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RESUMO 

O tema desse projeto é o ambiente escolar como espaço de formação de alunos/atletas. 

Teve como objetivo analisar a relação do treinamento esportivo no contraturno com o 

contexto escolar e como as metodologias e postura didático-pedagógicas adotadas pelo 

professor/treinador influenciam nesse processo. Participaram da pesquisa 8 alunos/atletas 

de uma escola estadual, no Espírito Santo, com idade entre 14 – 17 anos que praticam 

voleibol nas aulas de educação física e que treinam no contraturno, com o objetivo de 

participar de competições escolares. A pesquisa foi estruturada em três procedimentos: a 

observação, entrevista semiestruturada com o professor/treinador e com as alunos/atletas. 

Na observação, analisamos como os treinos foram organizados, a postura didático-

pedagógica e o método de ensino do professor/treinador, que foi aprofundando na 

entrevista com o mesmo. Na entrevista com os alunos/atletas buscamos a percepção deles 

sobre os treinamentos, escola e suas expectativas em relação à prática esportiva. Nosso 

resultado expõem três aspectos: as implicações da formação de atletas no contexto escolar, 

a formação esportiva, demonstrando a conciliação ao longo da trajetória dos alunos/atletas 

entre treinamento e escola, e, por fim, o papel do professor/treinador nesse processo A 

partir das análises das entrevistas dos alunos/atletas, do professor/treinador e da observação 

de campo, foi possível perceber o papel da escola, que oferece aos alunos/atletas todo 

aparato educacional para os alunos e também possibilita que eles possam praticar a 

modalidade esportiva e pensar tanto na sua profissão na área esportiva, buscando o alto 

nível de rendimento, quanto também em projetos de vida alternativos.  

Palavra-chave: Formação de Atletas; Escolarização; Treinamento; Escola  
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ABSTRACT 

 

This project theme is the school environment as a space for students/athletes training. It 

aims to analyze the relation between the sports training during school extension period and 

the educational context, and how the methodologies and, teaching-pedagogic posture 

adopted by the teacher/coach influences in this process. The survey was undertaken over 8 

(eight) students/athletes from a Espirito Santo State school, aged from 14 to 17 years old 

whom plays volleyball during physical education classes and trains during the school 

extension period for competing in school tournaments. The survey was structured in three 

procedures: field observation, half-structured interview with professor/coaching and, half-

structured interview with students/athletes. In the observation, it was analyzed how the 

trainings were planned, the teaching-pedagogic posture and, the teaching method applied 

by the teacher/coach, deepened during the interview phase. Then, the students/athletes 

perception over the training, the school and, the expectations towards the sports practice 

was sought at their interview phase. The results obtained expose three different aspects: the 

implications of athletes training on an educational context; the sports training, showing the 

conciliation throughout the students/athletes path between training and school; and finally, 

the role of the teacher/coach in this process. From the interview analysis and the field 

observation, it was possible to understand the school role, whom offers all the educational 

apparatus to the students/athletes and enable their sports modality practice. Allowing them 

either to consider the sports as a profession, as an alternative life project. 

Keywords: Athletes training, Schooling, Training, School:
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre a formação esportiva e escolar de jovens atletas vem sendo objeto 

de diversas pesquisas no Brasil (CORREIA, 2012; MELO, 2016; ROMÃO, 2012; 

SOARES, 2012). Tais estudos investigaram as experiências e a conciliação de tempo e de 

dedicação que os jovens promovem entre a formação esportiva e escolar. Essa 

importância atribuída ao processo de conciliação dessas duas esferas se dá em razão de 

esses jovens estarem no exato momento de definirem se conseguirão se tornar atletas de 

alto nível de rendimento, o que acontece, via de regra, quando eles têm entre 17 e 20 anos, 

de modo que o grande investimento na carreira esportiva, pode ter como consequência a 

secundarização da carreira escolar. A carreira esportiva de um atleta envolve diferentes 

fases. Estas fases podem estar associadas à idade cronológica e à progressão pelas 

categorias de um determinado esporte. (STAMBULOVA et al., 2007).   

Um traço característico desses estudos realizados no Brasil é que a maior parte 

dos atletas desenvolve sua carreira esportiva num clube. A conciliação com a jornada 

escolar, nesses casos, é feita por meio de uma flexibilização informal do calendário 

acadêmico e das tarefas atribuídas a esses jovens atletas. Melo e colaboradores (2014) 

Observou os atletas dos clubes no Rio de Janeiro, e percebeu que os atletas investem mais 

tempo no futebol, esse tempo destinado ao esporte sugere uma concorrência com a 

formação escolar. A exceção é de um estudo sobre um clube que possui uma escola em 

seu interior, de modo que a escola facilita o processo de treinamento desses atletas. Desse 

modo, os espaços, a rotina e os tempos escolares são subvertidos segundo as demandas e 

a lógica deste clube (CORREIA, 2012). Nesta pesquisa, fica evidente que o processo de 

conciliação entre as jornadas escolar e de treino é feita de modo que se construa um 

ambiente favorável à carreira esportiva. Deste modo, elas apontam a fragilidade do 

processo de formação esportiva para a construção de um projeto de vida alternativo, caso 

a carreira esportiva não se concretize, ou mesmo, para a reconversão ao final da mesma.  

Portanto, na medida em que a rotina dos jovens que buscam alcançar o alto nível 

de rendimento em uma modalidade esportiva é muito densa, a tradição brasileira é que 

eles ocupem muito tempo para se especializar e se desenvolver nesta carreira. Assim, se 

exige um tempo grande gasto em sua formação esportiva, podendo trazer reflexos 

negativos em seu desempenho escolar (MELO et al., 2016). Ou seja, a rotina e o tempo 

dedicado ao esporte pode criar dificuldades nos resultados escolares, já que muitas vezes 
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a formação esportiva é tida como prioridade e a forma de conciliação é via flexibilização 

da jornada escolar. 

Algumas pesquisas afirmam que a rotina de treinamento pode trazer várias 

consequências na formação escolar, pois os atletas se dedicam mais aos treinos e 

secundarizam a escola, desacreditando que aquele espaço pode contribuir em sua 

formação. Melo e colaboradores (2012) demonstram que os atletas de futebol do Rio de 

Janeiro não deixam de frequentar a escola em função do treinamento esportivo, mas 

muitos já repetiram séries; aqueles que abandonaram, o fizeram em razão de contribuir 

para o incremento da renda familiar, de ganhar alguma renda, algo que não seria obtido 

se continuassem indo para escola.  

Correia (2012) demonstrou que, no caso do clube Vasco da Gama, que possui um 

colégio situado dentro dele, a sua estrutura de funcionamento busca estabelecer um 

processo de conciliação entre o tempo do colégio e o tempo do esporte, se traduzindo da 

forma menos traumática possível. A instituição escolar, mesmo com seus interesses 

pedagógicos e educativos, procura acomodar as preocupações esportivas dos alunos. 

Nessa relação entre o colégio e clube, o primeiro está subordinado aos interesses do 

segundo. “O foco do clube é formar atletas, o que muitas vezes requer da instituição 

escolar um tipo de gestão de tempos de ensino e de avaliação que não entre em confronto 

com esta prioridade” (CORREIA, SILVA, SOARES, 2017, p.201). Dessa forma, nota-se 

que os alunos/atletas desse clube conseguem ter mais tempo para se dedicar ao 

treinamento sem necessitar de estratégias informais de flexibilização na vida escolar 

deles.  

Dessa forma vários estudos demonstram a conciliação da carreira esportiva de 

jovens atletas dento de um contexto clube e escola, porém quando procurado sobre a 

escola como local para a formação desses atletas, não há registros de pesquisas, pois a 

escola não é vista como o local para formação de atletas e sim a formação acadêmica. 

Outra questão presente nesse contexto é a relação entre professor/treinador-aluno/atleta-

família, pelo fato de muitos desses alunos/atletas estarem iniciando sua trajetória 

esportiva, e a família junto com o professor/treinador se torna os maiores responsáveis e 

apoiadores desses alunos/atletas, estimulando esses jovens a inserção na trajetória 

esportiva e deixando claro que pode ser uma carreira de sucesso, mas também o insucesso 

pode ser ocasionado, por isso a escola apresenta como facilitador nesse processo assim o 

aluno/atleta pode pensar em um plano B. 
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Nesse sentido, o presente estudo trata como a rotina de treinamentos pode se 

conciliar dentro da escola e como o ambiente escolar se torna um ambiente favorável a 

formação na carreira esportiva com base nos treinamentos, vida escolar e vida pessoal. 

Com isso, podemos refletir da forma de como administrar esses dois ambiente, podendo 

entrelaçar positivamente para que o jovem possa ter um ambiente facilitador na 

conciliação da sua prática esportiva juntamente com a escola. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar a formação de atletas no voleibol em uma escola, a fim de compreender a sua 

relação entre treinamento esportivo e o ambiente escolar no qual ele está inserido.   

 

2.2 Objetivos específicos   

Visando atingir o objetivo geral, alguns objetivos específicos são requeridos, são eles: 

 Identificar os fatores que criam um ambiente favorável à formação de atletas no 

voleibol 

 Analisar o método de ensino que o professor usa em quadra no treinamento e em 

suas aulas, assim como sua relação com a criação deste ambiente favorável; 

 Descrever e analisar a relação entre professor e os alunos, na aula e no 

treinamento; 

 Descrever e analisar os constrangimento/os e potencialidades do esporte 

competitivo desenvolvido no ambiente escolar. 

 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é uma abordagem de caráter qualitativo. Minayo (1999) aponta que 

a pesquisa qualitativa não se preocupa com representações numéricas, mas com aspectos 

da realidade que não podem ser quantificados, procurando compreender e explicar a 

dinâmica das relações sociais, ou seja, pesquisador é ao mesmo tempo: o sujeito e o objeto 

de suas pesquisas. Deste modo, a amostra boa é a aquela que possibilita abranger a 

totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. Desta forma, 
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Para a realização da pesquisa foi realizado a partir de um Estudo de Caso, em uma 

equipe que tem se destacado em formar atletas com alto nível de desempenho. Esta equipe 

está situada numa escola no interior do estado do Espirito Santo, e conquistou diversos 

títulos escolares no estado. Além disso, diversos de seus atletas foram jogar em clubes 

profissionais de voleibol brasileiros. O caso estudado é de uma escola composta por 

alunos do 5º ano do Ensino Fundamental até 3º série do Ensino médio, essa escola foi 

selecionada por possui um projeto de treinamento de voleibol para alunos matriculados 

na instituição. Os treinamentos ocorrem no contra turno das aulas, que contemplam 

alunos de 12 a 17 anos, divididos em categorias. A categoria Infantil compreende alunos 

com até os 14 anos; a Juvenil, de 15 até 17 anos. 

 

3.1 Produção do corpus de pesquisa  

Nosso estudo de caso contou com três instrumentos para a produção de dados: 1) 

Observação de Campo; 2) Entrevista com o Professor e 3) Entrevista Semi Estruturada 

com os alunos. Com estes diversos instrumentos, foi possível trazer para esta pesquisa 

uma considerável compreensão da organização do treinamento e do ensino para a 

formação de atletas. Observamos, nos treinamentos e nas aulas, como os alunos se 

relacionavam e se comportavam nas aulas e nos treinos, assim como os métodos de ensino 

utilizados pelo professor, a relação entre o aluno e o professor, a fim de compreender 

como o ambiente escolar contribui para a formação desses atletas. Elas foram relatadas 

em um diário de campo. Segundo Minayo (1999), para além dos dados acumulados, o 

processo de campo nos leva a novos caminhos no decorrer da pesquisa, através de novas 

e diferentes descobertas. Assim nos tornamos enquanto pesquisadores possíveis agentes 

de ligação entre a análise e a produção de informações entendidas como elos 

fundamentais. O diário de campo serve para, em seu somatório, remontar os diferentes 

momentos da pesquisa (MINAYO, 1999). O tempo de observação foi de um mês na 

escola, quando os alunos estavam em período de preparação para os jogos escolares. 

A entrevista com o professor teve como objetivo compreender os métodos 

utilizados por ele nos treinamentos e como é a relação dele com os atletas, para entender 

como o ele age com esses alunos/atletas na participação das aulas perante os demais 

alunos não atletas e no treinamento e como ele os ajuda a agenciar a dupla carreira. 
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A entrevista com os alunos/atletas teve como objetivo aprofundar em questões 

referentes aos treinamentos e os estudos, de modo de como eles se organizavam e os 

objetivos dos alunos em relação ao futuro e plano de vida, a fim de conhecer um pouco 

mais sobre o cotidiano dos alunos/atletas. 

Por meio das entrevistas, buscamos compreender como os alunos percebem aquele 

contexto.  

 

3.2 Sujeitos participantes 

 

Quadro 1. Identificação dos sujeitos de pesquisa  

PARTICIPANTE  IDADE  SEXO  SÉRIE  
COMO CONHECEU 

O ESPORTE? 

 

 

Aluno/Atleta 1 

 

 

16 

 

 

M 

 

 

9º Ano E.F. 

“W. (Treinador) uma vez na 

casa do meu primo, meu 

primo treinava ai ele me 

chamou para fazer parte. 

Jogava só futebol” 

 

 

Aluno/Atleta 2 

 

17 

 

M 

 

3ª Série E. M. 

“Foi estudando, eu ‘’ tava’’ 

no colégio militar ai eu 

comecei a jogar vôlei pelo 

colégio militar.” 

 

 

 

Aluno/Atleta 3  

 

 

17 

 

 

M 

 

 

7º Ano E. F. 

"Foi na escola como todo 

mundo começa você acha 

que já é natural eu odiava 

vôlei eu não gostava de 

vôlei, eu lembro na 

educação física, lembro até 

hoje eu cheguei até brigar 

professor educação física 
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que ele passava vôlei e eu 

gostar muito de futebol.” 

Aluno/Atleta 4  17 M 3ª Série E. M. 

“Eu tive contato com o vôlei 

no meio do primeiro ano no 

ensino médio em 2015 que 

começou pela educação 

física, ai eu nunca fui de 

participar de educação 

física não minha aula 

sempre era a última e eu 

sempre ia embora, ai um dia 

decidir parar para jogar e 

comecei jogar vôlei 

brincando mesmo ‘’ 

rachão’’.” 

Aluno/Atleta 5  17 M 3ª Série E. M.  

“Eu sempre pratiquei 

esporte, desde sempre esteve 

presente na minha vida 

desde aquelas brincadeiras 

na rua olhei para aquilo e 

pensei que eu queria fazer 

alguma coisa aí eu passei 

por vários esportes eu já fiz 

capoeira eu lutei 

taekwondo, joguei futebol 

de campo e não deu certo, 

joguei badminton já, e 

acabou que eu parei no vôlei 

mesmo.” 

Aluno/Atleta 6 17 M 2ª Série E. M. “No projeto de educação 

física da Escola o professor 

me viu por caso da altura 

me chamou para o treino, fui 

ao primeiro treino não 

gostei, tem as influências 

não gostei no começo, mas 

fui pegando amor ao esporte 

estou aí até hoje.” 
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Aluno/Atleta 7  

 

16 

 

M 

 

1ª Série E. M. 

“O vôlei veio através do 

meu irmão. Meu irmão 

começou jogar vôlei, ai no 

começo eu achava meio 

chato mas depois de um 

tempo comecei a ver ele 

jogar e gostei, ai o treinador 

me chamou para jogar eu fui 

e gostei muito.”  

 

 

Aluno/Atleta 8 

 

17  

 

M 

 

2ª Série E. M.  

“Um amigo meu que jogava 

e eu achava bonito o esporte 

e comecei a praticar, peguei 

interesse aí 2014 comecei a 

treinar não tão de verdade 

mas comecei a brincar” 

 

 

Treinador/Professor 

 

42 

 

M 

Graduado em 

Educação 

Física – UFES 

“Só tive contato com o 

esporte nas aulas de 

educação física.” 

Fonte: autor da pesquisa. 

 

3.3 Procedimentos éticos 

O contato foi realizado diretamente entre o pesquisador e os responsáveis pela 

escola, apresentando os objetivos da pesquisa, as necessidades metodológicas e 

características do tema em estudo. A partir da concordância dos interlocutores e da 

assinatura da carta de anuência apresentada a escola, foi realizado o agendamento da 

entrevista de acordo com a disponibilidade dos entrevistados, os quais receberam um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, quando foram elucidados os objetivos e 

procedimentos da pesquisa. Os participantes realizaram a leitura, concordaram e 

assinaram o termo de assentimento/ consentimento conforme normatiza a lei que trata de 

pesquisas envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/12). Além disso, o projeto recebeu 

parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
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Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) CAAE: 81204917.5.0000.5542. 

(ANEXO I) 

 

3.4 Análise de dados 

Para a análise de dados construímos categorias de análise, de acordo com as 

temáticas recorrentes nas entrevistas. As categorias de análise foram: (1) Metodologias 

de ensino; (2) Fatores que criam um ambiente favorável; (3) Relação com o ambiente 

escolar. Compreendendo esses três fatores, conseguiremos estabelecer como o ambiente 

é favorável para a formação escolar e formação de atletas.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistados 8 alunos que estudavam e participavam do treinamento nessa 

escola e o treinador que comanda a equipe e de acordo com o que foi relatado foram feitos 

categorias de análise.  

Para organizar os resultados foi dividido em três partes. Na primeira parte, 

abordarei os aspectos relacionados a formação dos atletas, mas com ênfase no contexto 

escolar em comparação com clube, após os relatos sobre a conciliação da dupla carreira 

em destaque ao treinamento e organização entre escola e treinamento e na terceira parte 

será abordado o papel da família e o projeto de vida.  

 

4.1 Relação entre formação escolar e treinamento esportivo  

DIFERENÇAS DA ESCOLA DE UM CLUBE 

A forma de acesso a prática esportiva dos alunos/atletas no esporte e o início da 

trajetória esportiva é de grande importância, pois podemos diferenciar de como foi o 

acesso de cada atleta: 

 Aluno/Atleta 2: “Foi estudando, eu estava no colégio militar ai 

eu comecei a jogar vôlei pelo colégio militar.”  

 

Aluno/Atleta 5: “Eu sempre pratiquei esporte, desde sempre 
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esteve presente na minha vida desde aquelas brincadeiras na rua 

olhei para aquilo e pensei que eu queria fazer alguma coisa aí eu 

passei por vários esportes eu já fiz capoeira eu lutei taekwondo, 

joguei futebol de campo e não deu certo, joguei badminton já, e 

acabou que eu parei no vôlei mesmo.”  

 

Aluno/Atleta 8: “Comecei brincando com os meninos na rua 

assim depois fui pra escolinha de futebol aprendi muitas coisas 

também fiquei até meus 14 anos jogando futebol dos meus 8, 9 

anos até meus 14 anos jogando futebol ai em 2014 que eu conheci 

o vôlei”  

 

Aluno/Atleta 7: “Eu comecei a treinar no clube U. em Minas 

Gerais’’  

Aluno/Atleta 2: “Comecei jogar mesmo foi no Paraná no clube 

F.D.I.” 

Aluno/Atleta 3: “Jogava em Mato Grosso do Sul no clube A. 

depois fui para o Paraná jogar em F.D.I.”  

 

Em grande parte dos alunos/atletas começaram a jogar por outra modalidade, mas 

jogava na rua, no colégio ou por brincadeira, e somente três alunos disseram que 

começaram a jogar dentro do clube. Para esses alunos/atletas que começaram sua 

trajetória em clube em comparação com a escola os horários de treinamento são bem 

diferentes, de modo que o tempo dedicado ao treinamento é menor quando estão no 

projeto que prioriza o estudo e a carreira esportiva paralelemente. 

Aluno/Atleta 7: “No clube U. eu tinha dois horários de treino e 

só estudava de manhã, e aqui eu ainda estudo de manhã mas só 

treino a noite e a tarde consigo descansar melhor para treinar.”  

Aluno/Atleta 2: “Lá em F.D.I eu treinava bastante e a escola não 

cobrava tanto da gente, treinava em dois horários e ia cansado 
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no outro dia pra escola, já aqui consigo conciliar os dois 

tranquilo”  

Aluno/Atleta 3: “Eu treinava em dois horários lá no clube, e 

aqui só um horário, mas em compensação estudo melhor”  

Nesse sentido, foi possível observar que o primeiro contato desses três 

alunos/atletas que começaram a trajetória esportiva dentro do clube, que no clube eles 

tinham bastante tempo para se dedicar ao treinamento e tentar evoluir na modalidade. 

Mas para alguns desses alunos/atletas o primeiro contato no esporte foi dentro da escola, 

sendo que alguns relatam que evoluiu mais no treinamento no contexto escolar do que 

clube. 

Aluno/Atleta 3: “Essa escola é muito boa, ganha vários títulos. 

Nunca pensei que ia jogar e poder evoluir dentro da escola e aqui 

eu consegui” 

 

Aluno/Atleta 7: “Aqui eu aprendi muito, e pude evoluir mais que 

no clube, mas também tinha que dar conta dos estudos que era 

um desafio”  

 

Aluno/Atleta 6: “Eu nunca joguei em clube meu primeiro 

contato foi na escola, e hoje estou indo para um clube por conta 

de começar jogar na escola”  

 

Podemos perceber como a escola foi fundamental para que os alunos/atletas 

tenham o primeiro contato com o esporte e o quanto ajudou no crescimento na carreira 

esportiva. Na fala do aluno/atleta 7 relata o desafio de dar conta dos estudos e dos 

treinamentos, ou seja a formação na escola se diferencia com a formação dentro do clube, 

pois prioriza um tempo maior ao esporte. Correia, (2012) vai dizer que: 

O foco do clube é formar atletas, o que muitas vezes requer da instituição 

escolar um tipo de gestão de tempos de ensino e de avaliação que não entre em 

confronto com esta prioridade. No entanto, a finalidade da instituição 
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educacional é promover o ensino-aprendizagem e a socialização dos sujeitos 

por meio da escolarização e socialização dos conhecimentos. (CORREIA, 

2012, p.201)  

Dessa forma, o clube apresenta como formador de atletas mas também tem outras 

funções além da formação de talentos, ou seja, visando praticas recreativas, lúdicas ou 

lazer. E para os alunos/atletas que tiveram iniciação esportiva em clubes e quando chegam 

na escola em uma escola que tem algum projeto de iniciação esportiva, eles ficam 

surpresos de como a escola pode também ser local para pratica esportiva. Os alunos ao 

ser questionados sobre se a escola é local de formar atletas, apontaram que pode caminhar 

junto a conciliação esportiva e escolar. 

Aluno/Atleta 8: “Sim, temos muitos meninos novos assim, quinta 

e sexta série que você vê que tem um jeito se pegar desde pequeno 

para treinar vai ter um futuro, os meninos são bom, meninos que 

tem vontade de querer aprender. Então isso é o mais importante 

para quem tá começando a querer, ter vontade de aprender então 

isso é o mais importante.”  

 

Aluno/Atleta 5: “Eu acho que é uma conciliação, os dois podem 

andar juntos muito bem e eu estou hoje aqui para falar isso. Até 

hoje a escola e esporte sempre andaram muito bem na minha vida 

e se conciliaram muito bem.”  

 

Entretanto, o aluno/atleta 3 que começou sua trajetória esportiva em um clube 

relatou que a escola não é local de formar atletas, que isso era papel de grandes clubes. 

Aluno/Atleta 3: “lugar de formar atletas acho que deve ser nos 

grandes clubes mesmo né, escola serve só para aprender, 

aprendizado mesmo quem tá interessado em estudar.” 

 

Ou seja, a escola para esse aluno/atleta é apenas para estudar, mesmo ele estando 

em formação esportiva e escolar ele ainda acha que a escola tem somente o papel de 

formação acadêmica, visto que a ambição maior dele é se tornar atleta e ir para um grande 
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clube. Logo em seguida foi perguntado qual a diferença entre o clube e a escola, e o que 

é diferente na escola e no clube?   

Aluno/atleta 3: “Eu acho que a escola serve para aprender 

ensinar matérias e atividades, e no clube eu vou estar sempre 

treinando e lá só vou me dedicar ao treinamento.”  

 

Aluno/atleta 6: “Acho que no clube tem que ter treino o tempo 

todo, já na escola tenho tempo para estudar, ler, fazer minhas 

atividades e o treino é só a noite.”  

 

Fica evidente que os alunos olham para o clube, de forma que o clube é só para 

treinar e o tempo dedicado é só de treinamento, e quando diferenciam com a escola, eles 

dizem que a escola é para ensinar as “matérias” e só a noite que treinam.  

Além disso, foi perguntado ao professor/treinador se o objetivo do projeto é de 

formar atletas e se a escola era local de formar atletas, o professor diz: 

Professor/Treinador: “O objetivo do projeto é de formar 

cidadãos responsáveis e atuantes. Também é local de formar 

atletas. Como somos do interior a única possibilidade dos alunos 

se tornarem atletas é através dos treinamentos da escola, então 

temos sim que possibilitar isso aos alunos esses momentos, 

preparando e orientando-os.”  

O professor afirma que a escola tem possibilidade de formar atletas mesmo não 

sendo um clube, pois a escola oferece aos alunos/atletas possibilidades para eles poderem 

se desenvolver diante do contexto esportivo. Então fica evidente que o projeto para o 

professor não é somente o local de treinamento, mas que os alunos possam ter várias 

experiências que fora do projeto e da escola não seja o caso, isso fica marcante quando 

ele diz “o projeto tem como objetivo de formar cidadãos responsáveis e atuantes” visto 

que os alunos/atletas caso não consigam alcançar o objetivo de se tornar atleta, seja 

cidadão de bem e cumpra com seus direitos e deveres. 
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CONCILIAÇÃO ENTRE ESPORTE – ESCOLA 

Quadro 2: Referente aos horário e ocupação de cada aluno/atleta. 

 

Alunos/At

letas 
Aluno/At

leta 

2 

Aluno/At

leta 3 

Aluno/At

leta 4 

Aluno/At

leta 5 

Aluno/At

leta 6 

Aluno/At

leta 7 

Aluno/At

leta 8 
Tempo 

6h 
Acorda e 

toma 

café 

Dormindo 
Acorda e 

toma 

café 

Acorda e 

toma 

café 

Acorda e 

toma 

café 

Acorda e 

toma 

café 

Acorda e 

toma 

café 

7h Chega na 

Escola 
Acorda 

Chega na 

Escola 

Chega na 

Escola 

Chega na 

Escola 

Chega na 

Escola 

Chega na 

Escola 

12h Sai da 

Escola 

Toma 

Banho e 

almoça 

Sai da 

Escola 

Sai da 

Escola 

Sai da 

Escola 

Sai da 

Escola 

Sai da 

Escola 

12:30h Chega 

em Casa 

Sai para 

Casa 

Chega 

em Casa 

Chega 

em Casa 

Chega 

em Casa 

Chega 

em Casa 

Chega 

em Casa 

13h Almoça 
Chega na 

escola 
Almoça Almoça Almoça Almoça Almoça 

14h 
Faz 

faxina da 

casa 

Aula 

Faz 

faxina da 

casa 

Faz 

faxina da 

casa 

Faz 

faxina da 

casa 

Faz 

faxina da 

casa 

Faz 

faxina da 

casa 

15h 

Vai para 

a 

monitori

a na 

escola 

Aula 
Atividad

e da 

escola 

Correr e 

fazer 

físico 

Volta 

para 

escola 

Físico e 

estudar 

Atividad

e da 

escola 

16h Monitori

a 
Aula 

Descansa 

para o 

treino 

Descansa 

para o 

treino 

Pré–

Enem 

Descansa 

para o 

treino 

Descansa 

para o 

treino 

17h 
Saída 

para o 

treino 

Aula 

Saída 

para o 

treino 

Saída 

para o 

treino 

Pré-

Enem 

Saída 

para o 

treino 

Saída 

para o 

treino 

17:30h Início do 

treino 

Início do 

treino 

Início do 

treino 

Início do 

treino 

Início do 

treino 

Início do 

treino 

Início do 

treino 

19:30h Termino 

do treino 

Termino 

do treino 

Termino 

do treino 

Termino 

do treino 

Termino 

do treino 

Termino 

do treino 

Termino 

do treino 

20h Banho Banho 
Chega 

em Casa 

Chega 

em Casa 
Banho 

Chega 

em Casa 
Banho 

20:20h Chega 

em Casa 

Chega 

em Casa 
Banho Banho 

Chega 

em Casa 
Banho 

Chega 

em Casa 

21h Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 
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22h Hora de 

Dormir 

Hora de 

Dormir 

Hora de 

Dormir 

Hora de 

Dormir 

Hora de 

Dormir 

Hora de 

Dormir 

Hora de 

Dormir 

Fonte: Autor da pesquisa 

Ao analisar o quadro 2, podemos notar que a rotina diária dos alunos/atletas, na 

maior parte da organização entre o treinamento e a escola ocorre da seguinte forma para 

os alunos/atletas: Os alunos que estudam de manhã acordam, vão para escola, saem da 

escola as 12:00h, fazem as obrigações em casa e estudam e a partir das 17:30h vão para 

quadra treinar. O treino normalmente termina entre 19h – 19:30h. Alguns alunos tomam 

banho na escola e vão para casa. O tempo de estudo e a rotina escolar e de treinamento é 

um pouco diferente do restante que estuda pela manhã para o aluno que estuda a tarde, 

tendo em vista que os alunos que estudam de manhã fazem obrigações em casa e depois 

estuda e o que estuda a tarde faz parte física e depois estuda. Podemos notar-se que a 

organização diária dos alunos/atletas já é pré estabelecida por eles e pelo treinador, assim 

os alunos/atletas seguem e não sentem tanta dificuldade no decorrer do dia. O quadro 2 

mostra também o tempo em que esses alunos/atletas gasta com deslocamento de casa para 

escola e vice e versa, pois eles vão para escola e retorna para casa em dois momentos no 

dia, perdendo cerca de 2h de locomoção. Correia (2014) afirma que pelo volume diário 

de treinos, de competições, e de deslocamentos, apresentam maior dificuldade de 

conciliar o tempo da escola e com tempo destinado ao esporte. Em uma pesquisa realizado 

com atletas de voleibol sobre o tempo de estudo e de treino, Romão e colaboradores 

(2012) conclui que os atletas concentram-se na modalidade de ensino regular e pelo turno 

da manhã nas ações relacionadas ao processo educacional, ou seja os clubes realizam suas 

atividades no período vespertino e noturno que é o caso dessa escola com a maior parte 

dos alunos. (ROMÃO et al., 2012) E ainda alguns clubes observando o tempo que os 

atletas gastam para se locomover da escola até clube, e esse tempo acaba sendo perdido 

e que poderia ser aproveitado em treinos, alguns clube criam sua própria escola dentro do 

clube para os atletas a fim de que esses alunos/atletas do clube não percam tanto tempo 

em locomoção assim aproveitando o esse tempo para treinar. 

Devido a carga horária diária que alunos/atletas apresentam, e a forma de se 

organizar diariamente, foram questionados se eles sente sobrecarregado ou dificuldade de 

conciliação, alguns deles afirmaram que não se sentem sobrecarregados, que é bem 

tranquilo a conciliação. 

Aluno/Atleta 4: “Acho que não, acho que dá pra conciliar os 
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dois. De forma que a maioria dos deveres que os professores dão 

para fazer em casa eu fazia em casa e em casa eu descansava 

para o treino.”  

 

Aluno/Atleta 2: “Não, não é difícil não. É como eu falei faz o 

que tem que fazer na escola o que tem que estudar, chego no 

treino e treino foca no treino. Tem como dividir as duas coisas 

sim, sem ter que enrolar tudo.”  

 

Aluno/Atleta 5: “Não sinto sobrecarregado. Os horários são 

bem pré definido né, então eu tento seguir esses horários arrisca 

para não prejudicar nem um nem outro.”  

 

Mesmo sabendo que o campo esportivo exige longas horas de dedicação e 

treinamento os alunos/atletas conseguem se conciliar e se organizar em torno das aulas. 

Mesmo com todos esses detalhes, um dos alunos/atletas afirma que há a dificuldade em 

conciliação da pratica esportiva com os conteúdos de sala de aula. 

Aluno/Atleta 8: “Fico sobrecarregado algumas vezes 

principalmente quando a gente sai para campeonato, porque tem 

campeonato que a gente fica uma semana fora que não é bom. 

Esse trimestre passado a gente quase não ficou o mês de 

novembro na escola porque a gente saiu muito, então quando a 

gente volta tem trabalho, tem provas para fazer, muitas provas 

então fica muito sobrecarregando.”  

 

Pelo fato de ocorre muitas viajem e tempo de treinamento mesmo ocorrendo no 

contraturno ele acaba ficando sobrecarregado diante da rotina escolar. Mas ele afirma que 

os professores ajudam quando eles voltam de viajem.  

Aluno/Atleta 8: “Os professores ajudam, sempre dão trabalho e 

atividades para ajudar o que você perdeu, e a gente faz as provas 

que perdemos.”  

 

Ele ainda faz um relato da sua rotina diária.  
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Aluno/Atleta 8: “Olha a gente de segunda a sexta vai pra escola 

né, das sete horas ao meio dia de aula, à tarde a gente geralmente 

faz o serviço que tem para fazer em casa, às atividades de escola 

e nosso treino começa às 17:30h e até às 19:30hr no máximo. A 

noite a gente mais descansa né, a noite é nosso horário de lazer 

porque a gente se diverte, joga baralho, conversa com o outro 

então é o nosso horário mais tranquilo. E no Final de semana 

esse ano, a maioria dos finais de semana a gente teve campeonato 

e quase não paramos em casa, e quando a gente tá em casa é 

sempre assim, a gente dorme até mais tarde, a gente faz serviço 

que tem que fazer de casa e a tarde a gente fica mais atoa às vezes 

vai brincar na quadra.”  

 

Melo et at. (2016) analisaram um estudo que foi realizado com atletas de futebol 

nas categorias de base sub 17 e sub 20 do RJ, visando analisar o tempo dedicado à 

formação profissional e a formação escolar. Nesse estudo realizado com atletas da capital 

fluminense e de clubes de fora da capital, observou-se diferença grande de tempo semanal 

dedicado à escola, os da capital estudam 3:45 h a menos que os de fora, só com esse dado, 

dá para perceber que esses com menos horas terão mais dificuldades em exames de 

proficiência educacional. Percebe-se também que a dedicação aos treinos na capital é 

muito maior que fora, e muitos ainda procuram o turno noturno para se dedicarem ainda 

mais aos treinos, ou seja quanto mais se cresce no futebol, menos se estuda. Por isso 

muitas escolas dão uma flexibilidade maior a esses atletas para conciliarem as viagens de 

jogo e a rotina escolar (provas e trabalhos). (MELO et al., 2016)  

Em questão do treinamento, o treinamento ocorre no contraturno das aulas no 

período da noite, após a aula da tarde. Os alunos/atletas que estudam a tarde saem da aula 

e vão direto para o treino, e para os que alunos/atletas que estudam na parte da manhã 

chegam mais cedo para organizar os matérias, para dar início ao treino. Com base na 

rotina de treinamento, os alunos/atletas afirmam que gosta de treinar mesmo sendo chato 

por conta da parte física, estudo, e estarem cansado por conta das atividades diárias. Mas 

citam que muito importante o treinamento, pois a um incentivo e dedicação por parte 

deles.  

Aluno/Atleta 5: “Ah eu acho que todo dia a gente leva um 
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aprendizado de lá seja o mínimo detalhe melhorado já é muita 

coisa aí eu vejo que isso acontece todos dias e a gente sempre tá 

melhorando alguma coisa seja o mínimo possível já é muita 

coisa.  

Acho que a união do grupo é uma coisa que acho muito 

importante dentro de quadra. 

Ah não sei, sempre tem um pra reclamar mas é uma cobrança que 

é necessário de um fazer para o outro mas acaba às vezes 

achando um pouco inconveniente e acaba levando pro lado 

pessoal mas não é assim. Acho que essas situações são chatas.”  

 

Nesta fala o aluno/atleta destaca o que ele mais gosta, o mais chato e o que acha 

mais importante em relação ao treinamento e ainda cita que “acho que todo dia a gente 

leva um aprendizado de lá seja o mínimo detalhe melhorado já é muita coisa”. De acordo 

com a fala do aluno/atleta 5 nota-se que o treinamento vai além da formação esportiva, e 

sim uma forma de aprendizado e interação entre os colegas de time. Além disso Ferreira 

(2012) afirma, que os treinadores estabelecem rotinas para que seus atletas não sintam 

pressão e/ou estresse para que sinta confortáveis, e não provocar o abandono da 

modalidade. (FERREIRA, 2012). Deste modo os alunos/atletas deve se adequar a rotina 

de treinamento e visando melhor preparação para a pratica esportiva. 

Além disso a relação entre a formação esportiva e escolar de jovens atletas vêm 

promovendo diversas discussões acerca do assunto. Jovens que se dedicam a carreira 

esportiva durante o período escolar, passam por muitas dificuldades para conciliar esses 

dois momentos de sua vida (CORREIA, 2014; BARRETO, 2012; MELO et al., 2016). A 

rotina de um atleta que busca a profissionalização em determinado esporte é muito 

desgastante. No futebol Soares et al (2011) afirma que a profissionalização de jovens no 

futebol exige que esses jovens abram mão de diversas atividades comuns na sua vida, 

uma delas é a falta de dedicação na escola. Dessa forma, o tempo gasto com a pratica 

esportiva pode criar dificuldades para um resultado escolar, já que muitas vezes a 

formação esportiva é tida como prioridade. 

Neste caso os alunos/atletas entrevistados se assemelham com as dinâmicas de 

flexibilização entre o esporte e escola, ou seja, a escola acaba dando aparato e apoio para 
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os alunos que participam de treinamentos no contraturno escolar, e fica presente nas falas 

dos alunos/atletas quando perguntado se há o apoio da escola. 

Aluno/Atleta 6: “Apoia, aqui apoia bastante, dando incentivo, 

ajudando a gente, liberando a quadra. Querendo ou não a gente 

tem influência dentro da escola sendo os atletas, têm um olhado 

diferente, a gente é a referência na escola querendo ou não. A 

escola em si não, ela já faz bastante.”  

 

Aluno/Atleta 7: “Apoia Bastante, tem bastante incentivo da 

diretora e dos coordenadores e é muito bacana a relação que eles 

tem com os atletas.”  

 

A escola em si apoia a pratica esportiva dos alunos, dando flexibilidade aos 

conteúdos, ou seja, o aluno/atleta quando viajam para competição quando volta da 

competição não perde os conteúdos ou provas, os alunos/atletas participam de todos 

eventos acadêmicos da escola, a quadra fica disponível para os alunos/atletas, mas esse 

apoio se torna um apoio informal, sem embasamento em nenhum projeto pedagógico para 

ajudar os alunos com fim de proporcionar aos alunos os conteúdo que eles acabam 

perdendo. Silva e colaboradores (2010) ao tratar o tema escola x esporte com os 

alunos/atletas, eles apontaram que a relação com a escola ganha contornos mais 

detalhados quando os atletas comentam e interagem sobre a estrutura da instituição de 

ensino, o corpo docente as oportunidades de conciliar a dupla carreira e as relações sociais 

que fazem no espaço escolar. (SILVA, 2010) 

RELAÇÃO DOS ALUNOS/ATLETAS COM O PROFESSOR/TREINADOR 

 

O treinador é o maior incentivador do time para eles, foi o que fez todos os 

convites para compor a equipe, para alunos de fora da cidade e até para os moram na 

cidade. Convites foram feitos através de jogos que o professor/treinador assistiu ou 

indicação de outros treinadores. Visto isso o professor/treinador se torna como um “Pai” 

para todos alunos/atletas, mesmo assim acaba tendo cobrança, e até muitas das vezes ele 

deixam de castigo para os que tiram notas abaixo da média. 

Aluno/Atleta 8: “Ah eu acho que é uma relação boa, tanto o 

professor quanto o treinador porque se não tiver a relação boa a 
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gente não consegue né, porque ele é metade no nosso time né, 

porque ele é o cara que está observando lá fora, ele tá vendo 

nosso jogo então a gente dentro de quadra quanto fora não tá 

vendo isso então ele ajuda muito a gente e é um pai para a gente”  

 

Aluno/Atleta 6: “Dá muita força, me deu muito exemplo, quando 

vim para cá eu mudei minha mentalidade muito, e querendo ou 

não ele me fez crescer e criar responsabilidade ver o mundo de 

outra forma.”  

 

Ou seja, nesta idade o treinador deve estar cada vez mais presente e saber guia-los 

pois é um período de adolescência e o foco não está somente na pratica esportiva. O 

treinador é possuidor de técnicas e estratégias pedagógicas que visam rentabilizar o 

desempenho dos seus alunos/atletas. Assim apesar de estarmos conscientes que em alta 

competição os fatores que intervém e influenciam no sucesso são múltiplos. Dessa forma 

o treinador deve estar capacitado para poder lidar nesses momentos. Isso interfere 

diretamente com a metodologia adotada e o perfil que é esse treinador (RODRIGUES 

1997). 

Esses alunos/atletas que saiam de outras cidades, moravam na casa do treinador 

como eles relaram. E para o treinador não era alojamento, era a casa dele. 

Professor/treinador: “Eles moram na minha casa, eu não gosto 

de chamar de republica nem de alojamento, ali é minha casa”  

Os alunos/atletas dizem que a casa do professor/treinador funciona como ele 

queria, e ainda o professor dar todo conforto para eles, ou seja, cama, lava as roupas, 

produtos de higiene, se precisamos de alguma coisa ajuda os alunos/atletas que residem 

com ele, mas também eles se organizam para fazer a faxina da casa pois o professor 

trabalha o dia todo e não pode cuidar de tudo dentro de casa, dessa forma os alunos se 

dividem e cada um fica responsável por um local para faxinar. 

Aluno/atleta 8: “Lá é muito bom, o W. ajuda em tudo na casa e 

no que precisamos.”  
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Aluno/atleta 6: “W. é como um pai, e na casa dele funcionava 

como ele queria, ele pedia pra fazer faxina, pois ficava o dia todo 

trabalhando e só chegava a noite em casa pra fazer a janta.”  

 

Os estudo e brincadeiras na casa foi uma questão aprofundada, para saber como 

eles se organizam e como são essas situações na casa, pois eles moravam juntos e passam 

por esses momentos na casa.  

 Aluno/atleta 3: “Brincadeira tem hora, as vezes passam do 

limite e um acaba ficando com raiva um do outro mas depois 

voltava a conversar, e nunca era nada pesado.”  

Aluno/atleta 5: “Sempre consegui estudar, eles respeitavam 

quando um está estudando, mas as brincadeiras as vezes 

acabavam extrapolando o limite, mas depois resolviam.”  

 

Podemos observar que as brincadeiras na casa onde moravam era bem frequentes 

e que eles acabavam até ficando nervosos um com o outro mas no fim resolviam. Em uma 

pesquisa de Salomão (2014) sobre experiência em alojamentos com atletas de base de 

futebol mostra que nesse momento inicial da carreira quando os atletas saem de casa para 

ficar alojado em outro lugar, a dificuldade de estar fora de casa e o processo de 

ambientação se torna o grande marcador para esses atletas de maneira que evidenciam as 

tensões próprias pelas quais se passa nesse processo de integração com o novo meio. Ao 

questionamos com o professor/treinador sobre a relação que tem com os alunos, o 

professor diz ser uma relação amigável por vezes tratam os alunos como filhos.  

Professor/Treinador: “Relação de respeito, confiança e ami-

zade, propiciando momentos de lazer e muito aprendizado, prin-

cipalmente de vida.”  

O professor/treinador se relaciona com os alunos/atletas além das quadras, sendo 

para muitos deles o responsável, tendo totais relações de afeto com os alunos/atletas, 

por vezes intervindo mais que a própria família, em situações sensíveis, assim 

aumentando a responsabilidade com os alunos/atletas pois todos são menores de idade.  
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FAMÍLIA 

 

Ao longo do processo de formação desses atletas na modalidade, algumas pessoas 

influenciaram suas escolhas, sobretudo, amigos, professores e treinadores. A motivação 

de familiares também foi apontada por vários atletas como determinante para sua inserção 

no esporte. 

Aluno/atleta 6: “Minha mãe pelo fato de morar no Tocantins 

sempre me manda mensagem, quando é televisionado ela pede o 

link e minha família toda sempre torcendo por mim me 

apoiando.”  

 

Aluno/atleta 5: “Não acompanham, mas não por falta de 

interesse, é uma coisa muito presente da minha mãe que ela 

sempre ficar muito nervosa em competições e meu pai sempre 

trabalhou, ele trabalhava de segunda a sábado e as competições 

geralmente eram no sábado e não podia acompanhar mas sempre 

que eles puderam assistir eles iam assistir.”  

 

Em decorrência daquilo que fazem, pensam e dizem, a família e os amigos 

acabam contribuindo para a estruturação de um ambiente favorável à iniciação esportiva, 

configurando-se, muitas vezes, em um alicerce a partir do qual despontam e se 

desenvolvem talentos esportivos (COUTINHO, 2014). Dessa forma podemos evidenciar 

que mesmo a família estando longe e em outro estado ela está sempre perto incentivando 

o filho da forma que pode, e no outro caso a família está próxima, mas incentiva da forma 

que consegue pois depende da sua rotina diária.  Um dos atletas ao ser perguntado sobre 

se os pais incentivam na pratica disse:  

Aluno/Atleta 2: “No começo não, no começo meu pai era bem 

preconceituoso em questão do voleibol só que depois ele acabou 

aceitando quando eu falei para ele que ia sair pra fora de casa 

para jogar ele aceitou numa boa.”  

 

Côte (1999) afirma, o papel dos pais vai se modificando-se de acordo com as 

mudanças que ocorrem na carreira esportiva do filho. A participação da família se torna 
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importante para o aluno/atleta de modo que eles precise seguir as duas carreiras e dar 

conta das duas obrigações, pois grande parte desses atletas acabam saindo de casa em 

busca de um futuro na carreira esportiva com fim de buscar uma renda melhor para a 

família. Melo et al. (2016) analisou os perfis educacional de atletas em formação no 

futebol no Estado do Rio de Janeiro, estudo sobre a dupla carreira feito com a fim de 

observar como associar formação profissional no esporte e formação escolar. Ele 

Concluiu que a renda familiar é aumentada pelos rendimentos dos atletas ainda em 

formação. Já em relação a formação escolar, atletas de clubes pequenos permanecem mais 

tempo na escola. Em relação ao turno escolar que estudavam, seguiam os horários dos 

treinos, se treinavam a tarde estudavam pela manhã, de acordo com o aumento da faixa 

etária, sub 17 em diante já procuravam mais o noturno, para se dedicarem mais ao esporte. 

Ou seja, a conciliação escolar e treinamento se entrelaça e fica presente na busca de uma 

renda melhor para a família. 

Com relação aos pais dos alunos/atletas uma questão que gerou dúvida de como 

era a relação do professor/treinador com os pais e se os pais eram participativo diante das 

competições e no treino, já que muitos desses alunos/atletas são de outras cidades e os 

pais devem confiar no trabalho do professor/treinador. O professor/treinador disse: 

Professor/Treinador: “A relação com os pais é de confiança e 

colaboração. Eles participam dentro do possível, não interferem 

nos treinamentos alguns participam ativamente acompanhando 

os jogos, mas muitos não conseguem acompanhar de perto 

devido a trabalho.”  

 

Dessa forma, podemos constatar que os familiares estão presente da forma que 

pode, mas que eles confiam no trabalho do treinador e deposita toda confiança nele, de 

fato que grande parte dos atletas nas suas entrevistas ver o treinador como um pai para 

eles. 

PRETENDEM SE TORNAR ATLETAS? 

 

Sabemos que o treinamento requer bastante tempo e, em contrapartida, a escola 

também requer muito tempo, e a conciliação dos alunos com a escola ou com treinamento 

acaba que um desses dois se torna o foco para o aluno/atleta. Em muitos dos casos os 
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alunos preferem se dedicar ao treinamentos pois observam que com esporte poderão ter 

um futuro melhor, fica evidente na fala de alguns dos alunos/atletas. 

Aluno/Atleta 2: “Eu não gosto muito de estudar mas tenho 

facilidade em aprender algumas disciplinas de exatas. Mas não 

sou muito chegado a estudar não acho um pouco chato.”  

 

Aluno/Atleta1: “Estudo só por causa do treinamento.”  

 

Aluno/Atleta 4: “Eu almejo fazer uma faculdade, mas eu não 

digo eu gosto de estudar digo que estuda é uma coisa necessária 

para a vida.”  

 

Correia (2014) afirma que a escola é pouco atrativa, visto que o fascínio pelo 

esporte faz com que vejam no esporte maiores oportunidades de futuro.Com isso 

podemos observar que o foco maior dos alunos/atletas é o treinamento, e nota-se que 

alguns alunos gostam de estudar pois pretendem fazer faculdade, tendo em vista um 

segundo plano caso o esporte não dê certo. Ou seja o esporte é o plano principal pois 

acaba tendo em vista uma oportunidade de renda mais rápido e com isso poder ajudar a 

família.  

Grande parte dos alunos/atletas tem um plano de vida traçado que pretende ser 

atleta e seguir a carreira esportiva, mas se não for o caso tem o plano B que seria de tentar 

fazer um curso superior.  

Aluno/Atleta 7: “Pretendo continuar jogando e tentar conciliar 

vôlei com faculdade e assim seguir.”  

 

Aluno/Atleta 3: “Pretendo ser um jogador de vôlei sim, Ai tem 

segunda opção né, que arrumar um serviço ou terminar os 

estudos e fazer uma faculdade.”  

 

Com base no que foi afirmado pelos alunos a carreira esportiva se encontra no 

centro dos projetos de vida e profissionais desses jovens atletas, que fica evidente a 
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prioridade em se tornar atleta.  Correia (2014) em seu estudo, fala sobre os atletas do 

Colégio Vasco da Gama diz: 

No momento em que uma parcela desses atletas opta pela profissionalização 

em determinado esporte e enxerga nele a principal ou única possibilidade de 

ascensão social, obtenção de prestígio ou aumento da renda familiar, todas as 

outras opções para além do esporte (entre elas a educação) tornam-se difíceis, 

desestimulantes ou desconhecidas. (CORREIA, 2014, p. 230) 

A demais, há atletas que após o ensino médio pretende seguir carreira acadêmica 

e fazer um curso superior ligando diretamente aos esporte, sem perder o esporte de vista. 

Aluno/Atleta 8: “Vou fazer minha faculdade me formar e tentar 

entrar no esporte né, como a faculdade que eu quero fazer é 

fisioterapia quem sabe não consigo entrar mais para frente e 

experiência de ser um fisioterapeuta de algum Clube de algum 

time assim, é isso que eu quero fazer.”  

Aluno/Atleta 5: “Eu queria fazer jornalismo, mas assim voltado 

também para área de esportes por exemplo se eu trabalhar na 

área de redigir um jornal eu queria trabalhar na área de esportes 

e se não der certo Fisioterapia ou educação física.”  

 

Aluno/Atleta 4: “Vou tentar entrar na universidade federal aqui 

do estado que é a UFES e se eu conseguir vou tentar conciliar 

faculdade com o trabalho.”  

 

Esses atletas que buscam inserir no curso superior, querem está diretamente ligado 

a cursos que o esporte esteja presente, não abandonando por completo a carreira, ou seja, 

mesmo não sendo atleta mais querem ou seguir carreira como treinador, jornalista, 

fisioterapeuta ou educador físico. Deste modo é possível notar que mesmo o objetivo 

principal destes alunos/atletas está sendo a carreira esportiva, mas os alunos/atletas 

percebem a importância de se organizar futuramente em algo relacionado a sua vida 

acadêmica e profissional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalhado, foi possível verificar a formação de atletas no ambiente escolar. 

Com base nas análises percebemos que nesse grupo de alunos/atletas desta escola em 

geral, eles se organizam e conseguem conciliar as duas carreiras, porém em determinadas 

condições, como em dias de prova ou sequências de jogos, principalmente quando há 

viagens, esse processo acaba gerando maiores conflitos e dificuldades. Porém 

constatamos que, apesar de o treinamento acontecer dentro de uma escola, a carreira dupla 

não é a realidade ambicionada pela maioria deles, ou seja, fica evidente a prioridade que 

eles dão na busca pela profissionalização no esporte, deixando a formação escolar em 

segundo plano, de modo que a escola apresenta-se apenas como o lócus do treinamento, 

e não como uma oportunidade de desenvolvimento de conhecimento em diversos níveis 

destes alunos/atletas. Pode ser que esse foco maior por uma das carreiras seja ocasionada 

pela forma em que a escola funciona, com regras, horários, tarefas diárias e tempo de 

dedicação, ou seja, fica evidente que a escola e o treinamento no contraturno consome 

muito tempo na carreira desses jovens onde acaba entrando em conflito e optando por 

dedicação maior em um dos dois, isso fica marcante quando aparece o contexto de um 

clube que a organização é diferente e o clube oportuniza um tempo maior para a formação 

esportiva, e ainda alguns clubes observando que o tempo que os alunos/atletas gastam 

com o estudo e até locomoção entre clube e escola, criaram escolas dentro do clube para 

facilitar acesso desse aluno/atleta de modo que economize tempo em tarefas e locomoção 

e dedique tempo maior na modalidade esportiva.  

Outros sim, entra em questão um fator muito importante para esses alunos/atletas 

que são as famílias. As famílias possuem um papel importante dando apoio aos 

alunos/atletas, eles são os principais incentivadores desses alunos/atletas pois há o apoio 

moral e financeiro para se dedicar ao treinamento e estudos, sendo que alguns dos 

alunos/atletas são de fora da cidade e que precisam de um olhar maior da família e do 

professor/treinador. O professor/treinador acaba se tornando responsável por esses 

alunos/atletas que são de fora, criando assim um vínculo familiar com eles, de modo que 

se torna maior influenciador nesse processo de formação. 

Desse modo, podemos identificar que a escola oferece aos alunos todo aparando 

educacional para eles e também possibilita com que eles possa conhecer a modalidade 

esportiva, e pensar tanto na sua profissionalização na área esportiva, pensando em se 
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tornar um atleta de elite quanto também no seu futuro nos estudo podendo fazer um curso 

superior após o fim dos estudo. 
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