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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa o processo de conciliação e transição da carreira esportiva de 

jogadores de vôlei de praia na faixa etária entre 18 e 25 anos com a formação acadêmica. Para 

isso, utilizamos entrevistas semi-estruturadas, direcionadas a componentes do clube esportivo 

localizado na Grande Vitória e observações dos treinos. Os sujeitos da pesquisa, tanto homens 

quanto mulheres, são praticantes do vôlei de praia e/ou de quadra há, pelo menos, três anos de 

sua vida. A faixa etária investigada teve por base a idade escolar em que há a saída do ensino 

médio e ingresso no ensino superior. Este cenário indicou algumas dificuldades na conciliação 

da carreira dupla. O esporte faz parte do dia-a-dia de muitos jovens em todo mundo, e o sonho 

de se tornar profissional nesse campo surge principalmente pela possibilidade do avanço social 

e financeiro que ele oferece. Em inúmeros casos a formação esportiva à procura desse sonho 

ocorre precocemente, dividindo espaço com a formação escolar do indivíduo. O sucesso de sua 

carreira depende de sua dedicação, o que consequentemente acaba exigindo um maior tempo 

gasto em sua formação esportiva, podendo trazer reflexos negativos em sua formação e 

desempenho acadêmico. 

 

Palavras-chave: Escolarização; Carreira esportiva; Transição; Futuro profissional. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present study analyzed the process of training and career transition of young beach 

volleyball players in the age group between 18 and 25 years, focusing on the transition of 

modality and the conciliation between the sports career and the academic formation. For this, 

we used semi-structured interviews with athletes who train in a Sports Club located in Greater 

Vitória and observation of training sessions. Research subjects, both men and women, have 

been beach volleyball or volleyball athletes for at least three years of their life. The age group 

investigated was based on the school age at which the subject (athlete) left high school and 

entered higher education. This scenario indicated some difficulties in reconciling the dual 

career. Sport is part of the daily lives of many young people around the world, and the dream 

of becoming a professional in this field arises mainly from the possibility of the social and 

financial advancement that it offers. In many cases the sports training in search of this dream 

occurs early, dividing space with the individual's school education. The success of his career 

depends on his dedication, which consequently ends up requiring a greater amount of time spent 

in his sports training, which can have negative repercussions on his education and academic 

performance. 

 

Keywords: Schooling; Sports career; Transition; Professional future. 

  



 
 

RESUMEN 

 

El actual trabajo analizó el proceso de formación y transición de la carrera de jóvenes jugadores 

de voleibol de playa en el grupo de edad entre 18 a 25 años, enfocándose en la transición de 

modalidad y en la conciliación entre la carrera deportiva y la formación académica. Para ello, 

utilizamos entrevistas semiestructuradas con atletas que entrenan en un Club deportivo ubicado 

en la Gran Victoria y observación de los entrenamientos. Los sujetos de la investigación, tanto 

hombres como mujeres, son atletas del voleibol de playa o del voleibol de cuadra, por lo menos, 

tres años de su vida. El grupo de edad investigado tuvo como base la edad escolar en que el 

sujeto (atleta) dejó la enseñanza media e ingresó en la enseñanza superior. Este escenario indicó 

algunas dificultades en la conciliación de la doble carrera. El deporte forma parte del día a día 

de muchos jóvenes en todo el mundo, y el sueño de convertirse en profesional en este campo 

surge principalmente por la posibilidad del avance social y financiero que los ofrece. En muchos 

casos la formación deportiva en busca de ese sueño ocurre precozmente, dividiendo espacio 

con la formación escolar del individuo. El éxito de su carrera depende de su dedicación, lo que 

consecuentemente acaba exigiendo un mayor tiempo gastado en su formación deportiva, 

pudiendo traer reflejos negativos en su formación y desempeño académico. 

 

Palabras-clave: Escolarización; Carrera deportiva; Transición; Futuro profesional.  
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1. INTRODUÇÃO 

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). Entendemos “carreira esportiva” 

como um termo utilizado para uma prática corporal realizada até determinada fase da vida, 

escolhida voluntariamente pela pessoa, e que visa alcançar desempenho individual em um ou 

vários eventos esportivos (ALFERMANN, STAMBULOVA, 2007). 

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

desgastante. Especificamente no futebol, Soares et al. (2011) compreenderam que a busca pela 

profissionalização exige que os jovens abram mão de diversas atividades comuns de sua vida 

social, sendo uma delas a dedicação à escola. Corroborando o estudo supracitado, Melo et al. 

(2016) notaram que as altas cargas de treinamento que os jovens são submetidos durante os 

treinos também atrapalha essa relação. Dessa forma, o sucesso em sua carreira depende de 

dedicação, o que consequentemente acaba exigindo um maior tempo gasto em sua formação 

esportiva, podendo trazer reflexos negativos em seu desempenho escolar (MELO et al., 2016). 

Nesse momento, ocorre uma oscilação entre dependência e independência fazendo com que o 

jovem busque caminhos para seguir no desenvolvimento de sua maturidade, caracterizada por 

um conturbado período de transição, onde o indivíduo começa a enfrentar diversas mudanças 

tanto na esfera social como na biológica. Eis que surge a necessidade de abandonar sua 

identidade infantil e passar a incorporar uma nova identidade em direção à fase adulta 

(ABERASTURY, KNOBEL, 1984). 

Nesse sentido, as pesquisas afirmam que a dura rotina de treinamento pode trazer 

consequências na vida escolar por conta do tempo, devido aos atletas se dedicarem mais aos 

treinos e deixar de considerar a escola como espaço de formação importante (BARRETO, 

2012). Azevedo (2014), analisou essa relação no basquetebol, buscando entender como atletas 

de elite conseguem conciliar viagens para campeonatos e treinamentos com o cotidiano escolar. 

No entanto, Soares, Rocha e Costa (2011) ao analisarem o jóquei, observaram que os jovens 

dedicam um tempo maior à formação escolar do que aqueles não atletas. Os autores afirmam 

que, nesse caso, os jovens encaram o treinamento esportivo como hobby. Dessa forma, nota-se 

que essa relação vem atingindo várias modalidades esportivas. Outra questão que também 

interfere na relação é o estresse, tendo em vista que os atletas são submetidos aos mais 

frequentes tipos de pressão, trazendo prejuízos tanto psicológicos quanto físicos (VIEIRA et 

al., 2013). 
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Os estudos sobre o tema, tanto no cenário nacional como internacional, sugerem que, 

quanto maiores as chances de se profissionalizar no esporte de alto rendimento, menor é a 

dedicação na formação escolar (SOARES et al., 2011; HICKEY E KELLY, 2008). Dessa 

forma, o tempo gasto com o esporte pode criar dificuldades para um resultado escolar de 

qualidade, já que muitas vezes a formação esportiva é tida como prioridade. 

Deste modo, se torna importante para compreender o desenvolvimento da carreira, a 

análise de aspectos externos à prática da modalidade, que possam exercer influência sobre a 

conciliação da carreira esportiva com a formação acadêmica.  Levando em consideração tais 

análises, trabalhamos com a concepção de transição de carreira esportiva apresentada por 

Alfermann e Stambulova (2007). Em um sentido mais amplo, uma transição é “um evento ou 

não-evento [que] resulta em uma mudança nas suposições sobre si mesmo e o mundo e, 

portanto, requer uma mudança correspondente no seu comportamento e relacionamentos” 

(SCHLOSSBERG, 1981, p. 5). Conforme representado na Figura 1, as transições de 

carreira são fases normativas ou não-normativas no decurso de uma carreira esportiva 

(ALFERMANN, STAMBULOVA, 2007). 

 

Figura 1. Transição de carreira. 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

 

Transição de 
Carreira

Fase Normativa

São fases das 
transições de carreira 

relativamente 
previsíveis.

Fase Não-
Normativa

São fases das 
transições de carreira 

relativamente 
imprevisíveis.
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Se torna possível considerar que são duas as principais transições normativas na carreira 

de um atleta. A primeira é a transição do amador para o profissional, momento em que as 

possibilidades de permanência na carreira se afunilam. Além disso, este momento também se 

caracteriza pelo aparecimento de outras transições na vida, extrínsecas ao esporte, como o início 

da vida adulta e a entrada no ensino superior, aspectos que podem influenciar a tomada de 

decisão sobre o projeto de vida e a própria condição de dedicação à carreira esportiva. A 

segunda principal transição na carreira esportiva é a aposentadoria, para a qual ter e preparado 

com uma formação superior pode fazer toda a diferença. Nesse sentido, o período de transição 

do amador para o profissional é muito decisivo para observar a conciliação entre carreira 

esportiva e formação acadêmica, o que é denominado na literatura como carreira dupla. 

Do ponto de vista das transições não-normativas, observamos fatores como uma lesão 

ou mudança de equipes, clubes, treinadores, parceiros esportivos ou de modalidade esportiva, 

como é o caso do vôlei de praia, cujos atletas advêm, via de regra, do vôlei de quadra. Dessa 

forma, as transições normativas criam uma oportunidade para preparar os atletas 

antecipadamente para enfrentar possíveis situações devido a sua previsibilidade.  Contudo, a 

baixa previsibilidade de transições não-normativas explica porque os atletas tendem a ter 

maiores dificuldades em lidar com determinadas ocasiões. O mesmo vale para transições em 

contextos não desportivos, por exemplo, em situações psicológicas, psicossociais, e 

desenvolvimento acadêmico-profissional. 

Pensando no vôlei de praia como um esporte potencial no estado do Espírito Santo 

conforme a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV, 2018), o presente estudo tem por 

finalidade analisar o processo de conciliação e transição da carreira esportiva de jogadores de 

vôlei de praia da Grande Vitória na faixa etária entre 18 e 25 anos. O interesse da investigação 

se baseia na fase em que o aluno/atleta está cursando o ensino superior, época que lhe surgem 

diversos desafios, assim como, a organização da sua rotina e a decisão por um projeto de vida, 

por seu futuro profissional. Com isso, é preciso refletir sobre como administrar uma carreira 

dupla, de forma que busque minimizar a interferência negativa de uma com a outra. Partimos 

da hipótese que a carreira esportiva poderá interferir negativamente na formação acadêmica, 

devido ao tempo exigido nos treinos e as viagens para campeonatos. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Delineamento do estudo 

 É possível encontrar várias pesquisas relacionadas ao tema proposto no Brasil e no 

mundo, no entanto, em relação ao vôlei de praia não foi encontrado registros. Desta maneira, 

tais pesquisas foram tomadas como referencial para análises e diálogos com o que foi 

investigado no contexto capixaba. Essa é uma pesquisa qualitativa que visa analisar a 

conciliação entre a carreira esportiva e a formação escolar dos atletas do vôlei de praia no estado 

do Espírito Santo. 

  

2.2 Amostra 

A amostra da pesquisa constitui tanto homens quanto mulheres, na faixa etária entre 18 

a 25 anos, que são atletas do vôlei de praia e que estão envolvidos no próprio esporte ou no 

vôlei de quadra por pelo menos três anos de sua vida. Será considerado o tempo em que o atleta 

esteve na modalidade de quadra, pois há no esporte um fenômeno de migração de atletas do 

voleibol praticado em quadra para o vôlei de praia (COSTA, 2005). A justificativa para a faixa 

etária investigada tem por base a idade que o atleta está cursando o ensino superior.  Em meio 

a tantas pressões sobre as escolhas que os jovens terão que tomar, está à pergunta sobre qual 

carreira seguir. O Quadro 1 apresenta os entrevistados com a respectiva idade e sexo, bem como 

a graduação e a trajetória esportiva descrita de forma sucinta. 

 

Quadro 1. Identificação dos sujeitos da pesquisa. 

Participante Idade Sexo Graduação Trajetória Esportiva 

Aluno/Atleta 1 18 M Administração 

(1° Período) 

Começou a jogar vôlei com 14 anos, após 

2 anos na quadra foi para o vôlei de praia 

acreditando que não tinha futuro nenhum 

no esporte, pensando até em parar. O 

treinador atual do clube vendo o seu 

potencial o chamou para treinar. 

Aluno/Atleta 2 22 F Direito 

(5° período) 

Começou no vôlei de quadra com 15 anos 

no ensino médio, era apenas por diversão. 

Com 16 anos parou de jogar. Aos 17 anos, 

voltou a treinar e jogar apenas vôlei de 

praia a convite do treinador do clube. De 

início, ela ingressou apenas para melhorar 

seus movimentos no vôlei de quadra, porém 

acabou se identificando com o esporte de 

areia e permanece até o presente momento 
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da pesquisa. Sua matrícula na instituição 

de ensino se encontra trancada. 

Aluno/Atleta 3 21 F Educação Física 

(7° Período) 

Começou a jogar vôlei de quadra no ensino 

médio em uma escola da Grande Vitória. 

Ingressou no Instituto Federal do Espírito 

Santo, onde continuou treinando. Por 

influência de uma amiga praticante do 

volêi de praia, foi conhecer e se 

apresentar-se ao clube em que treina 

atualmente. Nesse processo e vendo seu 

potencial, o treinador a convidou para 

ingressar nos treinos do volêi de praia. 

Aluno/Atleta 4 20 M Educação Física 

(3° período) 

Iniciou no basquete no período escolar aos 

11 anos, o qual encarava como hobbie. Aos 

16 anos, começou a jogar o vôlei de quadra 

pelo time da escola. Em um dos jogos 

escolares em que participou, após 

despertar interesse pelo seu desempenho 

na competição, foi convidado pelo atual 

técnico do clube para iniciar os treinos no 

vôlei de areia, no qual permanece 

atualmente. Paralelamente a vinda para o 

clube, iniciou sua vida acadêmica entrando 

para o curso de Educação Física. 

Aluno/Atleta 5 21 M Educação Física 

(3° período) 

Iniciou no vôlei de quadra aos 13 anos por 

influência de amigos que o incentivaram 

por acreditarem que era alto. Passou um 

tempo treinando em um clube no Paraná. 

Voltou para o estado e procurou o clube 

atual para treinar vôlei de praia com o 

intuito de melhorar seu desempenho na 

quadra. Paralelamente aos treinos na 

praia, disputa competições de vôlei de 

quadra pela sua instituição de ensino nos 

jogos universitários. 

Aluno/Atleta 6 20 F Educação Física 

(7° Período) 

Começou a jogar vôlei de quadra com 11 

anos, após 5 anos na quadra com 16 anos 

rompeu o ligamento cruzado anterior 

colateral medial, devido as dores, deixou a 

quadra e ingressou na areia pois acredita 

que o impacto com o solo é muito menor. 

Fonte: Os autores. 

 

2.3 Procedimentos éticos 

O contato foi realizado diretamente entre os pesquisadores e os responsáveis pelo clube, 

apresentando os objetivos da pesquisa, as necessidades metodológicas e características do tema 
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em estudo. A partir da concordância dos interlocutores e da assinatura da carta de anuência 

apresentada ao clube, foi realizado o agendamento da entrevista de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistados, os quais receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO I), onde foram elucidados os objetivos e procedimentos da pesquisa. Os 

participantes realizaram a leitura, concordaram e assinaram o termo conforme normatiza a lei 

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

recebeu parecer favorável (2.706.678) do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (ANEXO II). 

 

2.4 Produção e análise e dos dados 

Para analisar as questões levantadas nesta pesquisa, são adotadas algumas estratégias a 

fim de buscar uma maior amplitude dos dados. A primeira estratégia para produção e análise 

dos dados foi a pesquisa por meio de observações com os sujeitos do estudo e o meio em que 

estão inseridos. Vale ressaltar que esse processo ocorreu durante as idas ao clube de 

treinamento, onde resultou informações presentes nos diários de campo1. A segunda estratégia 

utilizada foi a produção de dados por meio de entrevistas semi-estruturadas1, realizadas com o 

objetivo de conhecer melhor a rotina de treinos, vida acadêmica e vida pessoal dos investigados, 

bem como as expectativas de futuro e projetos de vida. Por essa razão, indicamos a entrevista 

como ferramenta, uma vez que ela permite que seja explorada a profundidade dos fatos, que 

possibilitou um diálogo mais intenso entre entrevistador e entrevistado.  

A entrevista semi-estruturada foi formada por um roteiro de 14 perguntas, cujos temas 

foram previamente estabelecidos de acordo com os tópicos abordados pela pesquisa (ANEXO 

III). Não foi definido um local exato para acontecer as entrevistas, pois isso dependeu de cada 

participante, porém todas foram realizadas em locais separados de onde aconteciam os treinos, 

bem como foram feitas individualmente sem a presença de técnicos, treinadores ou outros 

indivíduos do clube. A entrevista teve flexibilidade para ir além das questões de acordo com o 

desenvolvimento das respostas do entrevistado, por isso a opção pelo formato semi-estruturado 

(MINAYO, 2001). A intenção foi investigar a fundo os sujeitos de forma que permitisse 

aprofundar as análises. Para isso, fez-se parte da pesquisa, a identificação de aspectos relevantes 

que sejam pertinentes aos objetivos do estudo. Ademais, foi feita gravação de áudio da 

entrevista para posterior transcrição e análise. Estes áudios serão arquivados por cinco anos.  

 

                                                           

1 Disponível como anexo no formato digital em: <https://tinyurl.com/voleidepraia>. 
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2.5 Análise de dados por categorias 

Como forma de organização no que se refere à apresentação dos dados produzidos, o 

texto está dividido em categorias (MINAYO, 2001).  A partir das respostas obtidas nas 

entrevistas, organizamos o presente trabalho em dois subtítulos. São eles: a) Iniciação e 

transição do vôlei de quadra para o vôlei de praia e decorrências para a carreira dupla, onde 

discutiremos sobre a trajetória dos sujeitos, bem como as especificidades do vôlei de praia; b) 

Carreira dupla e projeto de vida, onde abordamos sobre o processo de conciliação de carreiras, 

bem como a perspectiva de futuro dos investigados. Os diálogos das entrevistas foram 

transcritos, sendo que no decorrer do trabalho serão apresentados destacando os pontos mais 

relevantes a partir das falas dos sujeitos.  
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3. RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO ACADÊMICA E ESPORTIVA  

No Brasil, o vôlei de praia se tornou um esporte de alto rendimento e tem apresentado, 

há mais de uma década, resultados de expressão no mundo, de modo que os atletas brasileiros 

estão entre os melhores, conquistando medalhas olímpicas desde a entrada da modalidade na 

edição de 1996. O Estado do Espírito Santo vem aos poucos chamando atenção pela formação 

de atletas nessa modalidade. Nas três últimas competições olímpicas, pelo menos um capixaba 

subiu ao pódio. Foi assim em Pequim, em 2008, com a medalha de prata do atleta Fábio Luiz. 

Em Londres, no ano de 2012, com a dupla Alison e Emanuel conquistando a prata e, a mais 

recente, no Rio de Janeiro, em 2016, a dupla Alison e Bruno chegando ao topo do pódio, com 

medalha de ouro, conforme a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV, 2018). 

No Estado, existem atletas que se destacam no alto rendimento, que podem ser vistos 

como inspiração para jovens que queiram praticar a modalidade (DIAS, 2017). O interesse pode 

gerar inúmeros desafios na vida desse jovem, em especial no processo formativo, para conciliar 

a carreira de atleta e a formação escolar. Deste modo, ao pensar formação esportiva no vôlei de 

praia, é fundamental atentarmos a esta questão da conciliação entre estudo e treinamento, o que 

é especialmente importante no estado do Espírito Santo, dada essa influência que o vôlei de 

praia possui. 

A questão da conciliação entre a carreira esportiva e a carreira acadêmica é objeto de 

estudo de outras pesquisas. Correia (2014) analisou a inserção de atletas no futebol, remo e 

atletismo. O autor verificou que a conciliação do esporte com a escola variava de acordo com 

a modalidade em que o atleta estava inserido, investigando como a inserção dos atletas em 

determinada modalidade esportiva significava dificuldades, já que a carga de treino, o volume 

de competições e os locais de treinamento, influenciava negativamente a vida escolar do atleta.  

Em relação as modalidades do clube Vasco da Gama, Correia (2014) identificou que no 

futebol, quando as categorias de base estão mais avançadas e, por conseguinte, mais próximas 

da profissionalização, a dedicação ao treinamento é mais intensa. Nestes casos, o atleta treina 

pela manhã e na parte da tarde estuda, ele notou um grande volume de treinos, mas 

principalmente de competições e viagens que os afastam por um tempo muito longo do período 

escolar. No atletismo, a rotina dos atletas é mais tranquila, quando comparada ao futebol, por 

conta do menor número de competições durante o ano e pela localização geográfica das 

mesmas, já que elas acontecem geralmente na região sudeste. E isso faz com que os atletas 

tenham mais tempo para se dedicarem aos estudos quando comparados ao futebol. Já o Remo 

foi a modalidade que mais exige do atleta, do ponto de vista da carga de treinamento. Os treinos 

diários são divididos em dois turnos (05h às 06h30min e 14h30min às 17h) e também uma 
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frequência semanal de seis dias de atividades esportivas (de segunda a sábado). Embora a 

modalidade não exija dos atletas uma ausência tão grande da escola como no futebol, a rotina 

dentro do esporte está entre as que mais demanda tempo por parte de seus atletas. Dessa forma, 

o autor concluiu que mais do que a questão da dificuldade da conciliação entre estudo e 

treinamento, o que está em jogo nesse processo é a própria motivação do atleta em construir 

um projeto de vida relacionado a outro âmbito que não o esportivo, o que por sua vez 

demandaria estudo. No caso do futebol, o investimento é maior na carreira esportiva, já que 

este 

 

“[…]  apresenta um mercado esportivo consolidado, com grande exposição na mídia, 

alto número de consumidores e certa quantidade de atletas bem remunerados, 

despertariam nos jovens, percepções de possibilidades de sucesso que os levariam a 

investir tempo e terem sonhos exclusivamente voltados para esse esporte e, 

consequentemente, também moldariam seus projetos tendo esse foco. Ao contrário 

desse cenário, em situações como no remo ou no atletismo, a existência de um 

mercado esportivo pouco consolidado levaria esses atletas a investir tempo e sonhos 

em outras possibilidades além desses esportes. Os projetos dos atletas voltados para 

essas modalidades teriam outros focos em conjunto com a formação esportiva.” 

(CORREIA, 2014, p. 225). 

 

Portanto, o autor demonstra que a formação esportiva, apesar de competir em tempo e 

atenção com a formação escolar, não impossibilitava a permanência do atleta na escola. Essa 

conclusão sobre a permanência na escola parte da análise de um universo de 180 atletas sem 

que algum deles houvesse deixado de estudar para se dedicar exclusivamente em determinado 

esporte, mesmo existindo alguns casos que havia essa vontade, mas que não foram concluídas 

e os atletas continuaram na escola. 

 Melo et al. (2016) analisaram o tempo dedicado a formação profissional no futebol e a 

escola básica entre os atletas de futebol das categorias de base dos clubes da cidade do Rio de 

Janeiro e de fora dela. Notaram que o desinvestimento na jornada escolar pode ser vista como 

“uma estratégia de consolidação do projeto de vida desses atletas”, já que a escola não é vista 

como possibilidade de ofertar um outro projeto de vida para estes atletas (MELO et al., 2016, 

p.404). 

 Vale destacar também que há uma diferença entre os atletas dos clubes da capital e do 

interior, de modo que os primeiros secundarizam a escolarização em função da pressão e das 

chances que têm na carreira esportiva nos clubes mais valorizados no mercado (MELO et al., 

2016). Essa escolha tem consequências, podendo comprometer uma formação cultural de 

qualidade e indicando uma prioridade em busca da profissionalização no futebol.  
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 Barreto (2012) analisou a conciliação entre a formação esportiva e a escolarização de 

atletas alojados em centros de treinamento de clubes de futebol que oferecem acesso à educação 

básica, como: do Esporte Clube Cruzeiro e do Clube Atlético Mineiro, ambos no estado de 

Minas Gerais. Neste caso, o autor percebeu que a formação escolar do adolescente que busca a 

profissionalização no futebol acaba ficando em segundo plano. 

 

O que os dados, a legislação e os demais estudos permitem afirmar é que um sistema 

formado pelas famílias dos atletas, os clubes formadores, agentes e empresários, a 

escola, bem como o próprio atleta, traduz-se em uma via facilitadora de se alcançar 

um objetivo maior, que é o ingresso na carreira profissional no futebol. A Educação 

do adolescente, por esse sistema, se torna um objetivo secundário (BARRETO, 2012, 

p. 88). 

 

 Neste estudo, o autor também insere o fator familiar como causa importante do jovem 

no processo de formação esportiva, pois é dele que vem a inserção do menino/menina na 

condição de atleta. Semelhante à Correia (2014), Barreto (2012) também notou que quanto mais 

se aproxima da profissionalização, mais a formação escolar é deixada de lado, pois a medida 

que o atleta de futebol se aproxima de assinar seu primeiro contrato profissional, o interesse 

pela escola diminui.  

 Isso é incentivado pelos clubes, uma vez que neles, os preceitos do mercado se impõem 

aos valores e as prioridades de que deveriam envolver o processo de formação e 

profissionalização de atletas para o futebol. Isto é, o clube pode fornecer escola, mas o controle 

de qualidade e do desempenho escolar é raramente feito por essas instituições formadoras de 

atletas. O que é controlado na vida desses atletas é o desempenho no campo de futebol e os 

fatores que podem vir a comprometer esse desempenho. O desempenho escolar é secundarizado 

(BARRETO, 2012).  

 Fora do contexto do futebol, Soares, Rocha e Costa (2011) demonstraram como os 

jovens atletas que estavam em formação no turfe conciliavam o treinamento e as tarefas da 

escola. Neste sentido, os autores observaram que as escolhas dos atletas partiam da 

possibilidade de obter uma renda imediata, ou seja, os ganhos no esporte podem ser algo muito 

atraente para os jovens. Essa possibilidade que os mesmos possuem de mudar a condição social 

de suas famílias pode influenciar suas decisões sobre qual rumo seguir: o da carreira esportiva 

ou escolar. Para os autores, a partir do momento em que se entra no mercado de trabalho seja 

ele no meio tradicional ou no esporte o jovem deve assumir a responsabilidade de dividir o seu 

tempo. 
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No caso do turfe, 

 

O indivíduo em processo de formação profissional tende a deixar a escolarização em 

segundo plano, em virtude da exaustiva rotina de treinamento, associada ao fato de 

que o jovem começa a ter ganhos financeiros de forma muito precoce. Isto pode ajudar 

a configurar no imaginário juvenil a crença de uma oportunidade de ascensão social 

com o turfe ou de que os ganhos com esta profissão são superiores aos possíveis 

prêmios advindos da escolarização avançada (SOARES; ROCHA; COSTA, 2011, p. 

164). 

 

 Pela afirmação anterior, é possível dizer que os atletas dedicam quase que integralmente 

todo seu tempo na área profissional do turfe, isso se dá devido ao ganho financeiro que sua 

formação possibilita. Porém, ao longo do estudo, detectou-se várias consequências fazendo com 

que esta não seja uma verdade absoluta, deixando visível que renda não é um dos principais 

motivos que levam os atletas buscarem a profissionalização no turfe. Fatores como a relação 

entre amigos e familiares construída ao longo da vida do atleta acabam influenciando, 

motivando e criando expectativas em relação ao esporte e a escola, além do tempo em que o 

atleta decide dedicar-se em ambos. 

 Por fim os autores concluem que: 

 

[...] no turfe, podemos pensar em outras estratégias. Como o esporte exige que esses 

jovens deixem de frequentar a escola pelo menos dois dias na semana, talvez seja 

necessária uma outra tática educacional para que não haja prejuízo na escolarização 

dos jovens que pleiteiam essa formação profissional. Penso que seria importante 

elaborar um projeto de extensão universitária que tenha como objetivo compensar o 

déficit escolar dos atletas do turfe (SOARES; ROCHA; COSTA, 2011, p. 172). 
 

Através das conclusões dos autores foi possível visualizar que independe a modalidade 

esportiva atrelada com a formação escolar, os indivíduos analisados irão tender para a formação 

profissional em busca de ganho financeiro ou por influência familiar e social. Contudo, mesmo 

que esta formação demande estudo não é fator preponderante que o levará a dedicar-se mais. 

Há ainda alguns casos em que o projeto de vida necessite de estudo e formação escolar, porém 

a dedicação e o empenho são afetados pelas rotinas esportivas de treinos e competições, 

levando-o muitas vezes a desistir de um ou de outro. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A forma de organização referente a apresentação dos dados produzidos, aparece no texto 

dividido em duas partes. A primeira refere-se à iniciação do atleta no esporte. Nesse sentido, 

destaca-se como foi o seu primeiro contato e quais foram os motivos que os influenciaram para 

operar a transição não-normativa para o vôlei de praia. Além de como é a sua relação com os 

treinadores, parceiros de treino e os demais indivíduos, buscando entender o quanto há de 

influência nesse processo.  

 A segunda parte, relata sobre os aspetos relacionados a sua formação esportiva e 

acadêmica, trazendo pontos que ajudem a entender como é a influência de um campo sobre o 

outro e como os jovens organizam o seu tempo para conciliar a dupla carreira e, não menos 

importante, quais as perspectivas de futuro que esses jovens atletas têm tanto na carreira 

esportiva como na carreira acadêmica.  

 Para melhor visualização, alguns pontos serão apresentados seguidos de algumas falas 

dos entrevistados. 

 

4.1 Iniciação e transição do vôlei de quadra para o vôlei de praia e decorrências para a 

carreira dupla 

Em relação a trajetória dos atletas dentro do esporte desde o seu primeiro contato até o 

presente momento é possível identificar que o vôlei de praia veio logo após um período no 

voleibol de quadra. Os jovens iniciaram suas vidas esportivas na fase escolar, quando o 

treinamento ainda não era visto como uma possibilidade de carreira. No entanto, quando 

questionados o “por quê” do vôlei e não outro esporte, os atletas destacaram como motivos da 

escolha a influência de amigos e familiares. Nesse sentido, tal como na pesquisa de Correia 

(2014), fica destacado o importante papel de alguns membros da família: 

 

Através das entrevistas realizadas e das conversas obtidas informalmente com muitos 

jovens estudantes do colégio do Vasco da Gama, pude identificar a relação muito 

próxima que esses jovens e alguns de seus familiares têm com o esporte. As relações 

criadas ainda nessa fase da vida fizeram com que os atletas demonstrassem bastante 

apreço pela modalidade que desempenhavam. Alguns membros da família que, sendo 

atletas, ex-atletas ou valorizadores da prática esportiva, acabaram criando laços de 

pertencimento e afetividade desses jovens com o esporte (CORREIA, 2014, p. 226). 

 

Em relação a essa mudança da quadra para praia, foram observados vários motivos. 

Dentre eles estão: 
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Partiu de mim mas teve a influência do Treinador 12 e do meu antigo 

treinador. Então foi ambos, eles foram uma base junto com minha 

família que me apoio e me apoia até hoje. Meus familiares falam, vai 

lá treina todo os dias, viaja e isso é fundamental. (Aluno/Atleta 1) 

 

O Treinador 1 sempre foi muito sincero com a gente. E uma vez ele me 

disse que se eu mudasse para o vôlei de praia, para mim seria muito 

melhor por conta do meu joelho, e essas coisas influenciaram a minha 

decisão porque particularmente eu não quero passar o que eu já passei 

e para mim foi muito obvio isso. (Aluno/Atleta 6) 

 

Quando completei 17 anos o diretor aqui do clube me convidou para 

treinar eu gostei porque já era o que eu queria quando mais nova só 

que eu tinha deixado de lado. (Aluno/Atleta 2) 
 

Eu acho que eu vi uma colega minha na rede social postando foto de 

areia, “estou treinando isso, muito bom esse dia e tal”. Aí eu fiquei 

interessada, e eu não estava lá num ritmo bom, não sei se o treino não 

estava regular, alguma coisa estava acontecendo, não estava gostando. 

E aí eu vi essa foto dela postando, que ela estava colocando todo dia e 

eu chamei ela e falei: “Aqui, o que tá rolando aí? Isso aí é o quê? Posso 

ir um dia?” Aí ela: “Beleza, vou falar com técnico e te aviso!” aí ela 

falou com o técnico que é o Treinador 1 e ele disse que eu podia ir. Aí 

eu fui. Isso a quatro anos atrás, aí estou eu até hoje. (Aluno/Atleta 3) 
 

Pelo apresentado e de acordo com algumas falas, nota-se que os motivos que fazem com 

que os atletas migrem da quadra para areia é diferente de um atleta para o outro, no entanto, 

pode-se perceber que o Treinador 1 foi um fator muito importante nessa escolha, já que o 

mesmo viu potencial de sucesso no esporte em cada um deles. Além disso, nota-se ainda alguns 

motivos especiais que fizeram com que esses atletas migrassem da quadra para a areia. 

 

Então acredito que o vôlei de praia diferente do da quadra, você tem 

muito mais chance, tipo chegar entre os oito melhores, os cinco 

melhores. Depende de você e seu parceiro, se tiver um parceiro bom, 

um parceiro tipo que fecha com você, você pode ir longe, mesmo que 

você e seu parceiro tenha 30 anos, se vocês treinarem focados vocês 

vão longe. (Aluno/Atleta 5) 

 

De fato, nesse contexto da prática desportiva de jovens, os treinadores influenciam 

fortemente a natureza e a qualidade das experiências desportivas. Os objetivos que eles 

promovem, as ações, valores que transmitem e a natureza de suas interações com os atletas 

                                                           

2 O clube atualmente possui dois técnicos responsáveis pelo treinamento dos atletas, para isso, identificamos esses 

dois sujeitos como Treinador 1 e Treinador 2.  
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podem notadamente influenciar a presença no esporte (SMITH; SMOOL; CUMMING, 2007). 

Ao ser perguntado sobre a decisão de ingressar no esporte, podemos notar a influência direta 

do treinador na escolha pela modalidade na fala do Aluno/Atleta 5. 

Igual eu falei, a influência foi dos amigos, aí depois teve influência 

maior do meu primeiro treinador e daí só sequência, influência do G., 

W., do M.  que foi no Paraná, do Alemão que é meu técnico da quadra, 

do treinador 1 agora também. Eles desde o início, ali teve essa 

influência grande, todo dia tá vindo, encorajando. (Aluno/Atleta 5) 

Nas falas podemos perceber como os indivíduos anseiam por chegar nas colocações 

mais elevadas no esporte. De maneira geral, essas vontades podem ser impulsionadas pela 

influência do treinador como discutido anteriormente, bem como a possibilidade de obtenção 

de uma condição econômica e social mais elevada, agregada ao sucesso na carreira, acaba 

atraindo de forma rápida muitos jovens para o esporte na tentativa de profissionalização. Tal 

fato, acaba sendo incentivado pela sociedade e visto como formador de caráter. (CORREIA, 

2014) 

Em relação aos treinadores o clube possui dois, os Treinadores 1 e 2, com os quais todos 

os entrevistados, no geral, têm boa relação. Como pode ser observado em suas falas: 

 

Nós temos dois Treinadores o 1 e 2 minha relação com 1 e maravilhosa, 

eu falo que ele é meu melhor amigo porque eu estou aqui todo dia e 

vejo ele mais que minha própria família e minha relação com ele e 

muito boa a ponto de eu contar tudo da minha vida para ele e ele 

sempre me dá conselhos ótimos, não tenho nada a reclamar. 

(Aluno/Atleta 6) 

 

Minha relação com eles é 100% boa, principalmente com o Treinador 

1, ele é muito aberto a ouvir os atletas. (Aluno/Atleta 5) 

 

A relação e muito boa, desde quando eu entrei mesmo quando era 

quadra e já era o Treinador 1. (Aluno/Atleta 2) 

 

A partir do que foi dito pelos entrevistados, torna-se evidente a proximidade das relações 

treinador/atleta, fazendo com que o treinador esteja presente não somete nos aspectos ligados 

diretamente a formação esportiva do atleta, mas também em suas questões pessoais. 
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 Outro ponto em destaque é a relação dos atletas com o coach esportivo3, o mesmo 

desenvolve o trabalho da mente dos atletas. Para melhor entendimento, apresenta-se algumas 

falas referentes ao seu trabalho com os atletas: 

 

Minha relação com coach esportivo, no início eu não gostava e não 

tinha paciência, mas ai eu fui dando o braço a torcer e comecei a fazer 

as coisas para ver se realmente iria mudar alguma coisa e comparando 

com um ano atrás que foi quando ele chegou pra gente, e agora eu vejo 

que tem muitas diferença por exemplo; paciência durante o jogo, 

observar o meu jogo e das minhas adversarias vários assuntos que 

precisavam e eu vejo a importância. (Aluno/Atleta 2) 

 

O coach esportivo, ele chegou em uma hora muito boa para nós, pois 

ele soube falar com a gente e conseguiu colocar a gente no foco, 

falando o que deveríamos fazer para obter o sucesso. O trabalho dele 

é muito importante porque ele tem uma visão de fora, então ele sabe 

quando estamos mal, o porquê e o que fazer para solucionar o 

problema. Mas é claro que parte da gente querer ter um gás mais, mas 

ele responde as coisas pra gente quando não sabemos a resposta, então 

e muito importante o trabalho dele para nós. (Aluno/Atleta 1) 

 

A respeito do coach esportivo, que veio com um projeto com o intuito 

de melhorar a nossa forma de ver a vida, de tomar as decisões da gente 

ser mais observador do que está acontecendo no nosso dia-a-dia e 

arrumar boas saídas para as coisas ruins que estão acontecendo. Mas 

no começo eu acho que eu era a única que não queria participar. 

Porque eu sempre acabo fazendo o que eu quero fazer isso faz com que 

eu não seja tão receptiva com essas pessoas que tentam mostrar o que 

eu devo fazer. No início foi difícil, mas agora eu amadureci bastante e 

tem dois anos que ele está com a gente e agora eu estou mais receptiva. 

(Aluno/Atleta 6) 

 

 A partir dos relatos podemos perceber e entender o quanto na visão dos entrevistados, é 

importante o trabalho do coach esportivo junto com os treinadores. Já que os mesmos trabalham 

mais os fundamentos e as técnicas que para o jogo é de extrema importância, pois quanto mais 

você treina menor será a chance de erro. Porém, quando se fala de alto rendimento alguns 

fatores influenciam o rendimento do atleta. A partir de nossas conversas com o coach podemos 

entender que além da alimentação e das horas de treinos uma ferramenta muito importante para 

os atletas é o treinamento da mente, pois e ela que oferece a força mental, habilidade de 

                                                           

3 Nesse contexto, coach esportivo é o profissional que usa metodologias, ferramentas e técnicas 

para treinar e ensinar os atletas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, despertando conhecimentos, 

habilidades e dons latentes, tornando-os mais dinâmicos e proativos. 
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concentração assim ajudando a controlar a ansiedade e fortalecendo a confiança do atleta. Para 

melhor entendimento apresenta-se algumas falas do coach falando sobre a sua função no 

treinamento: 

 

(...) o mesmo explicou como era o trabalho dele com os atletas, o disse 

que ele trabalha com a mente dos atletas o tempo todo, sendo que o que 

marcou bastante foi quando ele disse que durante toda a nossa 

conversa ele trabalhou com a nossa mente nos fazendo pensar. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 16-03-2018) 

 

Durante os jogos eu pergunto ao meu atleta! De 0 a 10 quanto você 

está para o jogo hoje? Se o atleta por exemplo responde 7, eu falo para 

ele dar 100% desses 7. (DIÁRIO DE CAMPO, 16-03-2018) 

 

Para ele, se você vai fazer uma prova e só sabe 50% da matéria, você 

só se preocupa com o que você não sabe e isso acaba afetando os outros 

50 %, e para o coach é o contrário, deve-se focar no que você sabe 

dando 100% daquilo. (DIÁRIO DE CAMPO, 16-03-2018) 

 

 Outro ponto que foi abordado, é que diferente do vôlei de quadra que possui um maior 

número de jogadores em que acontece um rodízio, no vôlei de praia as equipes são formadas 

por dois jogadores, que não podem ser substituídos. Dentro dessa questão, foi perguntado como 

é a relação das duplas e se algum deles já tinha formado dupla com algum atleta de fora do 

estado, nesse caso eles relatam que: 

 

Antes eu jogava com D., e ele é da Bahia e nós já passamos por muitas 

coisas ruim, então fomos crescendo um apoiando o outro antes já tinha 

aquela relação de amizade, treino mas ele era muito difícil de se lidar 

então ele saiu porque não via muito futuro na gente, e ele queria o 

resultado rápido não sabendo esperar o trabalho. (Aluno/Atleta 1) 

 

Eu só joguei com pessoas aqui do clube mesmo. Esse ano eu joguei com 

a T., e ela treina em Vila Velha e fora o pessoal aqui do clube foi só 

com ela. Além de tudo e muito melhor treinar com a pessoa todo dia e 

jogar, pois, você acostuma com o jogo da pessoa com o tipo de bola 

que a pessoa gosta e quando você pega alguém que você nunca viu 

jogar, tem que acertar tudo na hora do jogo. (Aluno/Atleta 6) 

 

Foi bem tranquilo. Por não treinarmos juntas tinha a questão de 

adaptação e no geral atleta tem que ser rápido e se adaptar em várias 

questões, no ambiente no clima com parceiro quando não treina junto 

mas no geral foi tranquilo. Ela uma menina do Sul e quando tinha 

competições nos chegávamos um dia antes para treinar. Mas isso só 

aconteceu porque G.  tinha se machucado aí em uma etapa em Itapema, 

e por uma opção minha eu não queria jogar com as meninas aqui do 
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clube aí fui ver o pessoal de fora que estava sem dupla foi aí que surgiu 

essa menina do Sul que também estava à procura de uma dupla. 

(Aluno/Atleta 2) 

 

Não, sempre aqui do estado, eu jogava com o W., menino que estava 

aqui, eu jogava com ele no início quando morava em Aracruz, ele é de 

lá também. (Aluno/Atleta 4) 

 

 Quando observadas essas falas, podemos perceber, que no caso do vôlei de praia por se 

tratar de um esporte praticado em dupla, acaba exigindo segundo relatos de alguns sujeitos um 

maior comprometimento. E como pode ser observado na fala do Aluno/Atleta 6, quando se 

forma uma dupla em que se é possível treinar regularmente, o sujeito se acostuma com a forma 

de jogar do seu parceiro, assim o entrosamento é maior, ajudando o rendimento nas 

competições. 

 

As melhores duplas do Brasil, elas treinam juntas, então o 

entrosamento, a convivência é um diferencial na partida, porque 

atletas que treinam separados, mesmo eles treinando, o conjunto não é 

tão concentrado como é as outras duplas porque eles não estão todo da 

treinado. Não passa a mesma coisa, são experiências distintas, então 

na decisão isso faz muita diferença. (Aluno/Atleta 4) 

 

Estes atletas acabam sendo encantados pelo valor monetário proveniente do esporte, no 

qual dedicam seu tempo, seus valores, suas crenças, sua convivência social e familiar, sua 

jovialidade e seus estudos em busca de uma profissionalização tornando-a seu projeto de vida. 

Acabam aprendendo e sendo moldados de forma a suprir exigências da modalidade esportiva 

que escolheram. Simultaneamente necessitam gastar tempo na formação escolar gerando 

confronto de interesses ao optar por uma dessas escolhas. 

 

4.2 Carreira dupla e projeto de vida 

Após compreender os aspectos normativos e não-normativos presentes na formação dos 

indivíduos desta pesquisa, buscamos relacionar o processo de transição esportivo paralelo ao 

desenvolvimento acadêmico-profissional. Em relação à conciliação entre a carreira esportiva e 

acadêmica, os indivíduos entendem que é possível conciliar os dois, no entanto, um campo 

influência o outro em vários aspectos. Quando questionados sobre essa relação, os sujeitos 

falam que: 
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Eu acho que sim, porque no treinamento, eu poderia estar treinando 

nos dois turnos. Treinando de manhã, de tarde e à noite descansar, 

preparar a dieta para o dia seguinte, preparar as coisas pro treino, 

fazer alguma entrevista, fazer fisioterapia, enfim, eu acho que eu 

renderia mais porque um turno eu iria ganhar. Quanto mais treino 

melhor, então a gente divide o treino com bola e o treino físico e o 

treino na academia. O ideal, seria treinar na academia de manhã e 

treinar com bola a tarde ou vice e versa. Como eu estou na graduação, 

eu tenho que fazer os dois a tarde. Eu tenho que fazer a academia e o 

treino com bola, então é um desgaste muito na mesma hora, mas é um 

preço que a gente tem que pagar. Eu sei que eu vou ficar nessa peleja 

por algum tempo, mas eu vou me formar, ou vou ingressar nessa 

carreira aí de atleta e tal. Por enquanto é assim, é claro que eu acho 

que melhoraria, mas não tá ruim ainda. Eu só sei que o alto rendimento 

não é assim que funciona, eu sei que eu não vou chegar no alto 

rendimento nessa situação que eu estou. (Aluno/Atleta 3) 

 

Ano passado que eu pensei desistir dos estudos, só que foi uma coisa 

que passou dois dias assim, aí conversei com meu irmão, que eu 

considero como irmão e ele me deu um puxão de orelha e "vai ter que 

conciliar isso aí". Só passou assim, não pensei seriamente em desistir 

do esporte ou desistir do estudo. Nenhum dos dois, e estou tentando 

manter e vou conseguir até o final. (Aluno/Atleta 5) 

 

 Percebemos na fala do Aluno/Atleta 3, que a conciliação de ambas carreiras pode ser 

dificultador da conquista de se chegar ao alto rendimento no esporte, mostrando que para alguns 

a conciliação é apenas um processo temporário na vida desses jovens. Ainda dentro dessa 

questão, quando perguntados se o tempo dedicado aos treinos e jogos interferiam no seu 

desempenho acadêmico ou vice-versa, 5 dos 6 entrevistados disseram que sim afirmando que 

não é possível haver dedicação exclusiva nos dois. Baseado nestas respostas observa-se que 

próximo as viagens para competições os atletas diminuem suas preocupações com atividades 

acadêmicas e quando há provas, por exemplo, o que é afetado são os treinos. Sendo assim, 

pode-se afirmar que realizar a conciliação entre ambos é possível, porém em algum momento 

a dedicação em um poderá interferir no rendimento do outro.  

 Em relação as dificuldades que acontecem na conciliação, alguns estudos mostram que 

o tempo dedicado ao esporte afeta o rendimento escolar. Melo et al. (2016), em seu estudo, 

analisaram jogadores da categoria de base do futebol do Rio de Janeiro e concluíram que quanto 

maior for o investimento do atleta na carreira esportiva, maior será a chance de deixar os estudos 

em segundo plano. Já Barreto (2012), concluiu que o atleta junto com a família, clube e agentes 

tem o objetivo maior, que é o ingresso na carreira profissional, fazendo com que a educação do 

jovem se torne um objetivo secundário. A respeito do assunto Correia (2014) afirma que há 
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modalidades que, pelo volume diário de treinos, de competições, de deslocamentos, apresentam 

maior dificuldade de conciliar o tempo da escola e com tempo destinado ao esporte. 

 Outro ponto que devemos destacar acerca do assunto, é a dificuldade que os atletas 

passam para organizar a sua rotina já que existe uma dificuldade de estudar e treinar, e isso 

implica tanto na falta de tempo para estudar; como na falta de tempo para treinar. Ou seja, como 

conseguir ser atleta além dos treinos? A respeito disso, todos disseram não ter uma pessoa que 

os oriente em relação a organização da rotina, e que tudo partia deles, desde a alimentação, 

tempo dedicado aos treinos e estudos. Para melhor entendimento apresenta-se algumas falas de 

como os sujeitos organizam sua rotina: 

 

Eu acordo as 4 horas da manhã e saio de casa as 5 horas. Chego no 

treino as 7 horas ai treino até as 10 horas e depois faço meu reforço 

físico. A tarde eu uso como descanso, coloco gelo no joelho e no ombro 

e a noite vou para faculdade. Em questão de alimentação e bem difícil, 

porque eu realmente vou ser sincero, eu não faço dieta e se deixar é 

lanche todo dia, a minha sorte que eu tenho um biótipo muito bom 

porque eu não engordo nem nada, mas eu sei que futuramente isso pode 

acontecer. Eu que preparo minhas refeições e todo dia sou avisado que 

eu tenho que comer salada, proteína e carboidratos, mas eu realmente 

falho nisso. Os estudos pra ser honesto e bem difícil, porque eu não 

gosto de estudar, mas eu faço porque eu sei que se o vôlei não der certo 

eu tenho o estudo. Acredito que tenho a mente um pouco aberta em 

relação a isso, mas eu estudo sim as vezes quando chego da faculdade. 

(Aluno/Atleta 1) 

 

Então, quatro anos se passaram né?! Tem quatro anos que eu estou 

numa rotina de treino mesmo, e agora eu estou estudando, fazendo a 

graduação de manhã, uma coisa importante de salientar, né. Que eu 

não parei de estudar em nenhum momento, pelo contrário eu passei na 

universidade. Eu treinava inclusive e eu fiquei sabendo lá na areia, só 

alegria. Faço a graduação de manhã na universidade, no curso de 

licenciatura em Educação Física, aí de tarde eu vou para o treino, e à 

noite eu estou em casa. (Aluno/Atleta 3) 

  

Quando o treino começa ás 7 horas da manhã eu pego o ônibus por 

volta das 6 horas. Aí venho, treino e volto para casa, como alguma 

coisa e nesse período especificamente eu estou trabalhando com minha 

mãe de 11 horas as 13 horas aí chego em casa me arrumo e venho para 

o treino da tarde que é musculação que se inicia às 3 horas e termina 

às 4 horas. Logo após o treino volto e ajudo minha mãe das 17 horas 

até às 18 horas. (Aluno/Atleta 2) 

 

 Com relação as viagens para competir e de onde vem os investimentos, como ainda é 

amador tudo é por conta dos atletas. Dos 6 entrevistados todos dizem ser um esporte caro, já 
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que as passagens aéreas, o lugar onde você fica e a alimentação saem tudo do seu próprio bolso. 

Recebendo ajuda apenas aqueles atletas que estão bem no ranking. 

 

No campeonato adulto sai tudo do nosso bolso, e vale dinheiro. Só que 

o torneio adulto e dividido em duas partes, o qualifying4 e o principal, 

e a gente estava no qualifi e nele não ganha nada, nem hotel, passagem 

nem alimentação e vou te falar e um perrengue. (Aluno/Atleta 2) 

 

Agora que eu consegui virar bolsista vou ver como que eu vou fazer, 

mas eu estou virando bolsista correndo atrás justamente para que eu 

possa competir. Porque eu infelizmente não tenho patrocínio, então a 

bolsa de estudo vai me ajudar na competição. (Aluno/Atleta 3) 

 

É um esporte caro, porque a passagem aérea é do seu bolso, o lugar 

que você fica é do seu bolso, a sua alimentação é do seu bolso, a 

hospedagem. Você só tem uma ajuda financeira dependendo do ranking 

que você está. (Aluno/Atleta 3)  

 

“Meu pai né!”, e muito difícil as vezes tem ajuda pra irmos para o 

campeonato, mas sempre a gente consegue alguma coisa para poder 

pagar uma passagem, hospedagem ou alimentação. Mas o maior 

investimento mesmo e a gente mesmo, por exemplo teve uma viagem 

que eu tirei tudo do meu bolso e essa viagem não conseguimos nenhum 

investimento e o clube não tem patrocínio fixo. (Aluno/Atleta 6) 

 

 Dessa forma, podemos constatar que não é só a estruturação do esporte que dificulta ou 

facilita a conciliação, outros elementos influenciam decisivamente esse processo. No vôlei de 

praia em questão, o esporte como foi dito é muito caro, e isso acaba fazendo com que os atletas 

busquem investimentos para viagens, pois quanto mais o atleta viaja para competir maior será 

a chance de o mesmo manter uma regularidade e subir no ranking. Para melhor entendimento 

apresenta-se a fala do Aluno/Atleta 3, onde o mesmo afirma que precisa dessa regularidade, 

para subir no ranking e começar a se destacar no esporte, no entanto isso não é possível por 

falta de investimento: 

 

Esses custos sou eu que tem que pagar, é meu pai, minha mãe, eu que 

tenho que ajuda pra caramba. Por isso eu tenho que correr atrás de 

qualquer coisa, bolsa de estudo, bolsa atleta. Porque está saindo tudo 

do meu bolso e você pula várias etapas, porque as vezes você está 

pagando a primeira ainda. Entendeu? Então é um esporte caro, então 

pra você, chegar lá, começar a subir no ranking você tem que ter uma 

regularidade de ida, presença nas etapas. Então eu sei que só preciso 

                                                           

4 Etapa de classificação para o torneio principal. 
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dessa regularidade pra eu começar a me destacar sabe?! Preciso dessa 

regularidade de competição de rodar nos campeonatos, de conhecer 

mais gente, das pessoas me conhecerem pra que eu comece a destacar 

no Vôlei de praia. Porque eu não tenho nenhuma dúvida de que eu sei 

fazer tanto quanto as pessoas que estão lá no ranking, eu sei fazer 

aquilo, só preciso da experiência da rotina. (Aluno/Atleta 3) 

 

 Quando questionados sobre o futuro e onde eles imaginam estar daqui a 5 anos além de 

qual tipo de profissional desejam se tornar, todos os entrevistados deixaram bem claro que o 

objetivo maior é a carreira esportiva, porém todos demostraram ciência de que a carreira como 

jogador profissional de vôlei de praia poderia não vingar e que seria necessário um plano B. 

Para melhor entendimento apresenta-se algumas falas: 

 

Meu plano B é atuar na área do meu curso, Educação física, quero um 

pouco mais além, eu tenho um sonho além, quando eu terminar de 

jogar, não é que eu não queira ser professor, se eu for professor, vou 

ser, porém eu quero ter um projeto ambicioso e grande, então tipo se 

caso eu não me torne jogador e acabe tipo com 27 anos exercer a 

carreira, eu vou buscar esse projeto na minha cidade natal, e se tudo 

der certo eu vou em cima desse projeto. (Aluno/Atleta 5) 

 

Eu quero trabalhar na área da Educação Física, já que é uma área que 

eu gosto. Com esporte de preferência, mas eu também trabalharia com 

escola mais com a educação infantil e também seria ótimo trabalhar 

com o vôlei de praia e quadra. (Aluno/Atleta 6) 

  

Então, eu me vejo graduada, de fato, professora assim. Eu fico muito 

empolgada, eu amo dar aula, eu acho que eu me daria bem na escola, 

só que eu sei que eu me daria muito melhor jogando, mas eu sei que 

quando eu terminar de jogar, quando acabar, porque uma hora acaba, 

eu vou, eu tenho isso pra fazer, porque eu amo também. (Aluno/Atleta 

3) 

 

Continuar no esporte, mesmo trabalhando, como técnico. 

(Aluno/Atleta 4) 

 

 Pelo apresentado nota-se que a carreira esportiva se encontra no centro dos projetos 

profissionais desses jovens atletas, ficando evidente tal prioridade. A respeito disso e bem 

semelhante, Correia (2014) fala sobre os atletas do Colégio Vasco da Gama: 

 

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) 
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 Porém, quando questionados se eles já pensaram em desistir dos estudos por conta do 

esporte ou do esporte por conta dos estudos, dos 6 entrevistados, apenas o Aluno/Atleta 2, 

trancou a faculdade e focou apenas na carreira esportiva. Como pode ser observado em suas 

falas: 

 

Eu não sei se é porque o curso é difícil, ou pelo menos é considerado 

por muitos, antes de trancar a faculdade eu já deixei de ir pra aula por 

estar cansada e também quando não era uma aula muito importante ou 

não tinha nenhum exercício, nem prova, nem nada, eu já deixei de ir 

pra aula, mas isso era uma escolha minha. (Aluno/Atleta 2) 

 

Tem que saber conciliar, igual quando eu estava estudando, pesava 

muito já que treinava de manhã e à tarde e estudava à noite, porque 

você já treinou e malhou e além de tudo pegou um monte de ônibus que 

é algo bem desgastante ai você tem que ficar até tarde na aula e depois 

acorda no outro dia cedo pra sair de casa, e isso é bem cansativo. 

(Aluno/Atleta 2) 

 

Desse modo é possível afirmar que, mesmo o foco principal sendo a carreira no esporte, 

os jovens percebem a importância de planejar algo relacionado a sua vida acadêmica, mas que 

isso não ocorre sem dificuldades. 

  



 
 
 

27 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O tema “relação da formação escolar com a formação acadêmica” é um campo que deve 

ser tratado com muita atenção, em especial para o professor de Educação Física que poderá ter 

como alunos no ambiente escolar muitos jovens que secundarizam a sua formação acadêmica 

em favor da aposta numa carreira esportiva, algo que deveria ser conciliado.  

 A partir de entrevistas realizadas no clube localizado em Vitória-ES, foi possível 

observar que a carreira esportiva se encontra no centro do projeto de carreira dos jogadores de 

vôlei de praia, ficando evidente a prioridade que eles dão na busca pela profissionalização no 

esporte, deixando a formação acadêmica em segundo plano, o “plano B” como destacam. 

Porém, em suas falas é possível notar que é dada importância significativa para ambas ações: 

estudar e treinar. Isso não significa que o planejamento de futuro quanto a profissionalização 

seja da mesma forma para ambos nem que a formação acadêmica será comprometida, mas fará 

com que o sujeito busque estratégias para evitar influências negativas no processo de 

conciliação de ambas as carreiras, bem como saber organizar melhor seu dia a dia. 

 Desse modo, foi possível evidenciar que mesmo que o foco principal seja a carreira no 

esporte os jovens deste estudo percebem a importância de planejar algo relacionado a sua vida 

acadêmica. Através das análises percebemos que nesse grupo de atletas, no geral, é possível 

conciliar as duas carreiras, porém em determinadas condições, como em dias de prova na 

faculdade ou em temporadas de jogos, principalmente quando há viagens, esse processo acaba 

gerando maiores conflitos e dificuldades. Constatamos ainda que, não é só o tempo dedicado a 

formação esportiva e acadêmica que dificulta ou facilita a conciliação, mas outros elementos, 

como o fator financeiro, bem como a relação com as demais pessoas presentes no seu processo 

de formação, familiares e amigos, apareceram como influenciadores desse processo. 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Projeto: Carreira dual: A Relação entre a formação esportiva e a formação acadêmica de jovens atletas 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de um estudo. Este documento, chamado Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus direitos como participante e é elaborado em duas vias, 

uma que deverá ficar com você e outra com o pesquisador. Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para 

esclarecer suas dúvidas. Se houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com 

o pesquisador. Se preferir, pode levar para casa e consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir 

participar. Se você não quiser participar ou retirar sua autorização, a qualquer momento, não haverá nenhum tipo 

de penalização ou prejuízo. Justificativa e Objetivos 

Essa pesquisa é uma proposta de pesquisa sob responsabilidade dos pesquisadores Wanderson Mees Velten e sob 

orientação da Profª Drª Mariana Zuaneti Martins da Universidade Federal do Espírito Santo. Essa pesquisa consiste 

na observação e na realização de uma entrevista. A sua participação é de suma importância para os resultados da 

nossa pesquisa. Os objetivos do estudo são de verificar quais fatores perpassam e influenciam na conciliação da 

carreira esportiva e formação acadêmica sob a visão dos atletas e dos treinadores. A finalidade deste trabalho é 

contribuir para o desenvolvimento do vôlei de praia e da formação de atletas no estado do Espírito Santo. 

Dos procedimentos da pesquisa: 

Participar de uma entrevista sobre a conciliação da carreira esportiva com a formação acadêmica na carreira de 

jovens atletas, com duração de aproximadamente 30 minutos e gravação do áudio das respostas. O local da 

entrevista será o clube que ele treina. 

Riscos e desconfortos: 

Poderão haver desconfortos em algumas perguntas realizadas quanto às dificuldades para conciliar o treinamento 

com os estudos. Mas diante isso, você terá total autonomia para não responder alguma pergunta ou pra declinar o 

consentimento da sua participação no decorrer da pesquisa, por quaisquer motivos levantados. Você poderá ter 

acesso a todas as informações referentes aos resultados desta pesquisa, em qualquer etapa do estudo, bem como 

se retirar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Esclareço ainda que sua identidade (nome e 

imagem) não será divulgada sob quaisquer circunstâncias, garantia do sigilo e todas as informações servirão 

exclusivamente para fins de pesquisa. Caso haja algum eventual dano decorrente da sua participação na pesquisa, 

há garantia de indenização. 
 

Benefícios: Não há a previsão de benefícios diretos em decorrência da pesquisa. No entanto, na medida em que 

esta pesquisa ajudará a entender sobre como é feita a conciliação da carreira esportiva e a formação acadêmica dos 

jovens atletas, ela pode contribuir para um ambiente mais adequado para a formação de atletas. 

 

Ressarcimento: O participante não receberá qualquer valor em dinheiro pela participação, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias não serão de sua responsabilidade e sim dos pesquisadores. Além disso, caso o 

participante tenha algum prejuízo decorrente da sua participação na pesquisa, ele terá direito a indenização. 

 

Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma informação será 

dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na divulgação dos resultados desse estudo, 

seu nome não será citado. 

Armazenamento do material  
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As anotações referentes às observações e as gravações de áudio realizadas serão armazenadas somente durante o 

tempo de elaboração da pesquisa. Após a realização das mesmas, este material será destruído. Favor marcar a 

opção desejada:  

( ) Concordo em participar no presente estudo, porém NÃO AUTORIZO o armazenamento de informações obtidas 

por meio da pesquisa.  

( ) Concordo em permitir participar no presente estudo e AUTORIZO o armazenamento de informações obtidas 

por meio da pesquisa, sendo necessário meu consentimento a cada nova pesquisa, que deverá ser aprovada pelo 

CEP institucional e, se for o caso, pela CONEP 

 ( ) Concordo em permitir participar no presente estudo e AUTORIZO o armazenamento de informações obtidas 

por meio da pesquisa, dispensando meu consentimento a cada nova pesquisa, que deverá ser aprovada pelo CEP 

institucional e, se for o caso, pela CONEP. 

Contato:  

 

Em caso de dúvidas sobre o estudo, você poderá entrar em contato com o pesquisador Wanderson Mees Velten 

pelo telefone (27)99282-6513 ou pelo endereço  Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras | Vitória - ES - CEP 29075-

910. 

 

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do estudo, você pode entrar 

em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que fica em, Av. Fernando Ferrari, 514 ¿ 

Campus Universitário, sala 07 do Prédio Administrativo do CCHN, Goiabeiras, Vitória - ES, CEP 29.075-910, 

Brasil Telefone:  (27) 3145-9820,  Email:  cep.goiabeiras@gmail.com 

Consentimento livre e esclarecido: 

Após ter sido esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 

potenciais riscose o incômodo que esta possa acarretar, declaro que aceito participar da pesquisa e que 

recebi uma das vias assinada por mim e pelo pesquisador e rubricada em todas as páginas 

__________________________________________________________ 

(Assinatura do participante) 

Data:____/_____/______. 

Responsabilidade do Pesquisador: Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS 

e complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e ter impresso duas vias deste documento, sendo ambas 

assinadas e rubricadas em todas as páginas pelo pesquisador e pelo participante. Também asseguro uma 

cópia deste documento ao participante. 

Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo-me 

a utilizar os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste documento 

ou conforme o consentimento dado pelo participante. 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 

Data:____/_____/______.  

mailto:cep.goiabeiras@gmail.com
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ANEXO II – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO III – ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Carreira dual, a relação da formação esportiva com a formação escolar de jovens atletas 

do vôlei de praia da Grande Vitória (Guia de entrevista para atletas). 

A relação do atleta com o esporte e com a escola. 

Começaremos levantando perguntas a respeito da relação deles com o esporte ao longo da vida, 

desde as vivências iniciais até o processo de conciliação de treinamentos com a formação 

escolar e acadêmica. 

 

Questões: 

 

1.  Contar sua trajetória dentro do esporte desde o primeiro contato até o presente momento. 

2. Como é sua relação com os outros atletas e treinador do clube? 

3. Anteriormente, houve alguma vivência com outras modalidades esportivas além do vôlei 

de praia? E o que fez você optar pelo vôlei de praia? 

4. Em que momento da sua vida surgiu a vontade de praticar o esporte? 

5. Essa decisão de treinar o vôlei de praia teve influência de alguém?(treinador, família, 

amigos) ou foi uma decisão que partiu de você? 

6. Atualmente, como é organizado a sua rotina? 

7. Como você consegue conciliar o treinamento com outras atividades da vida?  

8. Tem necessidade de estar ausente nas aulas para eventos esportivos, como viagens para 

jogos? Com que frequência? 

9. Já pensou em Desistir dos estudos por causa do esporte? Ou desistir dos treinos por conta 

dos estudos? 

10. O tempo dedicado aos treinos e jogos tem afetado seu rendimento na formação acadêmica 

ou vice-versa? 

11. O atleta teve algum auxílio ou orientação de treinador, professor ou família sobre a 

conciliação de carreira? 

12. Caso não consiga obter sucesso na carreira de atleta, teria algum “plano b” para seguir sua 

vida profissional?  

13. O que o esporte contribuiu e vem contribuindo na sua formação como cidadão? 

14. Onde você busca e imagina estar daqui 5 anos? Qual tipo de profissional você deseja se 

tornar. 


