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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como principal propósito estudar a relação que o treinamento do 

voleibol, no contraturno escolar, tem com o desempenho escolar e com as relações 

interpessoas dos praticantes. Buscou-se analisar por meio de opiniões e visões dos 

jovens atletas, possíveis benifícios e maleficios do treinamento nas relações sociais e 

educacionais dos estudantes. O presente trabalho foi elaborado em uma escola de ensino 

médio da rede estadual do Espírito Santo. O estudo, de caráter descritivo, utilizou-se de 

técnicas quantitativas e qualitativas. Foram entrevistados 21 estudantes atletas, na faixa 

etária entre 15 e 18 anos, que participavam dos treinamentos de voleibol na escola. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a análise das notas dos alunos atletas 

além de entrevista semi-estruturada, gravada e analisada após a sua transcrição. Para o 

tratamentos dos dados quantitativos utilizou-se percentual, no qual os resultados foram 

apresentados na forma de gráficos. De acordo com a análise feita, os alunos consideram 

o esporte como um elemento influenciador nas relações sociais e que os treinamentos 

não influenciaram em seu rendimento escolar, mantendo-se o mesmo. Concluindo, 

pode-se dizer que a visão dos alunos atletas sobre a relação social e no desempenho 

escolar é possitiva, não havendo mudança na relação interpessoal familiar.   

 

Palavras-chave: Voleibol. Educação Física e treinamento. Desempenho escolar. 

Relações Interpessoais . Esporte escolar. 
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1. Introdução 

O presente estudo tem como intuito compreender os efeitos relacionais e educacionais 

do treinamento esportivo para os alunos e analisar as relações interpessoais dos jovens, 

da rede pública, que praticam o voleibol no contra turno escolar. A questão principal do 

estudo é saber compreender as mudanças do treinamento do voleibol na vida dos alunos 

atletas. 

O voleibol é o segundo esporte de maior popularidade no Brasil, e o que mais se 

aproxima do futebol, que é considerado pelos brasileiros a “paixão nacional”. Segundo 

Romão et al. (2012), os resultados que a seleção masculina obteve no “[...]Campeonato 

Mundial de Vôlei realizado em 1982 na Argentina, e a conquista da medalha de prata 

nas olimpíadas de Los Angeles, em 1984”, fez com que essa modalidade ganhasse 

muitos adeptos, de várias idades e dos mais diversos níveis econômicos. Com isso, “[...] 

o voleibol passou a ter importância no cenário nacional, conquistando espaço nos meios 

de comunicação esportiva, e aceite popular.”(ROMÃO et al., 2012) 

Considerando a existência de alunos que se envolvem em treinamentos esportivos 

oferecidos pela escola com o intuito de participarem de jogos, principalmente os jogos 

escolares, é fato que os jovens passem por diferentes momentos em suas relações 

interpessoais e educacionais, tornando-se importante perceber quanto tal treinamento 

modifica a vida dos alunos e analisar se tais mudanças são positivas ou negativas em 

relação ao seu comportamento escolar e com pessoas de seu convívio. “O voleibol é 

uma modalidade esportiva coletiva apresentando na sua essência o jogo, fator que 

socioculturalmente motiva e estimula as pessoas, mostrando-se muito favorecido e 

propício o desenvolvimento da sua prática.” (BARROSO, 2010, p.2) 

No estudo feito por Oliveira (2012) pode-se observar que o esporte ajuda no 

desempenho escolar, e de acordo com respostas de professores entrevistados por ele, o 

esporte colabora ou não atrapalha o desempenho dos alunos. 

 

O esporte faz parte de vários momentos da vida das pessoas, seja aquele futebol no fim 

de semana ou assistir os jogos pela televisão. Já se sabe o quanto ele é benéfico para a 
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saúde de quem os pratica, mas esses benefícios vão além da saúde física. “É possível 

perceber-se o desenvolvimento das relações socioafetivas, a comunicabilidade, a 

sociabilidade, ajustando socialmente esse homem ao meio que vive” (BURITI, 2001, 

p.49) 

2. Problemática 

 O treinamento esportivo do voleibol contribui ou prejudica as relações sociais e 

o desempenho escolar do aluno? 

 O treinamento ajuda nas relações sociais e éticas dos alunos? 

 

3. Objetivos 

 Investigar e compreender de que forma o treinamento do voleibol afeta os alunos 

na sua vida escolar, incluindo as suas notas, e relações sociais. 

 Identificar os benefícios e malefícios do treinamento esportivo do voleibol no 

contraturno de determinada escola pública do ensino médio localizada na Região 

Metropolitana de Vitória. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa pode ser classificada como quanti-qualitativa. Isto porque a pesquisa teve 

elementos de base reflexivas e estatística apresentando uma dimensão socialde uma 

determinada escola pública de ensino médio da rede estadual do Espírito Santo. 

A pesquisa utilizou de entrevista semiestruturada com os alunos participantes dos 

treinamentos no contra turno escolar, além de coletas de dados dos alunos pesquisados. 

Estas ferramentas permitiram maior compreensão dos efeitos do treinamento entre os 

participantes da pesquisa. 

4.1 Participantes 

Participaram da pesquisa os 21 alunos envolvidos com o treinamento de voleibol do 

time masculino de uma escola pública de ensino médio da rede estadual do Espírito 

Santo. Os alunos tinham entre 15 e 18 anos, moravam nas proximidades da escola e 

praticavam o esporte há pelo menos um ano. A maioria dos alunos atletas treinavam de 
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três a quatro vezes por semana, sendo eles de terça-feira a quinta-feira e aos sábados, 

das 18 horas às 17 horas e 30 minutos durante semana e das 8 horas às 9 horas e 30 

minutos aos sábados. Um dos alunos participa dos treinos em um clube além dos treinos 

na escola. 

Foi informado aos participantes que o estudo era de ordem acadêmica com o intuito de 

qualificar a relação social e escolar dos alunos e como o treinamento do voleibol 

interferiu nessa relação. Foram utilizados documentos para consentimento e 

assentimento dos pais e alunos. 

4.2 Instrumentos de coleta das informações 

O instrumento de pesquisa utilizado foi uma entrevista semi-estruturada com roteiro de 

perguntas abertas, que está disposto no apêndice A. 

Antes das entrevistas se efetivarem foi preciso conversar com a Direção da escola, para 

que as entrevistas pudessem acontecer no interior da instituição, após esse contato, foi 

entregue um termo de assentimento e um termo de consentimento (apêndice B e C) para 

os responsáveis dos alunos e para os alunos atletas assinarem. 

Os 10 encontros com os alunos foram realizados na sala de educação física, localizada 

próxima ao ginásio da escola. Antes do horário do treino foi entrevistado um aluno por 

vez, com duração de uma hora, sendo entrevistados no máximo 3 alunos por dia, de 

forma individual.  

Para posterior análise de conteúdo e identificação de categorias, todos os encontros 

foram gravados pelos celulares das pesquisadoras e transcritos na íntegra pelas mesmas, 

por meio de digitação no computador em programa Word 2010, após a realização de 

cada encontro. 

 

 

5. Resultados 
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Boa parte dos alunos entrevistados, 67% (sessenta e sete por cento), praticavam as 

atividades de treinamento no contraturno escolar há mais de um ano, sendo que 5% 

(cinco por cento) treinavam por mais de três anos, o que demonstra que esses alunos 

possuem um considerável tempo de prática do voleibol. 

Figura 1 - Tempo (em anos) da atividade no contraturno escolar 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Ao questionar os alunos se o treinamento esportivo mudou algo em suas vidas, 

identificou-se, como principais apontamentos, que 28% dos entrevistados afirmaram 

que o treinamento no contraturno proveu melhorias no seu condicionamento físico, 24% 

afirmaram que os treinamentos ajudaram na saúde, combatendo a asma eo 

sedentarismo, bem como auxiliando a perda de peso e a regular a alimentação, 12% 

afirmaram que houve melhoria no lazer, 12% afirmaram mudança no relacionamento 

social e 9% melhorando também sua responsabilidade em relação a horário e 

compromisso com os estudos. Dos 21 alunos entrevistados, apenas um disse que o 

treinamento não interferiu em nada em sua vida. 

Segundo informações repassadas pelos alunos no decorrer das entrevistas, cujo alguns 

exemplos podem ser visualizados abaixo, além de ajudar nas questões corporais, o 

esporte ajuda na interação com outras pessoas, a respeitar o próximo, a ter mais 

concentração e percepção no que está fazendo, a ter disciplina e é um ótimo 

entretenimento: 

Pergunta direcionada aos Alunos individualmente: No seu entendimento o 

treinamento mudou algo na sua vida?  

33% 

29% 

33% 

5% 
Menos de um ano

Entre um e dois anos

Entre dois e três

anos

Mais de três anos
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Resposta do Aluno 6: Sim, tipo, no começo eu vim, para perder peso porque 

no começo de 2015 eu tava muito acima do peso, essa foi minha ideia. 

Depois fui que gostei do treinando continuei a ir, continuei a treinar. 

Melhoram, fiz mais amigos, conheci pessoas novas. 

Resposta do Aluno 12: Mudou, agora eu to comendo direito e to treinando 

mais, to ficando mais preparado. 

Resposta do Aluno 16: Mudou, mudou muito. É a maneira de praticar 

esporte, ah é aprendi a correr, aprendi a fazer várias coisas. 

Resposta do Aluno 18: Mudou, muita coisa. É, concentração, o jeito que eu 

era para andar, tudo de um certo ponto, mudou tudo, minha movimentação do 

meu corpo, é percepção, reflexo, muita coisa. 

Figura 2 - Reflexo do treinamento na vida do aluno 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A maioria dos alunos, 56% dos entrevistados, afirmaram que praticavam o voleibol por 

que gostavam do esporte, achavam ele interessante. Os alunos também o praticavam por 

lazer, saúde ou para aprofundar seu conhecimento técnico e apenas 7% dos 

entrevistados responderam que almejavam se tornar atletas profissionais.  

Figura 3 - Motivo da prática da atividade no contraturno escolar 

 

Fonte: Próprio autor. 

Aqui vemos a frequência semanal de treinamento dos entrevistados. A grande maioria, 

82% dos alunos, treinavam três a quatro vezes por semana, cerca de 1 hora e meia por 

28% 

24% 
12% 

12% 

9% 

3% 12% 
Condicionamento Físico

Saúde

Relação Social

Lazer

Senso de Resposabilidade

Não houve interferência

Outros

56% 

15% 

15% 

7% 
7% Gosto pela atividade

esportiva
Adquirir conhecimento

técnico
Saúde

Busca por se tornar um

atleta profissional
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dia de treino. E 9% treinavam de uma a duas vezes por semana e outros 9% treinam 

todos os dias.  

Figura 4 - Porcentagem de ocorrências referente às categorias sobre o treinamento 

do voleibol no contraturno escolar 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Quando perguntado se os alunos tinham apoio da família em relação ao treinamento no 

contraturno, 76% responderam que possuem total apoio da família, enquanto 10% 

disseram que não têm apoio e os outros 14% disseram que os pais apoiam mais ou 

menos. Do universo da amostra que afirmou não possuir apoio familiar, o equivalente a 

dois alunos, um deles está entre os três alunos com as piores notas, obtendo 52% de 

nota média, e o outro entre os três alunos com as melhores notas, obtendo a nota média 

de 75%. 

Figura 5 - Apoio da Família na atividade no contraturno escolar 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

9% 

82% 

9% 
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Dos jovens entrevistados, 67% afirmaram que, antes de iniciarem a atividade esportiva, 

consideravam suas relações interpessoais normais ou boas e 33% consideravam suas 

relações interpessoais ruins. Porém ao responderem outro questionamento, 52% dos 

entrevistados disseram que, após iniciarem a atividade esportiva, sua relação 

interpessoal melhorou e 48% disseram que sua relação interpessoal não se modificou 

em nada, cumpre salientar que, ao analisar individualmente as respostas, todos os 

entrevistados que se encontravam no universo dos 33% que possuíam uma relação 

interpessoal ruim encontram-se relacionados no universo dos 52% dos entrevistados que 

disseram ter melhorado a relação interpessoal. 

Figura 6 - Relação interpessoal antes e após iniciar o treinamento 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

Segundo os alunos entrevistados, 57% responderam que o treinamento no contraturno 

ajudou nos estudos, 33% disseram que não houve interferência e 10% afirmaram que 

tais atividades atrapalham o rendimento escolar. 

Figura 7 - Interferência da atividade esportiva no contraturno escolar nos estudos 

29% 

33% 

38% 

Relação de convivência boa

Relação de convivência não eram

boas
Normal

48% 52% 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Foi possível identificar, no que tange ao desenvolvimento escolar, que o treinamento no 

contraturno ajudou na melhora do senso de responsabilidade (38%) e na concentração 

(19%). 

Figura 8 - Em que o treinamento ajuda no desempenho escolar 

 

Fonte: Próprio autor. 

Os dados coletados mostram que para 76% dos alunos o treinamento não atrapalhou de 

forma alguma em qualquer aspecto de sua vida, por outro lado, 9% disseram que são os 

jogos escolares que atrapalhavam os estudos, pois os jogos são nos horários das aulas, 

ao invés dos alunos estarem nas salas, eles estão participando dos jogos fora da escola, 

então acabam perdendo matéria, 5% dos alunos disseram se tornar mais competitivos 

57% 

10% 

33% 
Ajudou

Atrapalhou

Não interferiu

38% 

19% 

14% 

29% 
Responsabilidade

Concentração

Não ajudou

Não souberam responder
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durante o treinamento, 5% afirmam que o treinamento atrapalhou os estudos e 5% 

relataram que chegam em casa tarde.  

Figura 9 - O treinamento atrapalhou o aluno de alguma forma 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para a maioria dos alunos entrevistados (76%), houve a manutenção das notasde antes 

do início do treinamento, para 19% houve uma piora nas notas e 5% afirmaram que suas 

notas melhoraram. 

Figura 10 - Respostas dos alunos quanto à relação das notas após iniciar o 

treinamento no contraturno escolar 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Todos os alunos entrevistados afirmam que nunca reprovaram nas épocas em que 

realizavam o treinamento no contraturno, entretanto 38% afirmaram já terem reprovado 

em algum momento antes do início do treinamento do voleibol, sendo que 62% nunca 

reprovaram. 

Figura 11 - Taxa de reprovação 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Além das entrevistas, coletou-se as notas dos alunos a fim de confrontar com as 

informações repassadas nas entrevistas, onde foi possível identificar a diferença entre as 

médias individuais, sendo o maior aproveitamento de equivalente a 83% (oitenta e três 

por cento) e o menor equivalente 51% (cinquenta e um por cento), estando a maioria 

dos alunos, 62% (sessenta e dois por cento), com nota média acima de 60% (sessenta 

por cento), nota mínima para aprovação, porém 90% (noventa por cento) dos alunos 

entrevistados estão com alguma matéria abaixo da média mínima para aprovação, sendo 

que 48% (quarenta e oito por cento) dos entrevistados já estão matematicamente de 

recuperação em ao menos uma matéria. 

A figura 12 apresenta o resultado da média de todas as disciplinas cursadas pelos 

alunos, tratando-se da soma de todas as notas de cada aluno, dos dois primeiros 

trimestres de 2017, dividido pela quantidade de matérias. 

 

38% 

62% 

Sim, porém antes das

práticas esportivas

Não
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Figura 12 - Notas dos Alunos Entrevistados 

 

Fonte: Boletim de notas dos alunos. 

Na figura abaixo, foi individualizado as notas das disciplinas objetivando identificar a 

média das notas obtidas pelos entrevistados em cada uma delas. Para obter tal resultado, 

pegou-se as notas de cada matéria obtida por todos os entrevistados, nos dois primeiros 

trimestres, e dividiu-se pela quantidade de entrevistados. A matéria com a melhor média 

foi Educação Física, com média de 95% (noventa e cinco por cento), seguida por 

geografia, com 71% (setenta e um por cento), e História, com 68% (sessenta e oito por 

cento). As piores notas foram na matéria de matemática, com média de 44% (quarenta e 

quatro por cento), seguida pela física, com 52% (cinquenta e dois por cento), e química, 

com 53% (cinquenta e três por cento). 

Figura 13 - Notas Média das disciplinas dos Alunos Entrevistados 

 

Fonte: Boletim de notas dos alunos. 
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É certo que não se pode desconsiderar a existência de outras influências, porém ao se 

analisar o comparativo entre as notas e a frequência do treinamento, é possível 

identificar que existe uma queda no rendimento escolar dos alunos que treinam quatro 

vezes por semana. Em vermelho são os alunos que afirmam treinar mais de três vezes na 

semana, em amarelo os alunos que afirmam treinar três vezes na semana, em verde os 

alunos que treinam até três vezes na semana e em roxo o aluno que trabalha, estuda e 

treina aos sábados, onde, na esquerda se tem os alunos com as piores notas e na direita 

os alunos com as melhores notas.  

Figura 14 - Reflexos das Notas dos Alunos Entrevistados 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

6. DISCUSSÃO  

A média do tempo de treinamento no contraturno escolar, conforme informações 

repassadas pelos próprios alunos, está quase que uniformemente dividido entre os que 

executavam as atividades há menos de um ano, entre um e dois anos e entre dois e três 

anos, tendo sido afirmado por todos os entrevistados que jamais reprovaram no decorrer 

do período em que praticavam o treinamento.  

Quanto a isso, as únicas reprovações constatadas se deram antes dos alunos ingressarem 

nas atividades do treinamento, tendo a taxa de reprovação atingindo o valor de 38% 

(trinta e oito por cento), número elevado se for comparado a taxa média de insucesso 

48% 
83% 

Linha da nota mínima para aprovação (60%) 

mais de três vezes           três vezes          trabalha e treina        menos de três vezes 
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(reprovação e abandono) na rede pública de ensino que, em 2016, atingiu a média de 

19% (dezenove por cento)
1
. 

É certo que vários fatores, externos e internos, contribuem para o desenvolvimento 

escolar, sendo que, apesar de haver contradição entre os dados colhidos dos alunos, a 

redução do número de reprovação do extremo negativo para zero deve ser considerado, 

nem que seja minimamente, como fator positivo do exercício das atividades esportivas 

no contraturno escolar. 

De acordo com a fala dos alunos entrevistados, poucos deles perceberam uma baixa nas 

notas, entretanto ao se avaliar efetivamente as notas dos alunos foi identificado que, na 

realidade, quase a metade dos entrevistados já estão matematicamente de recuperação 

em ao menos uma matéria após o resultado do segundo trimestre, ou seja, por mais que 

atinjam a maior nota possível em determinadas matérias no último trimestre, já estão de 

recuperação, sendo que a maior parte desses alunos, possuem a pior nota na matéria de 

matemática, o que não excluem outras matérias. 

A matemática vem sendo considerado por muitos autores e pesquisadores como sendo a 

matéria que a escola pública possui maior dificuldade em lecionar aos seus alunos, 

sendo constatado, em diversas pesquisas, que muitos deles concluem o ensino médio 

sem sequer saberem efetivamente fazer uma simples regra de três, ou mesmo uma conta 

de divisão. 

Segundo Marcelo Viana, Diretor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 

em entrevista veiculada à Folha de São Paulo
2
, o ensino de matemática no Brasil é 

catastrófico não por culpa dos alunos, mas sim dos professores, ao afirmar que "nossas 

experiências diz que todas as crianças pequenas gostam de matemática. São os 

professores que se encarregam de acabar com isso". 

                                                           
1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CENSO ESCOLAR 2016: Notas Estatísticas. 02/2017. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2017-pdf/59931-app-censo-escolar-da-educacao-basica-

2016-pdf-1/file>. Acesso em: 09 nov. 2017. 
2
ALVES, Gabriel; VERSOLATO, Mariana. Ensino de matemática no Brasil é catastrófico, diz novo 

diretor do Impa. Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br /ciencia/2016/01/1734373-ensino-de-

matematica-no-brasil-e-catastrofico-diz-novo-diretor-do-impa.shtml>. Acesso em: 03 nov. 2017. 



20 
 

Importante identificar a sincera resposta de um dos entrevistados ao concluir que até 

poderia estudar no período em que praticava o treino, porém tem certeza que não faria, 

vejam: 

Pergunta direcionada ao aluno: "Em que o treinamento no contraturno escolar 

atrapalha você no desempenho escolar?" 

Resposta do aluno 7: "Acho que, olha o tempo que eu tava, eu to treinado eu 

podia estar estudado, mas eu não ia estudar mesmo acho também que não 

atrapalha". 

É certo que não se pode desconsiderar a existência de outras influências, entretanto, 

conforme se extrai das informações da figura 14, é perceptível a relação entre as notas e 

a frequência do treinamento, sendo notória a identificação da queda no rendimento 

escolar dos alunos que treinavam mais de três vezes por semana. 

Ao se comparar individualmente a frequência de dias de treinamento com as notas 

individuais dos alunos, identifica-se que, excetuando um aluno que trabalhava, estudava 

e treinava uma vez por semana, dos alunos que estão com a média de suas notas abaixo 

de 60% (sessenta por cento) todos treinavam 3 vezes ou mais por semana, sendo que os 

alunos que possuem as melhores notas, do grupo pesquisado, são aqueles que treinavam 

duas ou três vezes por semana. 

Correia (2014, p.107,108), em sua dissertação de mestrado intitulada "Entre a 

Profissionalização e a Escolarização: Projetos e Campo de Possibilidades em jovens 

atletas do Colégio Vasco da Gama", ao pesquisar os alunos do Colégio Vasco da Gama, 

vinculado ao clube esportivo, onde todos os alunos praticam treinamento no contraturno 

escolar em uma frequência de cinco dias por semana, uma alta taxa de alunos que já 

reprovaram alguma vez, pouco mais de 38% (trinta e oito por cento), entretanto 

identificou que na escola do clube, apesar do intensa frequência de treino, tal índice 

reduziu para pouco mais de 10% (dez por cento), permanecendo abaixo da média 

nacional, vejam: 

Pelo menos 69 alunos do colégio (38,4%) já reprovaram alguma vez, 

reforçando um número de reprovações bem acima da média nacional 

atualmente em 17,3% (ensino fundamental e médio) e do estado do Rio de 

Janeiro situada em 22,8%.Mesmo com a alta taxa de defasagem idade-série, 

motivada pelo alto grau de repetência carregada por esses alunos, não 

podemos dizer que o colégio Vasco da Gama foi um fator preponderante 

nesse processo, visto que muitos obtiveram essas reprovações fora do colégio 

e trouxeram-nas com eles.  
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Em um estudo que teve como objetivo descrever o perfil escolar de atletas que atuam no 

Estado do Rio de Janeiro e que se encontram no período da escolarização básica, Melo 

et al (2014) identificaram que, de sua mostra de 417 (quatrocentos e dezessete) atletas 

entrevistados pouco mais de 36% (trinta e seis) por cento haviam reprovado pelo menos 

um ano em algum momento de sua vida escolar. 

Barreto (2012 p.73), em sua dissertação de mestrado, no qual faz uma comparação dos 

alunos atletas do Clube Atlético Mineiro e do Cruzeiro Esporte Clube, também 

identificou um elevado índice de reprovação escolar, chegando a 46% (quarenta e seis 

por cento) no time celeste e 67% (sessenta e sete por cento) no galo mineiro, sendo 

identificado que a diferença se deu principalmente pelo fato de que a escola onde os 

alunos atletas do Cruzeiro estudavam ser particular, facilitando a flexibilização de 

horário, e a do Atlético ser pública, não contando com esta facilidade, vejam: 

Nota-se que a escola oferecida pelo Cruzeiro demonstra um menor índice de 

reprovação. Isso sugere um maior controle da flexibilização escolar pela 

instituição exclusiva para atletas alojados em relação às escolas comuns que 

recebem esse tipo de aluno, ao menos no que diz respeito à reprovação dos 

alunos. 

[...] 

As estratégias de se oferecer escola que funciona exclusivamente aos atletas 

alojados ou buscar educação em regime semipresencial que justifique as 

viagens dos atletas com o clube refletem, mais que alternativas, soluções para 

melhor atender a esse processo de conciliação de formações do qual o clube é 

parte. Soluções que dependem de um sistema flexível em vários aspectos. 

Apesar do objetivo do presente estudo tratar-se dos estudantes praticantes de atividades 

esportivas no contraturno escolar, é importante fazer o comparativo com os alunos 

atletas que mesmo com apoio de times de ponta, possuem um elevado índice de 

reprovação em decorrência ao excesso de treino, 5 (cinco) dias por semana, sendo em 

média 3 (três) horas por dia, além das competições, com exceção do Colégio Vasco da 

Gama, que vem conseguindo manter uma taxa inferior à média nacional. 

Bartholo et al apud Azevedo et al. (2017) em seu estudo sobre o tempo destinado à 

escola e ao futebol na Espanha e no Brasil, contataram que o "[...]tempo à prática 

esportiva no Brasil corresponde a 52% das atividades de jovens entre 14 e 20 anos, 

enquanto no país europeu esse tempo é de 27%, o que sugeriria, na visão dos autores, 

uma inversão de prioridades no Brasil." (p.190) 
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E como meio de amenizar a extensa carga horária colocada sobre os alunos-atletas a 

Dinamarca, procurou formas de conciliar os treinos com a formação dos alunos, nos 

centros de treinamento, com tentativas de flexibilizar com currículo escolar, para que os 

alunos tenham menos tempo de aula e consigam abonar as faltas e ter reposição de 

provas nos dias em que estas coincidirem com os dias de jogos, porém houve alguns 

pontos negativos nesta proposta, pois poucas cidades e poucas escolas estavam 

preparados para oferecer estas possibilidades aos alunos. (AZEVEDO et al., 2017) 

No Brasil também foram pensadas propostas para amenizar a carga dos alunos, como, 

por exemplo, os alunos estudarem no turno da noite, para que os jogos não coincidem 

com os horários de aula, porém é preciso se atentar a distância entre a moradia dos 

alunos e a escola e se é possível para os alunos essa transferência de horário. Além 

disso, é de extrema importância a participação do governo e dos pais para uma educação 

efetiva dos alunos.  

Oliveira (2012) afirma que o incentivo por parte dos pais é um fator muito importante, 

pois, “[...] se o aluno tiver disposição e incentivo dos pais e professores e colegas ele 

poderá conciliar o estudo com o esporte”, porém se os pais não tiverem essa 

conscientização, não perceberem o fundamental valor que eles têm na formação pessoal 

do seu filho, se torna difícil manter um bom rendimento nas outras disciplinas 

(OLIVEIRA, 2012, p.31), entretanto tal fato não ficou evidenciado na pesquisa, uma 

vez que não foi identificado influência neste sentido.  

De acordo com Bartholo et a (2017), o papel da família é determinante para a escolha 

das importâncias atribuídas ao esporte e as relações na escola, com os conteúdos e 

colegas, além do respeito e a priorização da formação esportiva e escolar. 

Identificou-se que a maioria dos entrevistados tinham pleno apoio familiar, e apenas 

uma pequena parte, cerca de 10% (dez por cento), afirmaram que não possuíam apoio 

familiar, quando questionados se houve mudança na relação familiar, poucos afirmaram 

que houve melhoras nesta relação. 

Quanto à relação interpessoal, ao ser analisada concomitantemente as repostas do Bloco 

C da entrevista, é possível identificar que todos os alunos que não possuíam boa relação 
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se enquadraram na relação dos alunos que afirmaram terem constatado evolução, vejam 

alguns exemplos da entrevista de campo: 

Pergunta direcionada ao Aluno 6: Como era sua relação interpessoal antes de 

iniciar o treinamento esportivo no contraturno?  

Resposta do Aluno 6: É, muito boa não 

Pergunta direcionada ao Aluno 6: Como é sua relação interpessoal após 

iniciar o treinamento esportivo no contraturno? 

Resposta do Aluno 6:Melhorou muito, melhorou até demais 

Pergunta direcionada ao Aluno 7: Como era sua relação interpessoal antes de 

iniciar o treinamento esportivo no contraturno? 

Resposta do Aluno 7: Era mais fechado assim, mais tímido. 

Pergunta direcionada ao Aluno 7: Como é sua relação interpessoal após 

iniciar o treinamento esportivo no contraturno? 

Resposta do Aluno 7:Você aprende a conviver com as pessoas, foi o que eu 

consegui dialogar melhor. 

Já todos os alunos que afirmaram que não houve melhora na relação interpessoal 

haviam afirmado, na pergunta anterior, que ou já possuíam uma boa relação ou 

possuíam uma relação normal, não existindo dificuldades pretéritas de relação 

interpessoal, motivo pelo qual, não há dúvidas de que a atividade esportiva no 

contraturno escolar ajudou no desenvolvimento interpessoal do estudante. 

Dentre outros benefícios identificados com a prática esportiva, segundo afirmativas 

narradas pelos alunos, além da relação interpessoal, foram às melhoras no 

condicionamento físico, na saúde, no lazer e no senso de responsabilidade. Segundo 

Oliveira (2012, p.16): 

Os principais fatores que levam os jovens a praticar esporte tende a ser para 

adquirir autoconfiança e satisfação pessoal, para sair da rotina das atividades 

curriculares, para se sociabilizar e para simular objetivos de vida, já que o 

esporte pode ser um palco de situações a serem vivenciadas na idade adulta. 

Assim sendo, dentro da escola o esporte pode ser abordado e organizado de 

diferentes formas. 

Os dados coletados também apontam para o fato de que a atividade física na 

adolescência exerce um importante efeito psicossocial, além de prevenir doenças 

crônicas, ajudar no desenvolvimento motor e na relação interpessoal com os colegas, 

professores e familiares. O que pode levar os jovens a praticar o esporte é a fuga da 

rotina de atividades curriculares, a socialização, o se sentir responsável por algo, a 

autoconfiança e satisfação pessoal. De acordo com French (1994 apud VIEIRA, 2002, 

p. 3). 
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A prática de esportes pode representar fator de proteção para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia, 

talvez devido ao fato de elevar a auto-estima e o apoio social e diminuir a 

sensação de depressão e estresse. Esses autores identificaram em seu estudo 

que a prática de atividade física estava relacionada a um padrão e 

preferências alimentares mais adequados. 

Os jovens quando estão mais ativos têm mais disposição para a realização de tarefas, 

além de melhorar o humor e a autoconfiança. Isso aliado a uma boa alimentação 

contribui para o crescimento e desenvolvimento do adolescente, não somente físico, 

mas também intelectual e social, o que se confirma também na obra de Ribeiro (2001, p. 

56) 

Quando alguém muda o corpo, muda também sua cabeça e suas emoções. 

Podemos ainda afirmar que os jovens mais ativos, demonstram mais 

disposição para realização de suas tarefas diárias, consequentemente 

apresentando melhor saúde em relação aos sedentários. 

Esta questão esteve presente nas falas dos alunos durante as entrevistas. Eles se diziam 

mais dispostos a ir à escola, a estudar, e a cumprir com suas obrigações diárias, seja em 

casa, nos treinos ou na escola. Pode-se observar também a alegria deles em falar sobre 

esses benefícios durante as conversas tidas ao longo das entrevistas e visitas aos treinos. 

Os alunos se sentiram mais populares, e fizeram novos amigos, após iniciar os 

treinamentos, e com os amigos mais antigos houve uma melhora no relacionamento, 

pelo comprometimento que eles adquiriram ao longo dos treinamentos.  

 

7.CONCLUSÃO 

Apesar de existirem fatores individuais e coletivos que possam influenciar no 

relacionamento interpessoal do jovem, é notório que o treinamento no contraturno 

propicia uma melhora na relação interpessoal e no rendimento escolar, sendo importante 

destacar que todos os alunos que possuíam alguma dificuldade de relacionamento 

interpessoal confirmaram individualmente a existência dessa evolução.  

Quanto aos malefícios, foi identificado que o excesso do treinamento no contraturno e o 

fato dos jogos escolares serem no mesmo período que as aulas prejudicam o rendimento 

escolar dos alunos, motivo pelo qual, torna-se evidente a necessidade de prévio 
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planejamento e acompanhamento constante para atividades com frequência superior a 

3(três) dias por semana, a fim de se evitar danos no rendimento escolar dos alunos que 

praticam treinamento no contraturno escolar. 

Portanto, conforme exposto, o treinamento escolar contribui positivamente no 

relacionamento interpessoal externo do aluno, não gerando influência na relação 

familiar, contribuindo positivamente também no rendimento escolar, exceto se 

executado de forma excessiva e não planejada. Entretanto há a necessidade de buscar 

novos estudos a fim de isolar o treinamento das demais variáveis, como entrevistas com 

os professores e treinadores, obter a nota dos alunos que frequentam a mesma 

instituição de ensino e não praticam o treinamento esportivo, fazendo comparativos 

entre alunos atletas e não atletas, a fim de reconhecer, com mais profundidade, sobre até 

que ponto essa atividade efetivamente influencia no desempenho escolar. Quanto à 

relação interpessoal, em futuras pesquisas, pode-se entrevistar os pais e ou responsáveis, 

para se consolidar ou não o entendimento acerca da melhora nas relações afetivas e 

sociais. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de perguntas para entrevista 

BLOCO A - Informações sobre a identificação pessoal do aluno atleta; 

- Idade? 

- Qual ano está cursando? 

- Quando começou a fazer o treinamento esportivo no contraturno escolar? 

 

BLOCO B - Identificação e caracterização do envolvimento do aluno como 

atleta; 

- No seu entendimento, o treinamento mudou algo na sua vida? 

- Por qual motivo faz o treinamento no contraturno escolar? 

- Foi o professor quem o convidou para participar do treinamento esportivo? 

- Qual a frequência semanal você tem de estudo? 

- Qual a frequência semanal você tem de treinamento?  

 

BLOCO C - Relações interpessoais; 

- Tem apoio da família em relação ao treinamento? 

- Como era sua relação interpessoal antes de iniciar o treinamento esportivo no 

contraturno escolar? 

- Como é sua relação interpessoal após iniciar o treinamento esportivo no contraturno 

escolar? 

- Houve Mudança em relação ao seu comportamento diante de seus familiares e 

amigos?  

- Você teve mais responsabilidades após iniciar os treinamentos?  

 

BLOCO D - Rendimento escolar; 

- Você acha que o treinamento do voleibol ajudou, atrapalhou ou u não interferiu nos 

seus estudos? 

- Em que o treinamento no contraturno escolar ajuda você no desempenho escolar? 

- Em que o treinamento no contraturno escolar atrapalha você no desempenho escolar? 
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- Antes de iniciar o treinamento do voleibol, suas notas eram melhores, piores ou 

semelhantes com as atuais? 

- Você já reprovou de ano? 

- No ano em que praticava o treinamento no contraturno escolar, você reprovou de ano? 
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APÊNDICE  B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de 

dúvida você pode procurar o Comitê de ética em Pesquisa com seres Humanos da Universidade 

Federal do Espírito Santo pelo telefone (27) 3145-9820. 

JUSTIFICATIVA 

Existem alguns benefícios imediatos que o treinamento e a competição de voleibol pode trazer 

para adolescentes, que é a melhor aptidão física relacionada à saúde. Dentre estes benefícios 

podemos destacar melhorias na flexibilidade, força muscular e também na aptidão 

cardiorrespiratória (DANTE et al, 2009), além de ajuda nas relações sociais e éticas dos alunos 

e alunas em uma escola. A competição escolar no ensino médio tem estimulado um clima 

ambiental positivo para seus praticantes (SANTOS; NISTA-PICCOLO, 2011), além de 

proporcionar uma formação crítica e reflexiva dos alunos competição escolar (PALAFOX et al., 

1999; REZENDE et al., 2002). 

OBJETIVO(S) DA PESQUISA 

Investigar e compreender de que forma o treinamento e a competição do voleibol afeta os 

alunos e alunas na sua vida escolar. 

PROCEDIMENTOS 

Após identificação de seu comprometimento e regularidade como participante nos treinos e 

competições de voleibol em sua Escola, você responderá a uma entrevista, em local reservado 

na própria Escola e que permita que as suas respostas sejam livres, sinceras e sigilosas, 

registradas em áudio (gravador) para posterior transcrição e análise. As gravações estarão à sua 

disposição. 

DURAÇÃO E LOCAL DA PESQUISA 

Você precisará dispor pelo menos 30 minutos na própria Escola para a entrevista no seu horário 

de estudo, na necessitando nenhum deslocamento. 

RISCOS E DESCONFORTOS 

Não há nenhum risco na coleta de dados, mas se em algum momento quiser parar a entrevista ou 

não quiser responder alguma coisa pode ficar à vontade. 
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BENEFÍCIOS 

Os resultados poderão esclarecer como os praticantes de voleibol na Escola se inserem no 

contexto de participação e rendimento escolar, auxiliando professores e o próprio praticantes 

para continuação das suas práticas esportivas sem prejuízos nos estudos. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E ASSITÊNCIA  

Durante a realização da entrevista equipe de professores de educação física estarão à disposição 

para a orientação e acompanhamento da mesma. 

GARANTIA DE RECUSA EM PARTICIPAR DA PESQUISA  

Você deve entender que não é obrigado(a) a participar da pesquisa, podendo deixar de participar 

dela em qualquer momento de sua execução, sem que haja penalidades ou prejuízos decorrentes 

da minha recusa. 

GARANTIA DE MANUTEÇÃO DO SIGILO E PRIVACIDADE 

Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Em nenhum momento 

as pesquisas mencionarão nomes e características pessoais. 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

O Comitê de ética em Pesquisa com seres Humanos deverá ser acionado para o caso de 

denúncias e / ou intercorrências na pesquisa. Além disso, você deve contatar o pesquisador 

Anselmo José Perez, nos telefones/ (27) 3335-2629. 

Comitê de ética em Pesquisa com seres Humanos: Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, 

Vitória-ES, CEP 29.075-910, Campus Goiabeiras, Sala 07 do Prédio Administrativo do 

CCHN/UFES, Telefone: 3145-9820, E-mail: cep.goiabeiras@gmail.com. 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa : Influência do treinamento e da 

competição escolar na vida do estudante do ensino médio da rede estadual do Espírito 

Santo: um estudo de caso, eu, Anselmo José Perez, declaro ter cumprido as exigências do(s) 

item(s) IV.3 e IV.4 (se pertinente), da Resolução CNS 466/12, a qual estabelece diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o teor do presente documento, 

entendendo todos os termos acima expostos, como também, os meus direitos, e que 

voluntariamente aceito participar deste estudo. Também declaro ter recebido uma via deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinada pelo(a) pesquisador(a). 

 

Vitória, _____ de ____________ de 2017. 
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___________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

___________________________________ 

Anselmo José Perez (Coordenador) 

 

 

 

CONSENTIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 

Eu ______________________________________________autorizo a sua participação do 

estudo supracitado, como participante. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 

pesquisador ________________________________________ sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento.  

 

Vitória, _____ de ______________ de 2017.  

 

________________________________ 

Nome e assinatura do responsável legal 

 

 

____________________________ 

Anselmo José Perez (coordenador) 
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APÊNDICE  C  

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Este formulário de assentimento informado é para participante nos treinos e competições de 

voleibol em sua Escola. 

Introdução 

Queremos convidá-lo a participar desta pesquisa. Você pode escolher se quer participar ou não. 

Apresentamos esta pesquisa aos seus pais ou responsáveis e eles sabem que também estamos 

pedindo seu acordo. Se você vai participar na pesquisa, seus pais ou responsáveis também terão 

que concordar. Mas se você não desejar fazer parte na pesquisa, não é obrigado, até mesmo se 

seus pais concordarem. 

Você pode discutir qualquer coisa deste formulário com seus pais, amigos ou qualquer um com 

quem você se sentir a vontade de conversar. Você pode decidir se quer participar ou não depois 

de ter conversado sobre a pesquisa e não é preciso decidir imediatamente. Pode haver algumas 

palavras que não entenda ou coisas que você quer que eu explique mais detalhadamente porque 

você ficou mais interessado ou preocupado. Por favor, peça que pare a qualquer momento e 

explicaremos. 

Objetivos – 

O nosso objetivo é investigar e compreender de que forma o treinamento e a competição do 

voleibol afeta os alunos e alunas na sua vida escolar. 

Escolha dos participantes –  

Você foi escolhido para fazer parte desta pesquisa por fazer parte do grupo de Educação Física 

escolar e/ou por participar de um programa de treinamento específico em modalidade esportiva 

voleibol de sua Escola. 

Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. É você quem decide. Se decidir não 

participar da pesquisa, é seu direito e nada mudará no seu treinamento escolar. Até mesmo se 

disser "sim" agora, poderá mudar de ideia depois, sem nenhum problema. 

Procedimentos –  

Antes de serem encaminhados para o laboratório de fisiologia do exercício (LAFEX) na  

UFES, faremos uma anamnese para coleta de informações básicas sobre o indivíduo,  

utilizando questionários para analisar o nível de atividade física e exercício. Este questionário 

será aplicada durante a aula de Educação Física em seu colégio. Posteriormente será 

encaminhado para o laboratório e realizar o teste cardiopulmonar  

(para medida direta de VO2máx) na esteira.  

Riscos –  

Após identificação de seu comprometimento e regularidade como participante nos treinos e 

competições de voleibol em sua Escola, você responderá a uma entrevista, em local reservado 

na própria Escola e que permita que as suas respostas sejam livres, sinceras e sigilosas, 

registradas em áudio (gravador) para posterior transcrição e análise. As gravações estarão à sua 

disposição. 

Desconfortos 

Não há nenhum risco na coleta de dados, mas se em algum momento quiser parar a entrevista ou 

não quiser responder alguma coisa pode ficar à vontade. Você não deve se sentir constrangido 

ou forçado. 

Você entendeu os riscos  e desconfortos da pesquisa:  

____ sim____ não. 
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Direito de recusa ou retirada do assentimento informado – 

Você não tem que estar nesta pesquisa. Ninguém estará furioso ou desapontado com você se 

você disser não, a escolha é sua. Você pode pensar nisto e falar depois se você quiser. Você 

pode dizer "sim" agora e mudar de idéia depois e tudo continuará bem. Além disso, você terá a 

garantia de indenização em caso de eventual dano decorrente da pesquisa e a garantia de que 

esse termo será redigido e assinado por você e pelo pesquisador responsável em duas vias e uma 

ficará com você. 

 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você deve contatar o pesquisador Anselmo José Perez, 

nos telefones (27) 99275-6535 / (27) 3225-2963.  Ou o Comitê de ética em Pesquisa com seres 

Humanos: Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES, CEP CEP 29.075-910, Campus 

Goiabeiras, Sala 07 do Prédio Administrativo do CCHN/UFES, Telefone: 3145-9820, E-mail: 

cep.goiabeiras@gmail.com. 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa: Influência do treinamento e da 

competição escolar na vida do estudante do ensino médio da rede estadual do Espírito Santo: 

um estudo de caso, eu, Anselmo José Perez, declaro ter cumprido as exigências do(s) item(s) 

IV.3 e IV.4 (se pertinente), da Resolução CNS 466/12, a qual estabelece diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o teor do presente documento, 

entendendo todos os termos acima expostos, como também, os meus direitos, e que 

voluntariamente aceito participar deste estudo. Também declaro ter recebido uma via deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinada pelo(a) pesquisador(a). 

 

 

 

 

________________________________        __________________________________ 

Assinatura do participante    Assinatura do pesquisador 

 

 

 

mailto:cep.goiabeiras@gmail.com

