

trabalhando com treinadores terceirizados independentes, todas as demais demonstraram ter a sua 

equipe profissional de trabalho diretamente vinculada ao clube ou à empresa que terceiriza o 

serviço. 

 

Vínculo dos treinadores com o Programa de Escolinha: 

 

Como encontram-se vinculados? Como são remunerados? 

  

Figura 31 – Vínculo empregatício e remuneração dos treinadores dos Programas de Escolinha. 

 

Dentro dos programas foi possível identificar que a maioria dos treinadores (79%) recebe 

um salário fixo pelos serviços prestados. Nos clubes onde o serviço é terceirizado (C6; C7; C9; 

C10; C12; C13), observa-se um equilíbrio entre essa forma de remuneração, e o incremento de 

estratégias de motivação para os profissionais como a utilização de comissão.  

As escolinhas demonstraram estar orientadas para atender apenas associados do clube 

(61,5%). No entanto, quando se analisa de forma separada os dados dos clubes responsáveis pelos 

Programas de Escolinha e dos locais onde esse serviço é terceirizado, verifica-se uma maior 

propensão por parte dos clubes geridos por empresas de abrirem suas portas para alunos não 

associados (C9; C10; C12; C13).  

Independentemente do regime de funcionamento, todos os clubes relataram cobrar uma 

mensalidade referente à participação das crianças nos Programas de Escolinha. De acordo os 
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14% 
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Funcionário da empresa (terceirizadora)
Terceirizado independente
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7% 

7% 
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Coordenadores, em sua maioria, esses pagamentos são geridos pela secretaria do próprio clube. O 

boleto aparece como forma de pagamento mais utilizada pelos programas (Figura 32). 

 

Pagamentos: 

 

Quem é reponsável por gerenciar os  

pagamentos referentes as aulas? 
Como são efetuados? 

  

Figura 32 – Gerência financeira dos pagamentos nos Programas de Escolinha. 

 

Em decorrência das diferenças contextuais apresentadas pelos Programas de Escolinha 

(número de estágios, frequência semanal de treinos, tempo de duração da sessão, entre outros), 

optou-se por fazer um cálculo relativo para o valor de hora aula. Essa medida foi adotada visando 

possibilitar uma visão mais precisa do panorama geral e a comparação entre os diferentes regimes 

de funcionamento dos programas. 

Para o cálculo do preço relativo, considerou-se: tempo de duração das aulas do estágio 

Vermelho; e os valores referentes à mensalidade para a participação em aulas duas vezes por 

semana, dividido por oito (número de aulas estimado para o um mês). Esse critério foi tomado 

como base por ter sido o cenário de maior frequência observado nos programas nacionais e com o 

número absoluto de alunos registrado mais elevado. O valor médio da mensalidade para a 

totalidade dos programas foi de R$ 187,80±75,03; observando-se valores entre R$ 84,00 e R$ 

312,00 para a prestação desse serviço.  
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Tabela 7 – Estatística descritiva: preço relativo da hora aula nos Programas de Escolinha. 

Valor relativo à hora aula (R$): 
  

Grupo Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Amplitude 

Min. Máx. 

Valor relativo da hora aula nos Programas de 

Escolinha  
27,61 11,49 24,04 10,5 46,8 

 

Analisando a participação geral nos Programas de Escolinha, constata-se que 

aproximadamente 3.000 crianças encontram-se engajadas atualmente na prática da modalidade. 

 

Tabela 8 – Estatística descritiva: número de alunos dos Programas de Escolinha. 

Número de alunos geral: 

   

Estágios Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Amplitude 
Total 

Min. Máx. 

Todos 213 150 142 80 563 2980 

 

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica de 2013, 15.764.926 crianças, com 

idades entre seis e 10 anos, devem ser matriculadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Se 

forem consideradas apenas as crianças matriculadas na rede privada de ensino, muitas vezes o 

público alvo e consumidor da prática do tênis, os valores atingem 2.576.889 (INEP, 2014). Em 

um cenário hipotético, onde meio por cento das crianças praticassem o tênis, seria possível 

termos uma base com 78.824 tenistas nessa faixa etária. Se os números se restringirem apenas as 

crianças matriculadas na rede privada de ensino, os números chegariam 12.884 praticantes.  

Nos clubes observados foi possível identificar, de forma equilibrada, três categorias de 

Programas de Escolinha, no que diz respeito ao número total de alunos.  
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Percentagem de programas em 

função do número de alunos: 
 

 

                                    Gráfico 6 – Percentagem de alunos, por categorias, nos Programas de Escolinha. 

 

Conforme observado na Tabela 9, a maior parte desses alunos demonstra estar concentrada 

nos estágios Vermelho e Laranja, verificando-se que a participação das crianças no Rendimento é 

restrita. 

 

Tabela 9 – Estatística descritiva: número de alunos por estágio nos Programas de Escolinha. 

Número de alunos por estágio: 
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Nessa mesma direção observa-se uma clara tendência por parte dos alunos em participar 

das aulas duas vezes por semana. Por outro lado, apenas dois clubes (C5; C11) relataram possuir 

alunos engajados nos treinos quatro vezes na semana (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Estatística descritiva: número de alunos em função da frequência de envolvimento 

em sessões de treino nos Programas de Escolinha. 

Número de alunos divididos por sessões de treino semanal: 
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Nesta seção serão apresentados, de forma resumida, os principais resultados descritos no 

relatório de pesquisa e os agradecimentos. Ao se selecionar a amostra de forma intencional e 

considerando as diferenças contextuais observadas em um país com as dimensões do Brasil, não 

se espera que as conclusões extraídas do presente estudo retratem a realidade nacional da 

iniciação esportiva ao tênis, ou que os dados encontrados sejam usados como base para realização 

de inferências para o todos os clubes do país.  

Por outro lado, ao incluir um número representativo de grandes clubes, reconhecidos por 

serem referências no trabalho de iniciação esportiva e formação de jogadores, obtém-se um 

panorama do que se tem sido feito de mais significativo no Brasil, permitindo identificar desafios 

e realizar conjecturas sobre como avançar.  

 

1. De modo geral, os clubes participantes demonstraram adotar as adaptações 

estruturais propostas pelo programa Tennis 10s da ITF (2010), em especial, a utilização das 

bolas de baixa pressão. Apesar de serem observadas diferenças contextuais quanto ao 

número de etapas estipulados nos projetos, foi possível identificar que os mesmos 

organizam-se tendo como linha norteadora as propostas de estágios Vermelho, Laranja e 

Verde, descritas no Tennis 10s. Na maioria das vezes, o número de alunos por quadra 

nesses estágios é igual ou superior a oito, constatando-se uma redução para o Rendimento.  

Com relação ao tempo de duração das sessões de treino verifica-se a predominância 

atividades de até 50 minutos para os estágios Vermelho e Laranja, e de 60 minutos para o 

Verde, de 90 minutos ou mais para o Rendimento. A frequência de sessões de treino, 

sugeridas para os estágios Vermelho, Laranja e Verde, foi de duas vezes por semana, 

observando a sugestão de incremento para três vezes por semana no Rendimento. O critério 

adotado com maior frequência para as mudanças de grupo durante os processo foi o nível 

técnico apresentado pelas crianças. Essas mudanças ocorrem por meio da avaliação 

empírica feita pelos próprios treinadores, ou pelos treinadores em conjunto com o 

coordenador. Para a maior parte dos programas a idade para entrada nas escolinhas foi de 

cinco anos, encerrando-se o processo aos 10. 

 

2. A análise dos programas indicou que os mesmos encontram-se fundamentalmente 

voltados para o contexto de esporte de Participação. Isso fica evidente no foco declarado 
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pelos Coordenadores, pelas propostas apresentadas no projeto em curso (número de alunos 

por quadra, duração da sessão de treino, número de sessões por semana, entre outros), e 

pelo número reduzido de tenistas participando dos grupos de rendimento. Esse cenário 

acende um alerta, tendo em vista que, tradicionalmente no tênis brasileiro, os clubes 

apresentam-se como o microssistema responsável pela formação e desenvolvimento de uma 

parcela representativa de jogadores infantojuvenis. Considerando-se a representatividade e 

importância dos clubes envolvidos no estudo, é possível vislumbrar, em médio e longo 

prazo, um impacto direto no número de jogadores envolvidos no tênis competitivo 

nacional.  

 

3. Com base nos resultados encontrados foi possível verificar que o trabalho com 

modalidade é exercido, majoritariamente, por profissionais do sexo masculino. A 

qualificação apresentada pela maior parte dos profissionais envolvidos nos Programas de 

Escolinha demonstrou ser um dos pontos fortes do trabalho de iniciação esportiva. O perfil 

dos Coordenadores é composto preponderantemente por profissionais com mais de 15 anos 

de experiência atuando com treinador, graduados em Educação Física, com histórico de 

participação em atividades e/ou cursos de formação continuada, e com experiência 

competitiva na modalidade. Entre os treinadores observa-se um comportamento 

semelhante. Mais da metade desses profissionais atuam no mercado há 10 anos ou mais, 

possuem formação em nível superior em Educação Física, participa com frequência de 

programas de formação continuada, e possui nível de jogo compatível com a 1ª ou 2ª 

classes pela respectiva federação estadual. 

 

4. A maior parte dos clubes possui cinco treinadores ou mais atuando nas escolinhas. 

Durante as sessões os treinadores demonstram trabalhar sozinhos, ou companhia de um 

estagiário. Na maioria dos programas foi possível identificar que os treinadores atuam em 

um estágio ou mais, nos diferentes contextos (Participação e Rendimento), verificando-se 

uma tendência de permanência dos grupos com o mesmo treinador dentro de cada estágio. 

No que diz respeito à infraestrutura disponível para o trabalho, observa-se que os clubes 

costumam destinar, em média, 25±8% das quadras para os Programas de Escolinha. Entre 

os clubes analisados, mais da metade relatou possuir ao menos uma quadra coberta para o 
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trabalho, em caso de chuva. Em geral, as escolinhas demonstraram funcionar em dois 

turnos: diurno e vespertino. 

 

5. A elaboração de planejamento e de planos de aula apresentou-se como um ponto 

em comum para a maioria dos clubes. Enquanto o primeiro é realizado prioritariamente 

pelos Coordenadores, a elaboração dos planos encontra-se atribuída aos treinadores.   Nessa 

mesma direção, a ampla maioria dos clubes relatou realizar reuniões com a equipe 

profissional. 

 

6. No que diz respeito ao relacionamento com os pais, a maior parte dos clubes 

indicou não realizar reuniões. A baixa adesão foi um dos argumentos para que essa prática 

não fosse adotada regularmente.  Por outro lado, observou-se uma atenção por parte dos 

programas em aplicar pesquisas de satisfação com os mesmos e, para 50% deles, de enviar 

relatórios referentes à participação das crianças na escolinha.  

 

7. Os Programas de Escolinha, em geral, são geridos pelos próprios clubes. 

Independentemente do regime funcionamento (clube ou empresa terceirizada), a cobrança 

de uma taxa para participação nas aulas é uma prática comum a todos, sendo o boleto a 

principal forma de pagamento. O valor médio observado para a hora aula relativo foi de R$ 

27,61±11,49. Dentro dos programas os treinadores demonstraram estar vinculados 

diretamente ao clube ou a empresa responsável pela terceirização dos serviços. A forma de 

remuneração observada com maior frequência foi o salário fixo.  

 

8. O número total de alunos envolvidos na iniciação esportiva dos clubes avaliados 

foi de 2.980. Desses, a maior parte encontra-se nos estágios Vermelho (41%) e Laranja 

(32%), verificando-se uma preponderância na percentagem de alunos que participam das 

aulas duas vezes na semana (59%).   

 

9. Atualmente, na visão dos Coordenadores, os pontos fortes da iniciação esportiva 

do tênis brasileiro encontram-se agrupados em três categorias: utilização de materiais 

adaptados e do programa Tennis 10s; capacitação dos treinadores nacionais; e maior acesso 
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as informações. Os treinadores também aparecem como categoria de análise da seção 

relacionada aos desafios para a iniciação esportiva no país. Entre os pontos frágeis citados 

pelos Coordenadores apresentam-se: a escassez de profissionais para atuar; a dificuldade de 

formação de novos profissionais, em virtude do tênis se encontrar distante das 

universidades brasileiras; e pelo fato dos melhores treinadores não estarem voltados para a 

base.  Para avançar os Coordenadores relataram que é preciso haver maior apoio aos clubes 

e projetados voltados para a base. Esse apoio não se mostrou financeiro, mas como uma 

atenção especial por parte da CBT, em contribuir e auxiliar os clubes durante o processo, 

oferecendo diretrizes gerais para o trabalho de iniciação, realizando visitas, e ações 

realizadas in loco para os treinadores desses locais. 

 

10. Entre os pontos fortes destacados nos programas locais de escolinha, verificou-se 

que o planejamento e a gestão foram os aspectos mais relatados, apresentando-se como um 

fator a ser considerado por qualquer programa que almeje obter melhores resultados. Assim 

como descrito para o âmbito nacional, a qualificação apresentada pela equipe profissional 

demonstrou ser um ponto forte dos programas locais. Como principais desafios, observou-

se a instituição de duas categorias que demonstraram estar inter-relacionadas, foram elas: 

aumentar e/ou fidelizar o número de crianças que praticam o tênis; e concorrência de 

horários com as escolas e outras atividades. Mesmo relatando esses desafios, os 

Coordenadores não apresentaram sugestões que viessem contribuir para solucionar o 

cenário anteriormente descrito. 

 

11. A transição da bola Verde para a convencional, um dos pontos importantes na 

condução do processo de iniciação esportiva, demonstrou ocorrer de forma assistemática e 

empírica. Esse processo ocorre, em geral, baseado no “olhar clínico” do treinador, tendo 

como critérios implícitos de referência, observados nas falas dos Coordenadores, a altura do 

ponto de contato da raquete com a bola e as empunhaduras.  
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