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Abstract
The path in the beginning of the formation of an athlete, either to boys and girls, can
be through physical education, compulsory in the LDB – 9394/96 for the basic
education, as in curricular activities as in school teams. The objective of the research
was to verify if high level athletes had the basis of their sportif formation at school
and specifically when. We have concluded that most of the athletes had participated
in school teams in the ages from 10 to 18.
Resumo
O projeto esportivo nacional ganha a cada ano, novos incentivos, seja através de
pesquisas, programas de descoberta de talentos ou eventos aos muitos
adolescentes e jovens que se multiplicam consideravelmente. Objetivamos verificar
se atletas de alto nível tiveram sua base de formação esportiva na escola e
especificamente em que segmento escolar. A amostra foi composta por 409 atletas
(217 meninos e 192 meninas) participantes dos Jogos Abertos Brasileiros 2006 em
Nova Friburgo – RJ. Os dados da pesquisa descritiva foram feitos através de cálculo
de freqüências relativas e médias. Os resultados apontam que 78,1% (fem) e 82,9%
(masc) dos atletas participaram de equipe esportiva oficial da escola na etapa de 5ª
a 8ª série do ensino fundamental. Nesta etapa os resultados mostram que as aulas
de educação física escolar para 49,5% (fem) e 45,6% (masc) eram do tipo “mais
esportiva”, para 13.5% (fem) e 17,1% (masc) eram do tipo “treinamento” e para
20,3% (fem) e 21,2% (masc) eram do tipo “aula livre”. Concluímos que a maioria dos
atletas dos JAB´S 2006 teve sua base no esporte escolar e na etapa de 5ª à 8ª série
do ensino fundamental aproximadamente dos 10 aos 18 anos de idade.
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