
 

 

0 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FERNANDO ROCHA SOUSA 

 

 

 
DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS 
ATLETAS E NÃO ATLETAS NA EEEM RÔMULO CASTELO 

 

VITÓRIA  
2013 



 

 

1 

 

 

 

 

 

FERNANDO ROCHA SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro de Educação Física e Desportos da 
Universidade Federal do Espírito Santo como 
requisito parcial para obtenção do título de 
Licenciatura Plena em Educação Física. 

Orientador: Prof. Dr. Anselmo José Perez. 

 

 

 

 

 

  

DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS 
ATLETAS E NÃO ATLETAS NA EEEM RÔMULO CASTELO 

 

VITÓRIA 
2013 



 

 

2 

 

FERNANDO ROCHA SOUSA 

 
 

DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS ATLETAS 
E NÃO ATLETAS NA EEEM RÔMULO CASTELO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Educação Física e 
Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para 
obtenção do título de Licenciatura Plena em Educação Física. 

 

Banca Examinadora: 

 

 

                   __________________________________________________________ 

Prof. Dr. Anselmo José Perez  

Universidade Federal do Espírito Santo 

Orientador 

 

 

                  __________________________________________________________ 

Prof. Dr. Felipe de Almeida Quintão 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

 

                   __________________________________________________________ 

                   Prof. Dr. Ivan Marcelo Gomes 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Vitória, 19 de abril de 2013. 

  



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico à minha mãe por sempre me apoiar em minhas escolhas, apesar de questioná-

las, sempre.  

  



 

 

4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus familiares que me ajudaram nos momentos difíceis. À minha mãe e minha 

madrinha por ter aturado minhas reclamações e angústias quando sofri um acidente de 

moto. À minha irmã por ter me deixado morar com ela em seu apartamento mais 

próximo à Universidade. Ao professor Heverson Pereira que nessa pesquisa é citado 

como “professor regente”, por ter me ajudado no levantamento dos dados. E ao meu 

orientador Anselmo José Perez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

RESUMO 

Com o objetivo de se comparar o rendimento escolar de estudantes que representam a 
escola em jogos escolares, chamados aqui de atletas, com o rendimento de alunos que 
não participam dessas competições, foi conduzido um estudo de caso na Escola 
Estadual de Ensino Médio Rômulo Castelo. Costa (2008) sugere que as possibilidades 
externas às aulas de educação física, presentes no contexto escolar, sejam mais bem 
estudadas, já que as produções que tangenciam as duas temáticas - esporte e escola - 
num viés extracurricular são ainda incipientes. Segundo Bracht (2003), desde 1969, 
quando os primeiros Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs) foram realizados e receberam 
abrangência nacional, os jogos escolares têm sido sugeridos como meio de promoção 
de educação integral do jovem, apesar de críticas pertinentes a esse modelo de trato 
pedagógico (BARBIERI, 1999; FERREIRA, 2000; LOVISOLO, 2001; STIGGER, 2001; 
BRACH e ALMEIDA 2003; REVERDITO et al., 2008) e de propostas educativas 
contemporâneas na busca de avanços para uma formação crítica e reflexiva do aluno 
por meio da competição escolar (PALAFOX et al, 1999; REZENDE et al, 2002). Mesmo 
Assim pouco se tem escrito sobre o rendimento desses alunos atletas, não na 
competição em si, mas na própria escola. Ou seja, os alunos que se envolvem com 
treinamento para competições escolares possuem bom rendimento escolar? A pesquisa 
justifica-se por ter adotado como critério de formação do aluno como cidadão, o seu 
rendimento nos esportes, a boa autoestima por fazer parte da seleção da escolar, e não 
o contrário, quando há ausência do esporte no contexto escolar. Contudo, na pesquisa 
pode-se aferir que os atletas tiveram rendimento escolar inferior aos alunos não atletas, 
e um elevado número de reprovações, o que nos apresenta questões para a reflexão.  

Palavras chaves: rendimento escolar, atletas, não atletas e competição escolar. 
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ABSTRACT 

In order to compare the academic performance of students who represent the school in 
school games, called here athletes, with students who do not participate in these 
competitions, it was conducted a case study in the State School High School Rômulo 
Castelo. Costa (2008) suggests that external possibilities for physical education classes, 
present in the school context, should be better studied, since the productions related to 
these two themes - sports and school - in extracurricular approach are still incipient. 
According to Bracht (2003), since 1969, when the first Brazilian Student Games (JEBs) 
were performed and received national coverage, the school games has been suggested 
as means of promoting education of the young, although pertinent criticism of this 
pedagogical dealing model (BARBIERI, 1999; FERREIRA, 2000; LOVISOLO, 2001; 
STIGGER, 2001; BRACH and ALMEIDA 2003; REVERDITO et al., 2008) and 
contemporary educational proposals in search of advances for critical and reflective 
formation of the student through school competition (PALAFOX et al, 1999; REZENDE 
et al., 2002). However little has been written about performance of these student 
athletes, not in competition itself, but school performance. In other words, students who 
get involved in training for school competitions have good academic performance? The 
research is justified because it assumed as criteria for formation of the student as a 
citizen, their performance in sports, good self-esteem to be part of the selection of the 
school, and not the opposite, when there is no sport in the school context. However, in 
the research can be verified that athletes had lower academic performance compared to 
non-athletes students, and a higher repetition rate, which presents us questions for 
reflection.  

Keywords: academic performance, athletes, non-athletes, scholar competition.  
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo de qualquer temática pouco discutida na Educação Física escolar é um 

desafio para um trabalho de conclusão de curso, mas oportuno por provocar novas 

formas de ressignificação de velhas abordagens. O esforço deste trabalho traz à tona 

uma discussão sobre um modo de pensar muito comum dos alunos atletas ao vincular o 

baixo desempenho escolar ou mesmo um desempenho insuficiente se comparado ao 

bom desempenho dos alunos não atletas. 

A possibilidade de comparar o desempenho escolar no ensino médio de alunos atletas 

e não atletas, foi possível a partir de um estudo de caso na Escola Estadual de Ensino 

Médio Rômulo Castelo, onde o professor regente de Educação Física decidiu treinar, no 

ano de 2012, a equipe de futsal para representar a instituição no evento esportivo das 

escolas estaduais do ensino médio do Estado do Espírito Santo ‘Jogos na Rede’. 

A oportunidade deste trabalho surgiu durante a disciplina de Estágio Supervisionado no 

Ensino Médio, o trabalho compara o desempenho escolar dos alunos da EEEM Rômulo 

Castelo a partir do resultado de pesquisa realizada com os alunos que disputaram o 

evento estadual (atletas) com aqueles que não disputaram (não atletas), dentro de um 

plano de pesquisa. Os resultados conduziram a diferentes reflexões. 

A Escola Estadual de Ensino Médio Rômulo Castelo localiza-se em Carapina Grande, 

na Serra/ES. Possui uma estrutura espacial pequena, mas organizada, visto que 

passou por processo de reforma. É constituída por uma quadra poliesportiva, uma sala 

de materiais de educação física, um refeitório, dois andares com salas de aula para o 

ensino médio pequenas, duas salas para a coordenação pedagógica com materiais 

como copiadoras, computadores e mesas. A escola também é constituída por uma sala 

de informática, uma biblioteca, um auditório com equipamentos de áudio e vídeo, sala 

de professores, banheiros amplos. 

Caracterização socioeconômica; a Escola Rômulo Castelo encontra-se em Carapina 

Grande, às margens da BR 101. Este bairro é de classe média baixa e baixa 
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movimentado pelo comércio da região com bancos, restaurantes e moradores que 

transitam por esses espaços. 

Os alunos que frequentam essa escola são de classe baixa que residem no mesmo 

bairro ou em bairros vizinhos. São alunos entre 15 a 18 anos que vem de escolas de 

Ensino Fundamental das regiões próximas. 

Recursos financeiros; os recursos financeiros oferecidos para a organização e 

funcionamento da escola advêm dos programas FNDE (Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação) e do PDDNE (Programa Dinheiro Direto na Escola). 

Estes recursos são administrados pelo diretor da escola em conjunto com o CCE 

(Conselho Comunitário Escolar).   

O objetivo do trabalho foi alcançado devido pela colaboração do professor regente de 

Educação Física que autorizou a realização da pesquisa com os alunos participantes 

dos ‘Jogos na Rede’ no ano de 2012. Somente a equipe de futsal representou a 

instituição no evento esportivo das escolas estaduais do Ensino Médio do estado do 

Espírito Santo.  

A justificativa deste trabalho é subsidiada por alguns autores, a exemplo de Costa 

(2008), ao sugerir que as possibilidades externas às aulas de educação física, 

presentes no contexto escolar, sejam mais bem estudadas, já que as produções que 

tangenciam as duas temáticas - esporte e escola - num viés extracurricular são ainda 

incipientes.  

Segundo Bracht (2003), desde 1969, quando os primeiros Jogos Estudantis Brasileiros 

(JEBs) foram realizados e recebeu abrangência nacional, os jogos escolares têm sido 

sugeridos como meio de promoção de educação integral do jovem e, apesar de críticas 

pertinentes a esse modelo de trato pedagógico (BARBIERI, 1999; FERREIRA, 2000; 

LOVISOLO, 2001; STIGGER, 2001; BRACHT, 2003; REVERDITO et al, 2208), e de 

propostas educativas contemporâneas na busca de avanços para uma formação crítica 

e reflexiva do aluno por meio da competição escolar (PALAFOX et al, 1999; REZENDE 
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et al, 2002), pouco se tem escrito sobre o rendimento desses alunos atletas não na 

competição em si, mas na própria escola. 

O trabalho foi dividido em uma estrutura que apresenta para o item 2, o contexto dos 

‘Jogos na Rede”; no item 3, o objetivo proposto e o item 4 traz os procedimentos 

metodológicos para a realização desta pesquisa. E finalmente no item 5 é apresentado 

o resultado e discussão; e no item 6, a conclusão. 

Neste contexto, a incipiente discussão busca colaborar para mais um tema de trabalho 

para o curso de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, e 

apresenta uma realidade conduzindo-a para a discussão acadêmica, pois têm em seu 

corpo discente muitos atletas, como o autor deste trabalho. 
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2 UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS JOGOS NA REDE 

Trata-se de um evento esportivo entre os estudantes das escolas do Ensino Médio da 

rede estadual de educação no estado do Espírito Santo, previsto nas ações articuladas 

do Projeto Esporte na Escola. O evento ‘Jogos na Rede’ tem como objetivo possibilitar 

aos alunos da rede estadual de educação uma prática de jogos e atividades esportivas, 

numa perspectiva da cultura corporal do movimento, visando à formação para a 

cidadania, tendo em vista ampliar e sistematizar seus conhecimentos sobre os esportes 

para além dos seus aspectos técnicos e táticos1. 

No âmbito da Educação Física Escolar é fundamental destacar o caráter pedagógico 

dos esportes, que têm como finalidade a formação integral do ser humano e não 

apenas revelar talentos e formar atletas de alto nível, ainda que esses sejam objetivos 

importantes. Sendo assim, o evento esportivo ‘Jogos na Rede’ tem uma fundamentação 

pertinente, mas é necessário rever as propostas a respeito das práticas esportivas que 

vêm sendo desenvolvidas, para sempre apresentar alternativas didático-metodológicas 

que possibilitem resgatar o caráter lúdico do movimento humano, tendo o esporte como 

um meio de socialização, que contribui com o pleno exercício da cidadania. 

Nesse sentido, torna-se necessário atrelar a proposta de jogos escolares ao 

conhecimento, historicamente elaborada na área da cultura corporal de movimento, 

compreendendo a instituição esportiva como um dos elementos que compõem o amplo 

leque de atividades físicas que, por seu caráter histórico, tem a capacidade de mobilizar 

e de integrar a participação de diferentes grupos sociais. Como ressalta Nascimento 

(2007), os jogos devem ser articulados ao processo ensino-aprendizagem de forma a 

permitir ao aluno a percepção da natureza histórica dos conteúdos, a fim de despertar-

lhe o entendimento de suas possibilidades de intervenção nos rumos da sua vida 

individual e social, contrapondo-se a uma abordagem unicamente vinculada ao 

desenvolvimento da aptidão física. 

                                                
1
 Conferir em: < http://www.educacao.es.gov.br/download/RegulamentoNaRede2011.pdf>. Acesso em 12 

de janeiro de 2013. 
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Na perspectiva da cultura corporal do movimento, os jogos são concebidos como 

elementos integradores das múltiplas dimensões da vida humana, a intelectual, a 

biofisiológica e a sociocultural, contribuindo para construção da cidadania de todos os 

envolvidos, durante a realização dos jogos.  
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3 OBJETIVO 

O objetivo foi comparar o rendimento escolar de alunos que representaram a escola em 

jogos escolares, chamados aqui de atletas, com o rendimento escolar de alunos que 

não fizeram parte de equipes competitivas, denominados enquanto não atletas, a partir 

de um estudo de caso na Escola Estadual de Ensino Médio Rômulo Castelo. 

O objetivo do trabalho foi alcançado devido a análises e coleta de dados. Para 

possibilitar a análise de dados foi construído um plano de pesquisa, apresentado no 

item 4 que trata dos procedimentos metodológicos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa constituiu-se de 30 alunos, 15 alunos que representaram a escola nos jogos 

escolares, denominados atletas, e 15 alunos que não fizeram parte de equipes 

competitivas, denominados de não atletas, com idade que variou de 15 a 18 anos. Vale 

ressaltar que a idade do grupo pesquisado de atletas variou de 15 a 17 anos – isto 

porque o limite para participação neste tipo de competição é de 17 anos, o que não 

interfere na análise entre os dois grupos analisados. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva comparativa, onde 15 alunos atletas nascidos 

entre 1995 e 1997 representaram a EEEM Rômulo Castelo, localizada em Carapina 

(Serra - ES) no campeonato escolar entre as escolas de ensino médio da rede estadual 

e cursavam 1°, 2° ou 3° ano do ensino médio, e tiveram suas notas no ano de 2012 

comparadas às notas de alunos não atletas das mesmas turmas. As disciplinas 

analisadas foram de português, educação física, artes, física, química, biologia, 

matemática, história, geografia, sociologia e filosofia. 

Analisou-se também o rendimento geral considerando a aprovação dos mesmos ou não 

no ano em curso, além da análise e interpretação qualitativa a partir de entrevista 

aplicada com perguntas relacionadas ao envolvimento tanto em treinos como nas 

disciplinas escolares. 

4.1 COLETA DE DADOS 

Com o instrumento utilizado (ANEXO 1), o questionário foi constituído de seis 

perguntas, sendo o mesmo para os dois grupos de alunos, atletas e não atletas, com 

variáveis abertas e fechadas.  

O questionário apresentou perguntas como, quantas vezes por semana os 

alunos/atletas treinaram, se eles davam mais ênfase ao treinamento do que aos 

estudos, se já disputou o evento ‘Jogos na Rede’ em outros anos, se pratica alguma 

modalidade fora da escola. As duas primeiras perguntas foram mais relevantes para 

esse estudo, já as outras serviram mais como diagnóstico do grupo entrevistado. 
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Foram utilizados os boletins escolares dos alunos, sendo o boletim final cedido pela 

escola. Vale lembrar que o boletim foi cedido pela secretária da escola a pedido do 

professor regente de Educação Física, e houve uma demora no envio dos boletins dos 

alunos, pois no período do fechamento das notas, a funcionária tirou férias, com isso 

adiou-se a obtenção dos resultados. 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 

Foram calculadas as médias e desvios padrões das notas e comparadas por meio do 

teste t de Student para variáveis independentes e consideradas a significância 

estatística para o valor de p < 0,05. Analisou-se também o rendimento geral 

considerando a aprovação dos mesmos ou não no ano em curso além de interpretação 

qualitativa dos questionários aplicados aos mesmos com perguntas a respeito de seu 

envolvimento, tanto em treinos, quanto nos conteúdos da escola. 

Um dos dados analisados dos atletas teve como referência a idade e o ano em que se 

encontra no Ensino Médio, percebeu-se que a idade do grupo variou entre 15 e 17 

anos. Dos 15 atletas, pode-se considerar que 5 deles estão cursando a série na idade 

recomendada pelo MEC, e 10 deles estão um ou dois anos atrasados se adotada essa 

referência. 

Dos 15 atletas, 5 deles reprovaram e irão repetir o ano, que dizer 33,33% dos atletas, e 

dos alunos não atletas, apenas um reprovou que, seria 6,66%, conforme apresenta o 

Quadro 1: 
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Quadro 1:  Atletas inscritos no evento ‘Jogos na Rede’ segundo turno e série (em 2012) 

Serie Turno Frequência Idade 

 
M  1* 15 

1° V 1 16 

 
N 3 17 

 
M 4 17 

2° V  -  - 

 
N 2 17 

 
M 2* 17 

3° V 1* 17 

 
N 1* 17 

Legenda: (M) Matutino, (V) Vespertino, (N) Noturno, (*) Reprovado. Fonte: “EEEM 

Rômulo Castelo”. Elaboração própria. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para os resultados e discussão são apresentados os principais dados sobre o 

desempenho escolar do grupo em análise.  

Nas notas de português, química e biologia, a média total dos atletas foi inferior à média 

dos não atletas, sendo que os primeiros não alcançaram o total de 60 pontos, que seria 

a média para que pudessem passar para a série seguinte, conforme apresentado na 

Figura 1. 

Na matéria de biologia a diferença da média entre os dois grupos é de 13,5, na matéria 

de química é de 8 e na matéria de português, a diferença é de 6,8.  

As únicas matérias em que os atletas apresentam média superior a dos não atletas é a 

de Educação Física e a de Artes; na matéria de educação física a diferença é de 0,9 e 

na matéria de artes a diferença chega a 7,7. Já a média geral apresenta uma diferença 

mínima entre os dois grupos, que é de 2,5. 
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Figura 1: Comparações das notas dos alunos da Escola... atletas e não atletas do anos de 2012. 

Portugues Ed. Física Artes Física 
 

Química Biologia 
Matemáti

ca 
História Geografia Sociologia Filosofia 

média 
final 

atletas 59,6 77,3 84,5 64,1 57,3 57,0 64,1 63,2 62,5 65,3 71,3 67,3 

não atletas 66,4 76,4 76,8 69,5 65,3 70,5 69,6 65,5 65,1 70,2 78,3 69,8 
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Por meio do questionário, foi perguntado quantos dias os atletas treinavam por semana, 

a resposta foi que os mesmos treinavam 3 vezes por semana e em alguns sábados. 

Durante a semana os treinos aconteciam em uma quadra perto da escola, pois a 

quadra da Escola Rômulo Castelo se encontrava interditada, e aos sábados o treino era 

na praia. Todos os treinos eram programados, a partir de uma planilha elaborada pelo 

professor regente. 

Para Santos e Simões (2007),  

A prática esportiva escolar está presente em escolas públicas e privadas em 
todos os níveis de ensino. Esta atividade, caracterizada por períodos de 
treinamento extracurriculares e voltada para competições, tem apresentado 
crescente consistência. Contudo, o esporte neste contexto não deve ser 
abordado sob o mesmo enfoque das aulas de educação física, nem do esporte 
competitivo dos clubes e centros especializados. 

 

A partir desta referência conclui-se que mesmo montando uma equipe para disputar os 

‘Jogos na Rede’, o professor não utilizava as aulas de educação física para treinar os 

alunos atletas, pelo contrário, nas suas aulas não se trabalhava com o futsal 

propriamente dito, porque não valorizava os mais habilidosos, pois se tinha em suas 

aulas atividades como vôlei sentado, goalboll e outras modalidades paraolímpicas, os 

alunos vivenciavam outros esportes, jogos, lutas, movimentos corporais e culturais, 

como Costa (2008) aborda, em pensar as aulas de educação física nos diversos 

contextos escolares, de diferentes formas. Os treinos aconteciam fora do período de 

aula, sempre à noite, três vezes na semana e às vezes aos sábados, sempre fora do 

período de aula regular. 

Percebeu-se à época da vivência prática do estágio supervisionado que o professor não 

utilizava o espaço e o momento da educação física para treinar ou valorizar os alunos 

mais habilidosos ou mesmo os atletas da equipe da escola. 

Comparando-se aos dados levantados por meio do site Todos Pela Educação, o índice 

de reprovação nacional é de 14,1%, ressaltando-se que houve um aumento do número 

de reprovações no ano da pesquisa, que foi em 2011. Outro levantamento feito pela 
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Superintendência da Secretaria de Estado da Educação (SEDU) revela que em 20102, 

22,95% dos alunos da Escola Rômulo Castelo reprovou no Ensino Médio. Para a 

análise do grupo entrevistado, pode-se afirmar que das seis reprovações, cinco atletas 

foram reprovados. 

Apesar de ter um número reduzido de alunos entrevistados, percebe-se a diferença no 

total de reprovações. Contudo, não se sabe ainda o total de reprovações nesta escola 

para o ano de 2012, pois a SEDU ainda não liberou os dados de reprovação.  

A partir destes valores apresentados, é possível refletir se os atletas estudam menos? 

Valorizam mais a esporte praticado? Ou que os alunos não atletas dão mais valor aos 

estudos do que ao esporte? Ficam essas questões para o aprofundamento e até 

mesmo para uma futura pesquisa aprofundada e comparada com outros contextos 

escolares para entender o porquê dessa diferença de reprovação dos atletas, e o que 

está atrelado a essa diferença. Qual seria o “problema” dessa falta de interesse desse 

grupo estudado, seja pela escola, seja para os conteúdos das disciplinas, ou mesmo 

por terem notas ruins em quase todas as disciplinas.  

A escola está localizada em uma região socioeconômica menos favorecida, 

caracterizada como de classe media baixa. Contudo, esse não pode ser um fator 

determinante para se explicar a falta de comprometimento dos jovens com a escola 

porque os aprovados para as séries seguintes também são residentes na mesma 

região.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para a área de Educação Física escolar 

trazem três aspectos que evidenciam as características básicas do esporte na escola: o 

da inclusão, que sistematiza objetivos, conteúdos, processos de ensino-aprendizagem 

e de avaliação com o intuito de inserir o aluno na cultura corporal de movimento; o da 

diversidade, mais aplicado à construção dos processos de ensino e aprendizagem, 

assim como uma orientação da escolha de objetivos e de conteúdos, visando a ampliar 

as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da 

                                                
2
 Conferir em: Disponível em: http://www.sedu.es.gov.br/download/TABELAcarapina18_2010.pdf. Acesso 

em: 2013. 

http://www.sedu.es.gov.br/download/TABELAcarapina18_2010.pdf
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aprendizagem. Por último, as categorias de conteúdos, conceitual, atitudinal e 

procedimental (BRASIL, 1998). 

Com isso pode-se dizer que a ideia dos ‘Jogos na Rede’ do estado do Espírito Santo se 

parece muito com a dos PCNs para a área de Educação Física escolar, mas essa ideia 

fica muitas vezes reproduzida nos contextos de regulamento e de justificativa para a 

inserção deste evento como mais um tipo de reforço às políticas públicas em prol do 

apoio pelas as agências de fomento, pois é preciso consolidar o discurso: visar à 

formação para a cidadania, tendo em vista ampliar e sistematizar seus conhecimentos 

sobre os esportes para além dos seus aspectos técnicos e táticos. 

A proposta promovida pelos jogos na rede é elogiável, mas as inferências obtidas nesta 

pesquisa mostram resultados um pouco diferenciados, já que os atletas tem um baixo 

desempenho escolar se comparado ao desempenho dos não atletas, e com isso não 

propicia um conhecimento para além do esporte para alguns alunos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para as considerações finais, independente das análises e discussões no campo 

acadêmico das teorias da educação física em relação ao trato pedagógico da 

competição escolar, pode-se inferir que para o grupo estudado, ser atleta de uma 

escola e estar envolvido com os jogos escolares representou um rendimento escolar 

pior do que o rendimento escolar dos alunos que não estavam envolvidos com a 

competição escolar e seus respectivos treinamentos. 

Pode-se aferir que os atletas tiveram rendimento escolar inferior aos alunos não atletas, 

e um elevado número de reprovações, muito superior aos alunos não atletas. 

Vale ressaltar que o professor regente tinha contrato temporário, e que não continuaria 

na escola após o período da pesquisa realizada no ano em 2012, mas, mesmo assim o 

seu desempenho resultou em um bom trabalho na escola no tempo que se dedicou ao 

treinamento dos alunos para a participação no evento ‘Jogos na Rede’ e no 

desenvolvimento da disciplina de Educação física para o ensino médio. 

Fica a reflexão e o intuito de estudos futuros para o aprofundamento do tema. 

  



 

 

23 

 

7 REFERÊNCIAS 

BARBIERI, C.A.S. Educação pelo Esporte: algumas considerações para a realização 
dos jogos do esporte educacional. Movimento, Porto Alegre, ano V, n. 11, p. 23-32, 
1999. 

 

BRACHT, V. A política de esporte escolar no Brasil: a pseudovalorização da educação 
física. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 24, p. 87-101, 2003. 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei nº 9.394/96 – 24 de dez. 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1998. 

Disponível em: 

<http://www.educacao.es.gov.br/download/RegulamentoNaRede2011.pdf>. Acesso em: 

 

FERREIRA, M.S. A competição na educação física escolar. Motriz, Rio Claro, v. 6, n. 2, 
p. 97-100, 2000. 

 
LOVISOLO, H. Mediação: esporte rendimento e esporte da escola. Movimento, Porto 
Alegre, v. 7, n. 15, p. 107-117, 2001. 
 
OLIVEIRA, A.R.. A INFLUÊNCIA do esporte no rendimento escolar na opinião de 
alunos e professores da escola estadual CORA CORALINA da cidade de ARIQUEMES-
RO. ARIQUEMES-RO, 2012. 

 

PALAFOX, G.H.; PRADO, P.D.; ASSUNÇÃO, I.A.; CASAGRANDE, C.G. A competição 
esportiva da escola como campo de vivência do exercício da cidadania participativa: 
projeto político-pedagógico em construção. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 
Campinas, v. 17, n, 3,p. 279-287, 1996. 

 

PESERICO, C. Relação esporte desempenho escolar: visão de estudantes atletas e 
professores de uma escola particular de Maringá/PR. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Educação Física) – Universidade Estadual de Maringá – UEM, 2009. 

 

REVERDITO, R.S.; SCAGLIA, A.J.; SILVA, S.A.D.; GOMES, T.M.R.; PESUTO, C.L.; 
BACCARELLI, W. Competições escolares: reflexão e ação em pedagogia do esporte 
para fazer a diferença na escola. PENSAR A PRÁTICA, Goiânia, v. 11, n. 1, p. 37-45, 
jan./jul, 2008. 

 



 

 

24 

 

REZENDE, L; KOZAN, L.D.; ANDRADE, E.V.; FARIA, E.R de; PALAFOX, G.H.M. 
Competição na escola. In: Planejamento coletivo do trabalho pedagógico – PCTP: a 
experiência de Uberlândia. Palafox, G.H.M. Org. Uberlândia: Casa do livro. 2002. p.157-
167. 

 

SANTOS, A.L.; SIMÕES, A.C. A influência da participação de alunos em práticas 
esportivas escolares na percepção do clima ambiental da escola. Revista Portuguesa 
de Ciências do Desporto, Porto, v. 7, n. 1, p. 26-35, 2007. 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Disponível em: http://www.educacao.es.gov.br/. 
Acesso em: 2013 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Disponível em: 
http://www.sedu.es.gov.br/download/TABELAcarapina18_2010.pdf. Acesso em: 2013. 

 

STIGGER, M.P. Relações entre o esporte de rendimento e o esporte da escola. 
Movimento, Porto Alegre, v. 7, n. 14,v, p. 67-86, 2001. 

 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Disponível em: 
<http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/noticias/22949/no-ensino-
medio-indice-de-reprovacao-bate-recorde-em-2011/> 

  

http://www.educacao.es.gov.br/
http://www.sedu.es.gov.br/download/TABELAcarapina18_2010.pdf


 

 

25 

 

ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Perguntas para a obtenção de dados da pesquisa: 
 
Em que ano do Ensino Médio estuda _________  
Em que período ______________  
Idade ________ 
 

1. Você disputou a competição Jogos na Rede neste ano de 2012?  

(  ) Sim ou Não (  ) 

 

2. Jogou em alguma modalidade, (   ) Sim ou (   ) Não.  

Se sim qual? 

 

 

3. Pratica essa modalidade fora da escola em praças, clubes ou em algum time? 

Qual ou aonde? 

 

4. Já disputou os Jogos nas redes em outros anos, (  ) Sim ou (  ) Não.  

 

Se sim em quais anos?  

 

 

5. Tem ou tiveram orientação de algum professor para os treinos?  

(  ) Sim ou Não? (  ) 

 

6.  Quanto tempo teve para dedicar aos treinos, quantas vezes por semana você 

treinou? Isso representou mais do que seus estudos, treinou mais que estudou? 


