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RESUMO 

Introdução: A terceirização vem como forma de adaptação às mudanças no 

mercado e, inclusive, as organizações de ensino procuram novos modelos de 

gestão para permanecerem estáveis. Dessa forma, implantar programas 

esportivos na escola pode fazer parte da estratégia da instituição, uma 

estratégia empresarial e educacional. As atividades extracurriculares na escola 

vêm crescendo por diversos fatores (Carbinatto et al, 2010), sendo assim, o 

esporte no período  de contra turno escolar pode ser uma boa alternativa para 

todos os envolvidos. Objetivos: Compreender os interesses que levam os pais 

a matricularem e manterem os filhos em atividades esportivas terceirizadas em 

escolas privadas de Educação Básica. Materiais e Métodos: Pesquisa 

qualitativa, utilizando como estratégia metodológica a observação participante, 

através do contato direto do observador com o fenômeno observado. Foram 

realizados relatos descritivos das observações em um diário de campo durante 

todo o período da pesquisa e foram também colhidas informações baseadas na 

opinião livre do entrevistado, através da entrevista semi-estruturada (gravada). 

A população é composta por pais de alunos, entre 5 e 10 anos, que praticam 

futsal e/ou natação ofertadas pela empresa esportiva terceirizada. As 

observações foram realizadas em uma escola privada do Plano Piloto, no 

Distrito Federal. Resultados: Em geral, a perspectiva dos pais é melhorar a 

qualidade de vida dos seus filhos em diversos sentidos, inclusive o bem estar, 

a diversão, saúde, interação social, entre outras coisas como a disciplina, 

organização e o respeito que as atividades esportivas conseguem 

proporcionar, em suas particularidades, para cada aluno. 

 

Palavras-chave: terceirização; gestão; esporte; observação participante; 

escola; educação física; teoria fundamentada. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ideia central deste trabalho é compreender os interesses que levam os pais 

a matricularem e manterem seus filhos em atividades esportivas terceirizadas em 

escolas privadas de educação básica. 

A terceirização surge porque as empresas precisam se adaptar para atender 

as demandas da atualidade. A terceirização vem para facilitar a adaptação às 

mudanças do mercado, cujo fazem parte da realidade. Segundo Queiroz (1998), a 

terceirização é uma técnica administrativa que possibilita o estabelecimento de um 

processo gerenciado de transferência, a terceiros, das atividades acessórias e de 

apoio ao gerenciamento das empresas que é a sua atividade-fim. Além disso, essa 

técnica permite as empresas se concentrarem no seu negócio, ou seja, no objetivo 

final. Assim, terceirizar algumas atividades de uma empresa pode favorecer uma 

melhor qualidade de atendimento ao cliente. 

De acordo com Oliveira (1994), a terceirização não é moda. “Terceirizar é, 

acima de tudo, uma decisão estratégica”. Alvarez (1996) apoia a terceirização como 

modismo, dizendo ser um novo modelo de gestão e modernização. Afirma ainda que 

a terceirização faz parte da estratégia empresarial a longo prazo e pode beneficiar a 

todos os envolvidos quando bem administrada. Leiria (1995) diz que a terceirização 

é a atividade-fim de uma empresa na atividade-meio de outra empresa e em 

conseqüência da terceirização a empresa dedica a sua atividade-fim com mais 

qualidade e produtividade. Logo, terceirizar pode ser um modelo de gestão 

estratégico para realização efetiva das atividades de uma empresa, sejam elas 

atividades-meio ou atividades-fim. 

Em 2015, houve a aprovação do Projeto de Lei 4330 que permite às 

empresas terceirizarem não só atividades-meio (funções de apoio ao negócio central 

da empresa, como limpeza e vigilância), mas também as atividades-fim (por 

exemplo, a fabricação de carros, no caso de uma montadora). Ainda permanece 

uma grande polêmica a respeito da regulamentação deste projeto de Lei 

(BARRUCHO, 2015). 

Uma grande mudança está ocorrendo no mundo das organizações nos 

últimos tempos. Essa mudança está provocando uma renovação do modelo de 

gestão dessas organizações diante a necessidade de sobrevivência no ambiente 

que atuam (TACHIZAWA e ANDRADE, 2006, p. 15). As instituições de ensino 
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procuram, por exemplo, melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem 

e ao mesmo tempo se preocupam com a diminuição das margens de lucro e a 

necessidade de reduzir custos. (TACHIZAWA e ANDRADE, 2006, p. 22). Benno 

(2009) afirma que a atual realidade é uma grande competição.  Com isso aumenta o 

número de empresas no mercado e, assim, qualquer organização, inclusive a de 

ensino, procura novas estratégias e modelos de gestão para permanecerem 

estáveis no mercado. 

A escola é um grande espaço de interação, socialização e é fundamental no 

processo de desenvolvimento, educação e formação das crianças e jovens 

(FREDRICKS, 2005). Eccles et al. (2001) defendem ainda a necessidade de 

implementar atividades de caráter extracurricular, considerando que estas são de 

extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional dos 

alunos. Dessa forma, as atividades extracurriculares podem melhorar o processo de 

desenvolvimento e formação dos alunos que as praticam.  

Segundo Carbinatto et al. (2010) as atividades extracurriculares nas escolas 

vêm crescendo progressivamente, principalmente, devido aos interesses 

econômicos e familiares. Esses interesses podem estar relacionados também com o 

desejo de manter as crianças e os jovens inseridos, o maior tempo possível, num 

ambiente que favoreça o cultivo de valores educativos, morais e de cidadania. Ou 

seja, a escola é considerada um meio para conservar os alunos em um ambiente 

que favoreça o seu crescimento. 

Essas atividades podem ser ministradas por professores contratados 

diretamente pela escola, por professores terceirizados e empresas de atividades 

físicas (academias esportivas) terceirizadas e instaladas dentro da prórpia escola. 

As atividades esportivas extracurriculares aumentam a prática de atividades físicas e 

a escola separa a esportividade da Educação Física Curricular, oferecendo as duas 

opções (OCAMPO, 2009). 

Implantar programas esportivos na escola pode fazer parte da estratégia da 

instituição. O oferecimento do esporte na escola no período de contra turno pode ser 

uma boa alternativa para os pais pela praticidade, para os alunos pelo ambiente 

familiar com amigos e para a escola pela otimização do uso do espaço. Quando a 

escola une os interesses do cliente, que são os pais e os alunos, aos seus objetivos 

estratégicos pedagógicos, está indo ao caminho de resultados efetivos. 
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Filho (2007) afirma que as escolas têm objetivos comuns de oferecer 

oportunidades para o desenvolvimento individual dos alunos. Afirma ainda que os 

pais consideram benéfica a prática de esportes para a saúde e favorável ao 

rendimento escolar. Osvaldo (2002) também diz que a atividade esportiva 

extracurricular na escola pode ajudar no desenvolvimento dos alunos. Algumas 

características da prática esportiva podem contribuir para o crescimento dos alunos, 

preparando-os para as adversidades que a vida impõe. A competividade é um 

exemplo disso, é desenvolvida em algumas práticas esportivas e é necessária em 

situações de convivências diárias. Diante disso, podemos dizer que as atividades 

extracurriculares podem ser exemplo de estratégia empresarial e também 

educacional, podendo trazer benefícios para a escola e para a empresa terceirizada 

quando bem planejadas. 

Segundo Ocampo (2009) a terceirização na escola não é um processo de 

transferência de serviços e sim uma parceria no desenvolvimento didático. Ela 

afirma ainda que, ao mesmo tempo em que as atividades extracurriculares surgem 

como uma boa alternativa para muitos, poderá haver também falta de 

disponibilidade e/ou dinheiro dos pais fazendo com que os alunos tenham contato 

apenas com a educação física curricular.  

Sendo assim, este assunto merece novas investigações e grande debate no 

ambiente acadêmico. A fim de refletir também como a relação escola-empresa vem 

se efetivando no cotidiano. Seguindo esse raciocínio, quais são os reais motivos que 

levam pais de escolas particulares a matricularem e manterem seus filhos em 

atividades esportivas terceirizadas? 

 

1.1 Cenário 

Segundo a página da internet oficial da instituição o colégio em estudo faz parte 

de uma rede internacional com 104 anos de história no Brasil. Uma rede de ensino 

pertencente ao Instituto de Religiosas, fundado em 1849. A tradição e modernidade 

estão associadas ao desenvolvimento de um ensino voltado para a excelência 

acadêmica e o comprometimento com a transformação social.  

A visão da escola é ser referencial de uma educação que proporcione para as 

crianças, jovens, adolescentes e adultos princípios fundamentados em valores 
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cristãos. O conhecimento se funda na construção e participação, mantendo a 

coerência com os princípios fundamentais da educação evangélico-libertadora. 

A escola fornece aulas para alunos desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio. A idade desses alunos varia entre 1 e 18 anos.  

O espaço físico da escola é bem moderno. É composto por diversas salas e 

laboratórios, três quadras esportivas e uma piscina aquecida, cuja empresa 

terceirizada e a escola podem utilizar. As quadras também são de acesso da 

empresa terceirizada e da escola, porém, em horários distintos. 

A empresa terceirizada pode usufruir de qualquer espaço da escola, desde 

que os funcionários estejam uniformizados e haja consentimento do coordenador 

dos esportes da escola.  Entretanto, é necessário reservar o espaço caso ele já 

esteja sendo utilizado. A piscina e uma das quadras esportivas são reservadas pela 

empresa terceirizada durante todo o período letivo. Sendo assim, a escola precisa 

comunicar e tentar dividir o ambiente com a empresa quando precisar utilizar esses 

espaços específicos. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

A realização deste trabalho surge para compreender e analisar os interesses 

que levam os pais a matricularem e manterem seus filhos em atividades esportivas 

terceirizadas em escolas privadas de educação básica.  A fim de refletir como a 

relação escola-empresa vem se efetivando no cotidiano. 

 

1.3 Objetivos específicos: 

 Identificar os motivos que levam os pais a matricularem os filhos nas 

modalidades de natação e futsal; 

 Analisar as diferenças entre os motivos de escolha e permanência dos filhos 

na natação e no futsal; 

 Compreender as percepções dos pais sobre as diferenças entre as aulas 

terceirizadas e a educação física curricular dos filhos. 
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1.4 Proposta pedagógica da escola 

O colégio tem um projeto pedagógico que contempla um trabalho dinâmico, 

construído e vivenciado por todos os envolvidos no processo educativo. Esse 

trabalho parte do movimento, ação-reflexão-ação, buscando a formação de um 

cidadão comprometido com a defesa da vida, legado do fundador do Instituto das 

Religiosas do Sagrado Coração de Maria, Pe. Gailhac.  

O projeto pedagógico da escola busca garantir que cada pessoa seja 

respeitada em suas singularidades, proporcionando aos alunos condições de 

construção de um modelo de mundo com sentido e significado solidários.  É um 

projeto que faz parte de um processo educativo que estimula a criatividade, a 

construção da autonomia e do pensamento crítico. 

A Rede propõe uma postura dinâmica e coerente entre a proposta curricular e 

a prática pedagógica. Dentre os diversos objetivos educacionais, estão as ações 

pedagógicas que facilitem os processos de desenvolvimento cognitivo, afetivo-

social, psicomotor e de aprendizagem; condições que favoreçam o desenvolvimento 

da autoestima e da autonomia intelectual, moral e religiosa; espaço significativo de 

aprendizagem, dando ao ato de estudar e às atividades escolares um significado 

social e interativo, que incentive a curiosidade e a participação, entre outros. 

Possivelmente há um projeto pedagógico da escola privada juntamente com a 

empresa esportiva terceirizada. Podemos afirmar isso pelo fato de haver um diálogo 

entre as coordenações da escola e da empresa. Entretanto, não foi possível obter 

informações detalhadas a respeito. 

 

1.5 A Empresa terceirizada 

No início do ano de 2015, o colégio iniciou uma parceria nova com a 

academia esportiva disponibilizando atividades esportivas no período de contra turno 

para os alunos do colégio. A academia está em processo de adaptação dentro da 

escola e oferece várias atividades, como natação, futsal, voleibol, capoeira, judô e 

balé. Somente os alunos da escola podem realizar a matricula nas modalidades 

esportivas. A matrícula é realizada com a própria empresa e beneficiam alunos do 
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Infantil ao 5º ano com idades de 4 a 10 anos. Em Brasília, a empresa esportiva 

realiza suas atividades em outras escolas e também em clubes. 

Foi criada em 2005 com o objetivo de contribuir para a formação da criança. 

Investir na criança e trabalhar o seu desenvolvimento físico por meio das atividades 

esportivas, desenvolvendo habilidades corporais básicas e fundamentos de algumas 

modalidades específicas. Oferece, atualmente, atividades diferenciadas com a 

Colônia de Férias. 

Em geral, as crianças que realizam as atividades oferecidas pela empresa no 

Colégio são bem agitadas, animadas e afetuosas. A própria escola é responsável 

por zelar e proteger as crianças nesse período integral, e, durante as atividades 

oferecidas pela empresa uma monitora é responsável por encaminhar e organizar a 

turma até o local da aula, facilitando assim, esse processo. Entretanto, os 

professores da empresa terceirizada também são responsáveis pelas crianças 

durante o período de aula. 

 

1.6 Espaços da Educação Física 

O colégio fornece aulas de Educação Física curricular em suas diferentes séries, 

mais especificamente, do Ensino Fundamental 1 ao Ensino Médio. Esses alunos tem 

entre 6 e 18 anos. O colégio fornece também aula de Movimento apenas para a 

Educação Infantil, que é composta por alunos entre 1 e 5 anos de idade.  

A aula de movimento é ministrada também por um profissional de educação 

física e assemelha-se a uma aula de educação física curricular. É uma aula voltada 

para os alunos mais novos da escola e que fazem parte da Educação Infantil (1 a 5 

anos). Segundo um professor de educação física da escola, a aula de movimento é 

semelhante à aula de educação física curricular, difere-se apenas por ter atividades 

mais específicas e voltadas ao lúdico e á psicomotricidade. Isto ocorre, pois os 

alunos das aulas de movimento são bem mais novos que o restante dos alunos da 

escola e não podem seguir o mesmo planejamento que as outras séries. Os 

planejamentos das aulas de Educação Física e das aulas de Movimento são feitos 

anualmente e conferidos trimestralmente. 
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A escola também possui times da seleção em alguns esportes, que disputam 

campeonatos representando o colégio em várias regiões de Brasília e do Brasil. São 

equipes esportivas com o foco mais voltado ao alto rendimento. Por enquanto, os 

esportes que fazem parte das seleções são apenas o voleibol, handebol e o futsal. 

Essas equipes são treinadas por professores contratados pelo colégio. 

A partir dessas informações, podemos afirmar que a escola fornece a educação 

física curricular, a aula de movimento (para alunos entre 1 e 5 anos que não tem a 

educação física curricular) e o esporte (seleção) em período de contra turno. A 

empresa terceirizada é responsável por fornecer apenas as modalidades esportivas 

específicas em período de contra turno. 

Estas informações são relevantes, pois como veremos nos resultados os pais 

fazem comparações entre essas aulas e as atividades terceirizadas. 

 

1.7 O Esporte na Escola 

O colégio oferece aos alunos treinamento de voleibol, handebol, futsal, natação 

e xadrez. Tudo isso com o objetivo de incentivar a prática esportiva. O grande 

propósito é também formar equipes para representarem o colégio em diversos jogos 

e campeonatos, proporcionando oportunidades únicas aos alunos de vivenciar o 

esporte em suas diferentes situações.  

É através dos jogos amistosos, campeonatos locais, nacionais e 

internacionais que todos aprendem a trabalhar em equipe, cooperando com o 

colega, aprendem a ganhar e a perder, respeitando os próprios limites e de todos ao 

seu redor. O colégio incentiva a prática de esportes e com isso, contribui para uma 

melhor qualidade de vida dos alunos.  

Além dos esportes oferecidos pela escola, há também os esportes oferecidos 

pela empresa terceirizada. Que inclui o futsal, voleibol, natação, judô, capoeira, 

dança e ballet. São modalidades esportivas mais direcionadas para os alunos do 

período integral ou até mesmo para os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.  
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2 MÉTODOS 

Em Março de 2015 começaram as observações dentro da instituição privada e 

elas foram feitas até o mês de Outubro do mesmo ano. Foi através das observações 

de campo que obtivemos percepções em diversos aspectos. Podemos dizer que 

esses aspectos estão relacionados com todos que freqüentavam a escola e 

participavam das atividades oferecidas pela empresa terceirizada. Desse modo, a 

análise dos dados pôde ser mais completa. 

A adaptação foi necessária em várias etapas da pesquisa. Conforme as 

circunstâncias de todos os acontecimentos diários, os planejamentos mudaram e se 

adaptaram de acordo com as possibilidades que estavam ao alcance do 

pesquisador. Havia uma idéia inicial e que foi sendo modificada com o decorrer da 

coleta de dados. Essa ideia teria o foco maior no âmbito da gestão de empresas 

esportivas terceirizadas dentro das escolas privadas. Entretanto, a pesquisa tomou 

outro rumo com o decorrer do tempo. Uma nova ideia foi construída a partir das 

condições mais acessíveis para a rotina da pesquisadora. Dessa maneira, tivemos 

uma nova proposta principal, que é estudada nesta pesquisa.  

A escolha pelas modalidades estudadas partiu através das circunstâncias que o 

projeto foi sendo levado. Nem todas as modalidades esportivas estavam ao alcance 

de entrevistas e observações diárias. De fato, o futsal e a natação foram as 

modalidades de maior acesso e entrosamento do pesquisador com os pais e os 

alunos. Os pais dos praticantes de voleibol também fariam parte da pesquisa, 

porém, tivemos dificuldades de conseguir algum diálogo com os respectivos pais. A 

empresa esportiva oferece também outras modalidades, entre elas o judô, a 

capoeira, a dança e o ballet. Contudo, o nosso estudo abrange apenas o futsal e a 

natação.  

Os primeiros dados foram obtidos pela da empresa terceirizada. Dados como a 

quantidade de alunos em cada modalidade esportiva, faixa etária, tempo de prática, 

entre outros. A escola privada disponibilizou outros dados e dessa forma, a pesquisa 

estava sendo construída, dado após dado. 

Porém, visto que a empresa esportiva terceirizada abrange um público de 

crianças com diferentes idades, delimitamos este público para crianças praticantes 

de futsal ou natação entre 5 a 10 anos. Desse modo, limitamos a nossa a nossa 
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pesquisa somente com pais de alunos deste grupo específico. Durante o período 

das observações foram iniciadas também as entrevistas semi-estruturadas. Foram 

gravadas por meio de uma conversa informal com os pais dos alunos de futsal e 

natação e com o tempo aproximado de 6 minutos cada conversa.  

Os dados, portanto, foram coletados nas várias etapas da pesquisa na interação 

com seus sujeitos.  

 

2.1 Tipo de pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa de campo com investigação empírica e de 

orientação participante e indutiva. Os métodos de orientação indutiva reforçam o 

contato do pesquisador com o objeto de pesquisa e sua imersão em seu mundo 

físico e social (VOTRE et al.,1993). O mesmo autor diz que temos uma pesquisa 

empírica quando procuramos compreender o comportamento dos indivíduos em 

seus diferentes aspectos. A pesquisa é também de caráter exploratório, pelo grau de 

familiaridade do pesquisador com o tema de investigação.  

 

2.2 População 

Na escola haviam 1409 alunos matriculados no 1º semestre de 2015 e 1396 

no 2º semestre. Dentre estes últimos alunos, 356 fazem parte da Educação infantil e 

são alunos de 1 a 5 anos; 447 são do Fundamental 1 e tem de 6 a 10 anos; 

Fundamental 2 com 353 aluno de 11 a 15 anos e por último 240 alunos do Ensino 

Médio de 16 a 18 anos.  

A pesquisa teve como foco principal os alunos praticantes do futsal e da 

natação entre 5 e 10 anos. Dessa forma, fizeram parte desse grupo os alunos da 

Educação Infantil e do Fundamental 1. Do total de 803 alunos dessa faixa etária, 

apenas 95 alunos poderiam fazer parte da pesquisa. Mais especificamente, 53 

alunos do futsal e 42 da natação. 

A amostra deste projeto foi por adesão e aleatória. É composta por 7 pais de 

alunos que estudam na instituição privada e praticam o futsal e a natação como 

modalidade esportiva extracurricular pela empresa terceirizada. São 4 pais de 

alunos que praticam a natação e 3 pais de alunos que praticam o futsal.  
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Para a participação das entrevistas, os sujeitos foram integrantes da 

população atendendo aos critérios de inclusão. 

 

2.3  Instrumentos de Pesquisa 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a observação 

participante e a entrevista semi-estruturada, cujo roteiro encontra-se nos anexos 

deste projeto. 

A Observação Participante é obtida através do contato direto do pesquisador 

com o fenômeno observado, para recolher as ações dos atores em seu contexto 

natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de vista (CHIZZOTTI, 1995). A 

observação descreve os componentes da situação em estudo: os sujeitos, o local, o 

tempo, as ações, os conflitos e sintonia, as atitudes e os comportamentos diante da 

realidade. A atitude participante pode se caracterizar pela partilha completa da vida 

e da atividade dos participantes, identificando e vivenciando suas ações e seus 

significados. O observador participa de todas as situações, acompanhando o 

cotidiano, hábitos, circunstâncias e sentido dessas ações com interrogações sobre 

as razões e significados dos seus atos.  

Foram realizados resumos descritivos das observações em um diário de 

campo. Os dados da observação de campo auxiliaram um melhor entendimento dos 

comportamentos em diversas situações e, através dela, foram estudadas as 

especificidades dos grupos ali inseridos. Esses resumos descritivos ajudaram na 

análise dos dados obtidos. 

Foram colhidas informações baseadas no discurso livre do entrevistado e o 

entrevistador manteve-se atento a todas as informações prestadas. A entrevista 

precisou de alguns cuidados (posição do entrevistador, formas adequadas de 

registro, redução e análise dos dados) para garantirem a qualidade e o registro das 

informações coletadas.  

 

2.4 Análise Dos dados  

A Análise e interpretação dos dados foram feitas a partir da Teoria 

Fundamentada, que se inicia com a coleta de dados e finaliza com a redação das 
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nossas análises e a reflexão de todo o processo (CHARMAZ, 2006). A teoria 

fundamentada leva você a construir uma teoria através dos dados coletados, 

juntamente com literaturas existentes para explicar e entender ações e fenômenos 

do contexto social em estudo. São acrescentadas, através da Teoria, novas 

perspectivas ao fenômeno. É realizada através da metodologia de campo e 

identifica, desenvolve e relaciona conceitos. 

Foi realizada uma conversa informal através da entrevista gravada semi-

estruturada e, posteriormente, as entrevistas foram transcritas. Dentre as etapas da 

Teoria estão a descrição da ferramenta, a coleta de dados, a codificação e a 

redação da análise. Dessa forma, foram realizadas as codificações na prática da 

teoria fundamentada, que classifica os dados de acordo com o que eles indicam, 

resumindo e representando cada parte deles. Temos vários tipos de codificação, a 

inicial (palavra por palavra, linha a linha e incidente por incidente), a focalizada e a 

axial (CHARMAZ, 2006). A codificação em si fragmenta os dados. Ela, portanto, 

compara, divide, conceitualiza e estabelece relações entre os dados. 

A etapa de codificação da pesquisa foi iniciada com a codificação inicial linha 

a linha. Essa etapa foi a primeira fragmentação dos dados em códigos. Ela foi 

realizada com palavras que refletiam a ação do entrevistado. Logo após esse 

primeiro contato com a codificação, realizamos a codificação focalizada. Foi a 

segunda parte da codificação que fragmentou ainda mais os dados, deixando-os 

mais direcionados, seletivos e conceituais. E, por último, foi realizada a codificação 

axial que classificou, sintetizou e organizou os dados, gerando e relacionado 

categorias e subcategorias. É importante ressaltar que a comparação e a análise 

dos dados são realizadas constantemente e durante todo o processo e etapas da 

pesquisa. 

A partir da codificação axial estabelecemos algumas categorias de análise. 

Foram classificadas seis categorias, 1. Motivo da escolha pela empresa; 2. Motivo 

da permanência na empresa; 3. Benefícios da atividade; 4. Educação Física e o 

Esporte; 5. Relação de pai e filho com o esporte e 6. Pontos Negativos. Para cada 

categoria foram atribuídas características correspondentes às codificações 

realizadas nas etapas anteriores e que serão descritas nos Resultados da pesquisa. 
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A partir das categorias também foram estabelecidas algumas variáveis de 

análise. Entre elas, o Sexo, a modalidade e o desempenho de cada aluno cujos pais 

foram entrevistados. Essas variáveis também serão aprofundadas nos Resultados 

da pesquisa. 

Por fim, esta técnica procurou investigar e analisar a compreensão dos atores 

sociais no contexto cultural em que as informações específicas da pesquisa são 

produzidas. Os dados foram analisados conforme as categorias e o comportamento 

das variáveis encontradas, quanto às suas frequências e importância. 
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3 Resultados  

Os resultados foram obtidos através da análise dos dados coletados durante 

a pesquisa. Obtivemos dados tanto da observação participante, quanto das 

entrevistas semi-estruturadas. As trajetórias dos alunos foram realizadas por meio 

das observações de campo, que trouxeram características a respeito da 

personalidade de cada um e de suas ações em diversas situações. As categorias e 

as variáveis foram adquiridas através das codificações das entrevistas realizadas 

com os pais dos alunos. Primeiramente, foram estabelecidas as categorias através 

das codificações. Logo após, as variáveis foram surgindo para relacionar e analisar 

as categorias juntamente a elas e a outros dados. 

3.1 Trajetória dos alunos. 

Aluno 1: 

Variáveis 

Sexo, modalidade, desempenho 

 

Menino, natação, abaixo da média. 

 

É praticante de natação. Iniciou no ano de 2015, gosta de praticar e anseia pelos 

dias das aulas. Ele dorme melhor, se alimenta melhor, socializa mais com os 

colegas. Atualmente, tem 6 anos, mas tinha 5 anos quando a pesquisa foi iniciada.  

No início, sua maior dificuldade era de se movimentar dentro da água. Os exercícios 

eram feitos de forma mais lenta e com grande dificuldade. Suas habilidades estão 

melhorando a cada dia, mas ainda tem dificuldades em certos exercícios. Contudo, a 

melhora é perceptível em relação ao seu desenvolvimento motor, desenvolvimento 

das habilidades do próprio esporte, no entendimento dos exercícios, na 

comunicação com os amigos. Em relação às aulas, gostava mais da aula livre, assim 

como a maioria das crianças. Mas, mesmo assim, ele sempre estava ansioso pelas 

aulas, sendo aula livre ou não. 
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Seu pai tem um problema de saúde, hérnia de disco, e a natação ajuda no 

tratamento dessa enfermidade. Porém, falta tempo para a realização desta prática. 

Mas, seu pai e sua mãe gostam bastante desta modalidade e vontade de voltar a 

nadar não falta. Acreditam também que é necessário uma criança saber nadar. 

Quando houver alguma emergência e a criança precisar nadar, ela não terá 

problemas. Então, é importante esse conhecimento na prática. Outro ponto 

importante é o gasto de energia que ele tem e, com isso, ao chegar em casa dorme 

melhor e também fica mais disposto para fazer outras obrigações. Aprendeu a 

respeitar mais as orientações sobre o que é ou não permitido tanto dento de casa 

quanto na escola e na aula de natação. Ou seja, a disciplina foi trabalhada e está 

sendo conquistada a cada dia. 

Ele não possui educação física curricular na escola, mas sim algumas brincadeiras 

no parquinho. Aula de movimento, mais especificamente.  

Seus pais têm preferência pela natação sobre as outras possíveis atividades e 

acreditam que prepara o ser humano de uma forma diferente. 

Hoje, está bem mais desenvolvido tanto na modalidade quanto como criança em 

geral. Ele gosta de conversar bastante, perguntar sobre tudo e falar as coisas que 

fez ou gosta de fazer. Ele tem algumas dificuldades em entender algumas perguntas 

ou explicação, mas é uma criança do sorriso contagiante.  

Aluno 2:  

Variáveis 

Sexo, modalidade, desempenho 

 

Menino, futsal, acima da média. 

 

É muito habilidoso no futsal e tem apenas 6 anos de idade. Desde pequeno gostava 

de jogar e sempre jogou. Seu sonho é ser como o jogador profissional de futebol, 

Neymar. Ele pediu para fazer o futsal e não quer sair de forma alguma. Destaca-se 

em quase todas as aulas, joga muito bem em relação aos outros alunos da turma. 
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Teve um grande desenvolvimento e aprendizagem com o futsal. É pontual, respeita 

os colegas e o professor. Mas, sua mãe gostaria que ele tivesse mais tempo de aula 

e em um espaço maior. Ela relaciona o futsal como algo saudável e relaciona ainda 

o gostar do filho com prazer. 

Ele possui a educação física curricular, mas sua mãe não o deixaria fora de uma 

modalidade esportiva mesmo com a educação física na escola.  

Caso desobedeça a mãe ou deixe de fazer suas responsabilidades como filho, ela 

não o deixa praticar a modalidade e isso vira um castigo. Assim, ele obedece mais e 

se conscientiza melhor das coisas que pode ou não fazer. 

Todos em sua turma gostam bastante do futsal e são loucos por bola. Ele se diverte 

bastante praticando o futsal. É um menino muito alegre, educado, participa bem das 

aulas e não implica com besteira. 

Aluno 3:  

Variáveis 

Sexo, modalidade, desempenho 

 

Menino, natação, acima da média. 

 

Ele tem 7 anos e gosta muito de nadar. Já nadava anteriormente em sua antiga 

escola. Faz futsal também, mas não é no mesmo lugar que faz a natação. Gosta 

muito dos dois. Sempre gostou. 

Seus pais acham essencial a prática de atividade física e acham a natação como um 

dos principais esportes que existe, ajudando na parte motora, cardiorrespiratória, 

resistência e na sobrevivência. Seu pai gostou muito da piscina da escola e da 

oportunidade que a empresa oferece para os alunos e gosta também dos 

professores. 

Destaca-se pelas suas habilidades dentro do esporte. Além de nadar muito bem, 

não brinca durante a aula e faz os exercícios muito bem. Quer fazer sempre mais, 
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destacando-se em sua velocidade e vontade de ter aula. Atualmente, é um dos 

melhores alunos da turma. 

Tem educação física curricular, mas o pai não o deixaria sem a natação. Ele acredita 

que a atividade física extracurricular faz bem, desenvolve melhor e é um 

complemento da educação física. 

Seu pai tentou matriculá-lo perto de onde mora, mas não havia vagas. Então, foi 

matriculado na escola em que estuda, mas não se arrepende. Pelo contrário, está 

gostando e muito. Os pais e o filho gostam muito. Além da praticidade de ser na 

própria escola. Atualmente, permanece na natação que a empresa terceirizada 

oferece dentro do colégio e futsal em outro lugar. 

É um menino muito centrado em todas as coisas que está fazendo, respeita os 

colegas e professores, faz os exercícios de forma correta e não cria problemas ou 

dificuldades. Ele é mais tímido que a maioria da turma. 

Aluno 4:  

Variáveis 

Sexo, modalidade, desempenho 

 

Menino, futsal, abaixo da média. 

 

É uma criança especial encantadora. Tem 6 anos e é portador de autismo. Já 

mudou de esporte duas vezes. No início fazia judô e capoeira, mas não deu muito 

certo com o judô e acabou mudando de modalidade. Começou a fazer dança e 

gostava demais. Depois, surgiu o interesse pelo futsal e ele saiu da dança, 

começando a praticar futsal. Então, passou a fazer capoeira e futsal. Ele gosta 

bastante dos dois e está se dando muito bem com as aulas e com o professor.  

O contato físico o deixa bem desesperado, mas o futsal foi surpreendente porque 

mesmo com contato físico ele gosta bastante e se adaptou muito bem. Ele ainda 

está desenvolvendo suas habilidades em quadra, não joga tão bem em relação aos 
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outros alunos, mas está se esforçando e aos pouquinhos conquistando habilidades. 

Fica ansioso para ter aula e quando não vai sente muita falta.  

Sua energia é grande e seu desenvolvimento também. Ele não tem aula de 

educação física, mas tem aula de movimento, uma aula que ajuda a coordenação 

motora fina. Sua mãe o manteria no esporte mesmo se ele tivesse aula de educação 

física. Ela sente sua evolução e percebe que ele gosta muito de fazer as duas 

modalidades. 

É um menino com uma energia que não acaba mais. Espontâneo e bem sensível 

com algumas situações específicas. Tem um trio de amigos que não larga de forma 

alguma durante as aulas, é bem apegado mesmo. Ele é encantador. 

Aluno 5:  

Variáveis 

Sexo, modalidade, desempenho 

 

Menina, natação, abaixo da média. 

 

Ela e seu pai gostam bastante da natação, está na 5ª série e tem 10 anos. 

Está desenvolvendo bem, mas não se destaca em relação aos outros alunos. Ainda 

está em processo de aprendizagem das habilidades específicas da natação, tem 

dificuldades em alguns exercícios, mas está melhorando com o passar das aulas. 

Ela não faz outras atividades, apenas a natação. Tem educação física curricular, 

mas não consegue os benefícios que tem apenas com a educação física. 

Seu pai não sabe nadar e sofreu por causa desse fato, então preferiu coloca-la na 

natação para ela não passar o que ele passou. Ele acha que a natação é um 

exercício completo e como ela teve problema de refluxo quando pequena esse 

esporte ajuda bastante nessa parte. Ajuda também na respiração, menos cansaço, 

dorme melhor, gasta mais energia e assim, dorme facilmente. 
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Ela gosta bastante da natação, mas caso quisesse trocar de modalidade poderia. 

Seu pai tentaria propor alguma alternativa para tentar mantê-la neste esporte, mas 

abriria mão mesmo não querendo para deixar a filha bem e fazendo o que gosta. 

É uma menina doce. Gosta de perguntar as coisas e conversar sobre tudo que vem 

em sua mente. Durante a aula até tenta enrolar um pouco conversando. Ela coloca 

em fala as coisas que acha sobre todos os assuntos que quer tratar. É uma menina 

educada e correta. 

Aluno 6:  

Variáveis 

Sexo, modalidade, desempenho 

 

Menina, natação, mediana. 

 

A aluna tem 9 anos e sempre gostou da natação. Pratica desde bebê até os 5 anos 

de idade, parou de praticar porque não agüentava mais nadar e retornou este ano 

por vontade própria. Ela quis voltar, tentou se adaptar em outras modalidades e não 

conseguiu. Fez aula experimental de dança e não gostou. Escolheu fazer a natação 

novamente e ainda gosta bastante. 

Desde que entrou na natação sua coordenação motora foi melhorando e seu 

desenvolvimento foi sendo maior a cada dia, tanto na própria modalidade quanto em 

outras situações. 

Ela tem educação física curricular, mas sua mãe não a tiraria do esporte. No ponto 

de vista dela, é necessária a educação física além da educação física do colégio, 

por trabalhar mais a parte respiratória, muscular, coordenação, equilíbrio e outras 

características da criança. Atualmente, gosta bastante da natação e não quer parar 

de praticar. Está desenvolvendo bem e o intuito é melhor ainda mais. 

É uma menina bem tímida, mas quando está com as amigas coloca em ação o seu 

lado “faladeira”. Muito educada e organizada com as suas coisas. 
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Aluno 7:  

Variáveis 

Sexo, modalidade, desempenho 

 

Menina, futsal, mediana. 

 

Ela tem 8 anos e gosta bastante de esporte. Sempre gostou de futebol e desde o 

ano de 2014 está em contato com o esporte. Fez durante 4 anos na escola mesmo e 

assim que ela aprendeu a nadar de forma que conseguisse se proteger dentro da 

piscina pôde escolher o esporte de sua preferência. Praticou judô durante 1 ano e 

por último o futsal. Hoje, ela faz futsal e não quer sair de forma alguma. 

Quando está descumprindo alguma ordem dentro de casa, a mãe diz que ela ficará 

sem ir à aula de futsal. Dessa forma, a filha tenta obedecer só para não ficar sem a 

aula que gosta. 

Caso ela escolhesse outra modalidade, sua mãe a colocaria. Portanto, não a 

deixaria sem contato com o esporte porque acha que faz bem para a saúde dela, ela 

também dorme mais calma e mais cedo. O “gostar” e o “prazer” de praticar o esporte 

tem grande importância. A aluna se sente feliz com o futsal e isso que importa.  

Ela tem educação física curricular, mas não ficaria sem o esporte. É um 

complemento para ela em todos os sentidos. 

É a única menina da sua turma de futsal, mas ela não liga para isso e a turma toda 

gosta dela. Existiu provocação no início, mas agora todos os meninos gostam 

bastante dela. Ela tem grandes habilidades no futsal e se destaca de alguns colegas 

da turma. Tem uma irmã que estuda no colégio até ás 19h e isso facilita para os pais 

buscarem as duas no mesmo horário. 

É uma menina com personalidade forte. Tem um instinto mais corajoso e mais 

desafiador que muitas outras meninas. Suas atitudes a colocam num papel de mais 
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corajosa. Com relação ás habilidade do futsal consegue se destacar mais que 

muitos meninos da turma. 

 

3.2 Categorias 

A partir dos dados obtidos das duas modalidades futsal e natação, 

construímos as seis categorias 1. Motivo da escolha pela empresa; 2. Motivo da 

permanência na empresa; 3. Benefícios da atividade; 4. Educação Física e o 

Esporte; 5. Relação de pai e filho com o esporte e 6. Pontos Negativos. 

Na categoria 1 - Motivo da escolha pela empresa, os pais dos dois esportes 

afirmaram que a praticidade de ter o esporte na própria escola do filho é melhor e 

mais fácil para ambos. O gosto do filho e a utilidade do pai também fizeram parte 

dos motivos da escolha pela empresa. Alguns pontos específicos da natação foram 

ditos por alguns pais para essa categoria, como a boa estrutura da piscina, o clima 

seco de Brasília e a falta de vagas em outras academias. 

A categoria 2 - motivo da permanência na empresa estabelece as mesmas 

características para as duas modalidades, entre elas: bons profissionais, adaptação 

do filho no esporte, gosto do filho e utilidade do pai. 

Outra categoria que estabelece algumas características em comum é “3. 

benefícios da atividade”. Essa categoria traz os diversos benefícios citados pelos 

pais dos alunos. Entre esses benefícios estão a diversão, a socialização, uma 

melhor alimentação e disposição, maior desenvolvimento motor, social e funcional, 

mais disciplina e maior gasto de energia, que, consequentemente, deixa seus filhos 

mais cansados e, por isso, dormem melhor. Dessa forma, os pais associam esses 

benefícios com aspectos positivos na vida de seus filhos. 

Entrando na categoria 4 - Educação Física e o Esporte, podemos dizer que a 

educação física que a escola oferece para os alunos é tratada como algo mais 

básico e geral. Aulas com um grupo maior de alunos e um menor tempo de duração. 

Através das observações percebemos que as aulas são mais cheias e não 

abrangem esportes específicos.  

Todos os pais, sem exceção, afirmaram que não tirariam os seus filhos das 

atividades esportivas extracurricular, pois acham que o esporte é um complemento 
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para eles. A educação física da escola não supre as necessidades dos filhos em 

diversos aspectos, como no desenvolvimento da parte motora e funcional que o 

esporte específico traz, na diversão de poder fazer o que gosta, em um maior 

desenvolvimento funcional, no aprendizado específico do esporte, entre outros, e 

dessa forma, a melhor opção é manter os filhos nas atividades extracurriculares 

além da educação física curricular.  

Alguns argumentos foram estabelecidos pelos pais para explicar o que é 

tratado na educação física curricular conforme o ponto de vista deles mesmos. 

“Saber perder, ter competitividade, maior parte pedagógica, saber trabalhar em 

grupo, professor com atenção reduzida para os alunos e tempo insuficiente para 

adquirir benefícios que podem ser fornecidas em uma atividade física por fora”.  

A aula de movimento, citada por alguns pais, também é ministrada por um 

profissional de educação física, porém, o grupo de alunos é restrito á crianças 

apenas de 2 a 6 anos de idade. Essa aula é uma aula semelhante à aula de 

educação física curricular, porém, com um nome diferente pelo fato de atender 

apenas um grupo mais novo de alunos. Assim, as atividades e as propostas 

pedagógicas podem ser diferentes. Uma aula voltada para a coordenação motora 

fina das crianças e que estabelece pontos essenciais para a criança crescer e 

desenvolver melhor são exemplos dos objetivos da aula de movimento. 

Existem também pontos que não são comuns entre as duas modalidades. No 

futsal, os pais optam também pela escolha da modalidade pelo gosto dos filhos e, 

dessa maneira, conseguem “castigá-los” de alguma forma para conseguirem o que 

querem de seus filhos quando eles estão mais teimosos. Já na natação, a utilidade 

dos pais é maior do que o gosto dos filhos pela modalidade, e assim, a natação 

acaba criando um vínculo maior de necessidade funcional da criança (vários 

aspectos como sobrevivência na água e saúde do corpo) do que pelo gosto da 

mesma. Essas situações estão presentes na categoria 5 “Relação de pai e filho com 

o esporte”. Ainda nessa categoria, podemos citar também que os filhos ficam mais 

próximos de seus pais com a prática da atividade esportiva. Os pais perguntam 

sobre a aula e os filhos contam. Dessa forma, a aproximação dos filhos com seus 

pais torna-se maior e melhor. Essas características foram percebidas através das 

observações de campo. 

Algumas características são apresentadas na categoria 6. Pontos negativos. 

Entre elas, a grande quantidade de alunos na turma e o curto tempo de duração da 
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aula. Porém, esses pontos foram enfatizados apenas por dois pais da modalidade 

futsal. Eles relataram que a turma era cheia e seus filhos não aproveitavam tanto a 

aula como eles desejavam. E o tempo curto impedia que os seus filhos 

participassem de forma constante da aula. Dessa forma, esses foram os dois únicos 

pontos negativos relatados pelos entrevistados. 

No futsal, mais especificamente, alguns pais usam um tipo de estratégia para 

manter o que eles querem e precisam em relação aos seus filhos, ao esporte e as 

obrigações. Caso o filho não cumpra o que lhe foi pedido a prática da modalidade 

esportiva fica suspensa. Dessa forma, os filhos cumprem e fazem o que precisa ser 

feito e sem demora. Tudo isso para não ficar de fora das aulas da modalidade 

esportiva que escolheu fazer.  

Na natação a escolha parte mais dos pais do que do próprio gosto dos filhos, 

diferente do futsal. Com base nos dados coletados e analisados, os filhos escolhem 

futsal porque gostam e escolhem natação porque os pais julgam necessário por 

questão de sobrevivência, emergência e saúde. 

Essas informações entram nas questões de utilidade, gosto e norma que são 

explicadas por Lovisolo (1995).  Ele diz existir três motivos para explicar a conduta 

das pessoas, que agem porque seguem uma norma, pretendem alcançar algum 

objetivo ou finalidade utilitária e porque gostam ou sentem o prazer daquilo que 

fazem. Através disso, os sentidos das ações dos pais ficaram mais fáceis de serem 

compreendidos. 

Os pais, em geral, afirmaram que o esporte ajuda a criança em diversos 

aspectos, como fazer amigos e socializar com outras pessoas, aprender a ter 

disciplina e a respeitar as regras, a superar desafios, a melhorar aspectos motores, 

a estimular sua saúde e ter bons hábitos. 

 

3.3 Variáveis 

Inicialmente, dividiremos a análise pelas variáveis que apresentam 

argumentos. Através da Teoria Fundamentada identificamos as categorias e as 

variáveis dos alunos. Foram estabelecidas as seguintes variáveis: Sexo, modalidade 

e desempenho. Dentre os 7 alunos cujos pais foram entrevistados, temos 4 meninos 

e 3 meninas. Dois meninos e uma menina são praticantes de futsal; dois meninos e 

duas meninas praticam a natação. 
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Nas duas modalidades, futsal e natação, os meninos são totalmente 

diferentes na variável habilidade do esporte específico de cada um. No futsal temos 

dois meninos, um com habilidade acima da média e o outro abaixo da média. Na 

natação também encontramos habilidades semelhantes com os dois meninos, um 

acima da média e o outro abaixo da média. Isso foi observado durante o período das 

observações de campo pela pesquisadora. 

Já em relação às meninas da natação, elas também são diferentes em 

relação às habilidades. Uma é abaixo da média e a outra é mediana. A única menina 

do futsal se destaca um pouco pelas habilidades dentro de quadra. Em níveis de 

habilidade ela está no nível mediano da turma. 

Conforme as observações e as categorias juntamente com as variáveis, 

observamos que na natação os meninos evoluem mais rapidamente que as 

meninas. A idade interfere um pouco nessa evolução, visto que os alunos mais 

novos têm mais dificuldade na realização de movimentos específicos de cada 

modalidade. No futsal também temos essa situação, porém, apenas uma menina é 

praticante e isso pode ser objeto de pesquisa em estudo futuros. Mesmo sendo a 

única menina, ainda se destaca em comparação aos outros alunos da turma. Os 

dois meninos praticantes do futsal são diferentes em questão de desempenho e de 

personalidade. Entretanto, os dois praticam porque gostam e se sentem bem. 

Nos dois esportes, as crianças de ambos os sexos, gostam e se divertem 

bastante quando o assunto é nadar ou jogar futsal. Apesar do desenvolvimento de 

alguns serem mais lentos que o de outros, as crianças se esforçam e tentam dar o 

melhor de si. As amizades que elas adquirem e a socialização entre os amigos da 

turma tornam-se motivação para a prática e para o desenvolvimento das crianças. 

Isso foi notado também através das observações de campo. 

Dentre as diversas categorias e variáveis formadas na pesquisa, identificamos 

que os alunos em questão tem grande gosto pelos esportes que praticam 

independente da utilidade dos pais em relação à escolha do esporte. Entretanto, os 

pais dos alunos da natação enfatizam sobre a necessidade desse esporte para a 

vida e desenvolvimento de seus filhos. Por outro lado, os pais dos alunos praticantes 

do futsal enfatizam o gosto do filho pelo esporte, não deixando de citar a importância 



29 
 

de um esporte na vida da criança, qualquer que seja ele. Dessa forma, as variáveis 

não implicam tanto na escolha dos pais pelos esportes. 

As variáveis estabelecidas implicaram na divisão das codificações realizadas. 

Se algum aluno não tiver se adaptado ao esporte, o pai, provavelmente, não o 

manteria naquele esporte. Zelando, dessa forma, pelo bem estar e gosto do filho, 

evitando também atritos pessoais. Ou seja, a partir do momento em que os pais e 

alunos tiverem problemas com a empresa ou outros alunos da turma em relação às 

variáveis estabelecidas (Sexo, modalidade e habilidade) as mudanças ocorrerão. A 

justificativa acima foi descrita, pois através dos dados verificamos que um aluno de 

futsal havia trocado de esporte diversas vezes por não ter se adaptado aos outros 

esportes. Dessa maneira, a modalidade dos alunos (uma das variáveis 

estabelecidas pela pesquisadora) pode ter grande influência na possibilidade de 

permanência e escolha do aluno naquele esporte específico. 

Lovisolo (1995) afirma que o gosto enfatiza finalidades de prazer e que a 

utilidade enfatiza finalidades de necessidades. Diante disso e com base na análise 

dos dados, os alunos praticantes do futsal estavam mais voltados ao gosto e os 

alunos da natação à utilidade. Dessa forma, a variável modalidade implica 

diferenças na escolha pela modalidade específica de cada aluno e nos motivos que 

levam os pais a quererem matricular seus filhos em cada esporte. 

Visto a diversidade de dados, a importância das variáveis e categorias dessa 

pesquisa, é aconselhável que as mesmas sejam aprofundadas e estudadas em 

futuras pesquisas para obter melhores reflexões, respostas e teorias.  
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4 DISCUSSÃO  
Todo o processo, do início ao fim, é baseado em conhecimentos e valores. 

Visões sociais do mundo e do contexto em que cada pai, aluno e integrantes 

daquele meio social específico, escola-empresa, se situam. O tema principal foi 

escolhido por sua relevância em todo o conjunto do meio estudado. 

Locke, afirmou que todas as ideias chegam ao indivíduo através da 

experiência dos sentidos. Dessa forma, nossa mente assimila e organiza 

impressões, idéias e conceitos. Seguindo esse raciocínio, os pais entrevistados têm 

ideias e as assimilam conforme suas experiências vividas. Relacionam conceitos e 

situações diversas com suas impressões e ideias rotineiras. Percebemos isso, 

quando os pais associaram a educação física com algo mais geral e básico e o 

esporte em período extracurricular com algo mais específico e duradouro. Além 

disso, o esporte também foi associado como complemento da educação física 

curricular. 

Retomando o pensamento de Ocampo (2009) as atividades esportivas 

extracurriculares aumentam a prática de atividades físicas dos indivíduos e surgem 

como uma boa alternativa para muitos. Essa afirmação da autora implica que a 

atividade física extracurricular surge como alternativa para os envolvidos. Isso pode 

ser atestado por alguns pais dessa pesquisa que dizem optar pela praticidade de 

matricular o filho no esporte terceirizado dentro da própria escola. Ou seja, é uma 

boa alternativa para os pais. 

Houveram algumas dificuldades encontradas durante o processo de coleta de 

dados, mais especificamente, durante as entrevistas. Talvez essa dificuldade tenha 

se dado pela indisponibilidade dos pais para conversarem a respeito do projeto. 

Afinal, através das observações de campo foi percebido que os pais esperam seus 

filhos, observam as aulas todos os dias ou até mesmo chegam com pressa e em 

cima da hora para buscá-los rapidamente. Com isso, a pesquisa não pôde abranger 

um maior público. Por outro lado, alguns pais estiveram presentes o tempo inteiro e 

eram mais comunicativos. Isto, de certa forma, facilitou o contato do pesquisador 

com o objeto pesquisado durante algumas entrevistas, tornando a conversa mais 

prazerosa. 
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As observações trouxeram informações a respeito de todos os que estavam 

inseridos no meio pesquisado, entre eles pais, alunos e funcionários da escola e 

empresa. Alguns pais estavam ali, mas não queriam ser incomodados, outros 

gostavam de conversar com os outros pais, e ainda tinham pais que não se 

importavam de conversar a respeito da pesquisa. Os pais da natação e do futsal 

estavam mais presentes, mais próximos e talvez até mais dispostos para um 

diálogo. Todos esses aspectos a respeito dos pais foram obtidos através das 

observações de campo. 

Durante as entrevistas os pais começaram a estabelecer ideias e opiniões 

semelhantes a respeito das modalidades esportivas. Durante esses minutos os pais 

tentavam expressar aquilo que, supostamente, já estava em minha mente, pelo fato 

de outros pais já terem expressado anteriormente ou pelas observações de campo 

realizadas diariamente. 

Conforme a análise das entrevistas, obtivemos alguns modos de 

entendimento que explicam as condutas dos pais. Entre elas, o modo de 

entendimento norma, gosto e utilidade que associam e descrevem as ações dos 

entrevistados. Lovisolo (1995) acredita que esses três modos de entendimento e 

motivações aparecem em nosso cotidiano das compreensões e explicações. 

Segundo as normas, o indivíduo age conforme as expressões e valores de seu 

grupo social ou sociedade. A utilidade é quando os indivíduos agem procurando 

alguma utilidade para tentar integrar alguma necessidade prática, realizando 

finalidade ou desejos. E o terceiro modo de entendimento, o gosto, é apresentado 

por enfatizar finalidades de prazer, satisfação e desejos. Os três modos de 

compreendermos o agir das pessoas fundamenta-se em variadas crenças que 

obtemos sobre a realidade.  

Entramos em uma discussão também sobre a utilidade e gosto, que são 

valores dominantes em nossa sociedade. Como a escola precisa ser eficiente no 

processo ensino-aprendizagem, ela precisa se adaptar e se apropriar destes modos. 

E, dessa forma, as crianças, jovens e pais precisam ser convencidos de que o que 

se aprende ou se faz dentro da instituição escolar é útil, prazerosas ou ambas as 

coisas. O esporte na escola, portanto, está incluso dentro deste aspecto. Ele faz 

parte da escola, logo, os pais o associam como projeto da escola para os seus filhos 
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e, com isso, são convencidos de que aquilo é útil e prazeroso. Entrando, assim, nos 

conceitos utilizados por Lovisolo. 

Durante o período das observações, o pesquisador adquire algumas 

habilidades e competências. Dentre elas, estabelecer uma confiança com os 

sujeitos, ter sensibilidade, ser um bom ouvinte e com preparação teórica, obter um 

padrão de registro de dados, é preciso também se adaptar a situações inesperadas 

(QUEIROZ 2007). Diante disso, presenciamos situações semelhantes a essas 

descritas por Queiroz, onde adquirimos certas habilidades e competências através 

das observações e aproximação com o objeto em estudo.  

Dessa maneira, as observações realizadas durante a pesquisa puderam 

trazer pontos e características essenciais das ações dos pais, alunos e gestores da 

escola e da empresa. Entre esses pontos, identificamos a maneira que os pais se 

relacionavam com os seus filhos, com os outros pais e com os funcionários da 

escola e da empresa terceirizada. Essas observações contribuíram para a análise 

dos dados e colaboraram para os resultados da pesquisa.  

Por fim, as pesquisas qualitativas trabalham com significados, motivações, 

valores e crenças (MINAYO, 1996) e dessa forma, a nossa pesquisa teve o 

interesse em tentar refletir e analisar sobre o fenômeno estudado e suas ações. 

Todos os instrumentos de coleta de dados que foram utilizados estão intimamente 

ligados ao problema de pesquisa, com a intenção de tornar possível o entendimento 

e a análise dos dados para criar uma teoria, respondendo as indagações. O ponto 

de partida foi iniciado e a partir dessa pesquisa inicial poderemos ir à diante com 

futuras pesquisas, para tentarmos compreender melhor outros fenômenos 

importantes a serem investigados.  
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5 CONCLUSÃO 

Dentre as reflexões produzidas e diante dos questionamentos durante a 

elaboração desta pesquisa, concluímos que a empresa esportiva terceirizada 

acrescenta valores à escola, garantindo muitas vezes, a escolha dos pais pelo 

esporte na própria escola em questão. As diversas categorias trouxeram 

posicionamentos a respeito dos motivos de escolha e permanência dos filhos nos 

esportes estudados. Dessa forma, futuras pesquisas podem ser realizadas para 

construir soluções, estabelecer melhores relações e qualidades de ensino entre a 

escola e a empresa terceirizada. 

Através dos dados obtidos e analisados podemos perceber que muitos pais 

acreditam que a educação física curricular não é suficiente para o desenvolvimento 

dos seus filhos em diversos aspectos, que já foram citados detalhadamente no 

decorrer do trabalho. Diante disso, a atividade física extracurricular se insere no 

âmbito escolar com grandes vantagens em alcançar aquilo que os pais buscam para 

os seus filhos, que é o desenvolvimento completo do corpo e da mente, da saúde, 

melhor qualidade de vida, maior socialização, competitividade e disciplina.  

O esporte oferecido pela empresa terceirizada dentro da escola privada 

garante vários benefícios aos alunos, e com isso, os pais optam por essa escolha. 

Eles preferem um ambiente que já conhecem e de fácil acesso. A praticidade, 

portanto, é um dos motivos que ajudam a preferência dos pais a manterem e 

matricularem seus filhos em atividades esportivas terceirizadas dentro da escola. 

Outro ponto importante é a prática do esporte como meio de socialização entre os 

próprios alunos, eles gostam bastante de se interagir uns com os outros. Dessa 

forma, o esporte traz outro aspecto social importante e positivo para a vivência 

deles. Os benefícios e os pontos positivos dessa relação escola-empresa são muitos 

e o intuito é aumentar a cada dia. 

O futsal e a natação foram os esportes mais procurados pelos pais. Os 

motivos de escolha e permanência em cada um deles varia conforme as ideias dos 

pais, da adaptação e gosto dos filhos e das circunstâncias que os esportes 

estabelecem entre os envolvidos. Dessa forma, a utilidade e o gosto dos alunos e 

seus pais tiveram grande influência para a matrícula e permanência dos filhos 

nesses esportes. 
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A escola ajuda a empresa e a empresa ajuda a escola. Uma cooperando com 

a outra em diversas questões. As duas trabalhando em conjunto e se adaptando 

para trazer satisfação aos seus clientes, melhores opções de ensino, 

desenvolvimento e excelente formação para o aluno como um todo. A empresa 

esportiva dentro da escola tem grande importância e contribuição nesses aspectos, 

podendo ser essencial, para que a escola atinja seus objetivos e metas.  

Nossa expectativa é realizar futuras pesquisas para compreender melhor 

esse âmbito educacional e empresarial. As reflexões construídas formam fatores 

determinantes para responder às indagações construídas no trabalho, porém, são 

necessárias pesquisas mais aprofundadas em cada categoria para compreender 

melhor as relações escola-empresa em seus diferentes aspectos: atividade esportiva 

extracurricular terceirizada, educação física curricular, ideias e vontades dos pais e 

dos filhos. 



35 
 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALVAREZ, Manuel S.B. Terceirização: parceria e qualidade. Rio de Janeiro: 
Campus, 1996.  
 
ARAÚJO, Luis Cesar G. de. Organização, Sistemas e Métodos: e as tecnologias de 
Gestão Organizacional. 2. ed. V. 2. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
BARBER, B. L., Eccles, J. S. & Stone, M. R. Whatever happened to the jock, the 
brain and the princess? Young adult pathways linked to adolescent activity 
involvement and 93 social identity. Journal of Adolescent Research, 2001. 
 
BARRUCHO, Luis. BBC Brasil em São Paulo. Câmara aprova projeto que 
regulamenta terceirização. São Paulo, 2015. Disponível 
em:<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/04/150408_terceirizacao_camar
a_pai_lgb > Acesso em: 11 Mai.2015. 
 
BENNO, Sander. Gestão de educação na América Latina: Democracia e Qualidade, 
1999. Disponível em: http://www.bennosander.com/textos.php. Acesso em: 05 Abril. 
2015. 
 
BETTI, Mauro. Educação Física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991. 
 
BOMFIM, A.; SILVA, S.; MALDONADO, D. A Pesquisa Participante na Formação 
Continuada de Professores de Educação Física: A Identificação da Realidade. 
Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 22, n. 2, p. 133-140, 2014. 
 
BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A Arte da 
Pesquisa. Martins Fontes: São Paulo. 2008. 
 
CARBINATTO, M. V., Tsukamoto, M. H. C., Lopes, P. & Nunomura, M. Motivação e 
ginástica artística no contexto extracurricular. Conexões, 8(3), 124-145. 2010. 
 
CHARMAZ, Kathy. A construção da Teoria Fundamentada. Editora Artmed. Porto 
Alegre RS. 2006. 
 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 2. Ed. São Paulo: 
Cortez, 1995. 
 
FONSECA, Claudia. Quando cada caso NÃO é um caso: pesquisa etnográfica e 
educação. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, v. 10, p. 58-78, 
jan/fev/mar/abr. 1999. 

KORSAKAS, P. Os comportamentos do técnico esportivo e suas resultantes 
psicossociais no esporte infantil: eficiência da comunicação. São Paulo, 1997, 
Monografia – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo. 
 
LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto Luiz José. Administração: 
Princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 



36 
 

LEIRIA, Jerônimo Souto. Terceirização: uma alternativa de flexibilidade empresarial. 
São Paulo: Gente, 1995. 
 
LOVISOLO, Hugo. Normas, utilidades e gostos na aprendizagem. In: VOTRE. S. et 
al. (Org.). Cultura, atividade corporal e esporte. Rio de Janeiro: Editoria Central da 
Universidade Gama Filho, 1995. cap.17. 
 
MOREIRA, Mafalda; FREITAS, Daiane Miranda de. A criatividade como alavanca 
para uma melhor gestão desportiva. Ver Port Cien Despo 9(2), p. 17-25. 
 
OCAMPO, Gisele. Gestão empresarial e terceirização da educação física curricular. 
2009. (Dissertação de Mestrado) – Faculdade de Educação Física, Universidade de 
Brasília, Brasília. 
 
OLIVEIRA, Marco A. Terceirização: estruturas e processo em Xeque nas empresas. 
2ª edição. São Paulo: Nobel, 1994. 
 
QUEIROZ, Carlo s Alberto Ramos soares de. Manual de Terceirização. 9. ed. São 
Paulo: STS Publicações e Serviços LTDA, 1998. 
 
QUEIROZ, Danielle. et al. Observação Participante na Pesquisa Qualitativa: 
Conceitos e Aplicações na área da saúde. Rio de Janeiro, 2007. 
Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v. 8, n. 3, p. 
124-145, set./dez. 2010. 

ROSE JUNIOR, Dante de. Esporte e atividade física na adolescência: Uma 
abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

TACHIZAWA, Takeshy; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes. Gestão de instituições de 
Ensino. 4ª edição, Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
 
VALLADARES, Licia. Os dez mandamentos da observação participante. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 22, n. 63, p. 153-155, fev. 2007. 
 
VIANNA, Alexandre J. Chan. Meninas que jogam bola: Identidades e projetos das 
praticantes de esportes coletivos de confronto no lazer. 2010. Tese (Doutorado em 
Educação Física) - Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro.  
 
VOTRE, Sebastião. et al. Pesquisa em Educação Física. Vitória, ES, 1993. 
 
VOTRE. S. et al. (Org.). Cultura, atividade corporal e esporte. Rio de Janeiro: 
Editoria Central da Universidade Gama Filho, 1995. 
 
WELLER, Wivian. Grupos de discussão na pesquisa com adolescentes e jovens: 
aportes teórico-metodológicos e análise de uma experiência com o método. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.32, p. 241-260, maio/ago. 2006. 
 



37 
 

7 ANEXOS  

 

Roteiro da Entrevista Semi-estruturada 

 

1. Dados pessoais 

2. Pergunta quebra-gelo 

3. O que está “achando” das aulas do seu filho. Seu filho está gostando? 

4. Qual motivo levou originalmente a família a matricular o filho na atividade? 

5. Como foi feita a escolha pela(s) modalidade(s)? 

6. Depois do tempo de prática, que benefícios para o filho e para família têm 

sido motivador para manter filho na atividade? 

7. E a educação física curricular não supre as necessidades expostas? Qual sua 

opinião sobre a educação física curricular do seu filho? Qual a diferença entre 

a educação física curricular e a atividade terceirizada? 

 

CRONOGRAMA 

 

Março – Início das observações de campo 

Agosto – Entrevistas-piloto 

Setembro – Coleta de dados: entrevista semi-estruturada 

Outubro - Análise e interpretação dos dados 

Novembro – Relatório final 

Dezembro – Preparação defesa e defesa do trabalho 

 

 

Transcrições e codificações das entrevistas  

 

Legenda das entrevistas:  

Entrevistador Pai 1 Pai 2 Pai 3 Pai 4 Pai 5 Pai 6 Pai 7 

E P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
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1ª entrevista:  

E: Boa noite!  

P1: Boa noite, meu filho faz natação em uma das melhores escolas do Distrito 

Federal. Eu vou ter o prazer e a satisfação de poder participar de um bate papo com 

a minha amiga e professora. 

E: Que coisa legal, que coisa boa!  

P1: Então vamos lá. Tudo bem?  

E: Tudo bem.  

P1: Ótimo.  

E: Como você está?  

P1: Dormindo muito pouco, porque com essas noticias de política, de governo, de 

dólar, mas meus filhos estando bem tá tudo ótimo.  

E: Me fala um pouquinho o que você está achando das aulas do seu filho. 

P1: Ah, ótimo. Ele ama natação. Ele fica ate perguntando durante a semana quais 

são os dias da natação aqui na escola. E eu sempre venho lembrando a ele: olha é 

na terça e na quinta. Ele gosta tanto que fica perguntando: é hoje papai? É hoje 

papai? Eu digo não. Pra você ver né. E também para se encontrar com os amigos, 

isso é bacana. Se encontrar com os amigos, poder dividir experiências e poder 

compartilhar momentos de alegrias. Isso e muito importante. Hoje, a falta de você 

poder interagir com as pessoas, com seu próximo né. Mas ele ama, gosta muito. E 

também a natação está ensinando ele a como respeitar o espaço do próximo. A ter 

disciplina, a ter regras. Ele compreende, entende, certo com um pouco de 

dificuldade ainda, que ele é criança e tem seis anos, que tem hora pra tudo. Tem 

hora pra estudar pra brincar pra se divertir, tem hora de nadar. E ele gosta muito. O 

desenvolvimento dele também na questão muscular. Eu notei também que como ele 

não gosta muito de frutas e verduras, ele tava ganhando um “pesozinho”. E a 

natação é muito bom, porque ele chega em casa se alimenta melhor. Inclusive, ele 

até dorme melhor. Interessante viu. No dia que ele não faz a natação que é na 

segunda, quarta e sexta, quer dizer de segunda pra terça quarta para quinta e de 



39 
 

sexta para o sábado eu noto que ele se acorda várias vezes durante a noite. Ele não 

tem aquele sono direto. Até a natação é bom porque ele dorme direto, ele dorme 8 a 

9 horas. Nesse sentido e muito bom. E você ta gostando do bate papo? 

E: To amando, muito bom, legal. E qual foi o motivo que levou a família matricular o 

seu filho na natação?  

P1: Ah ta. Na outra escola que ele estudava ele já fazia natação. Ele gosta porque a 

gente tira férias, ele gosta de ir pra praia, de nadar. Quando a gente viaja e fica em 

hotel a primeira coisa que ele pergunta, adivinha? É se tem piscina no hotel. Ele 

gosta de piscina. Eu acredito que quando ele tiver um pouco mais velho ele vai 

aumentar esses dias na natação. De 2 aumenta e passa pra 3. E o seguinte, tem um 

detalhe: se um dia eu perceber, eu e a mãe dele percebermos que ele quer seguir a 

carreira não vou dizer profissional, mas quer ter isso como um hobby. Sim, e, 

detalhe aqui pra gente: a natação é um esporte mais completo. Que eu acho. De 

baixo, pouco impacto e é muito bom. Eu tenho hérnia de disco e na época que eu fui 

fazer uma visita ao meu médico até perguntei: doutor qual é o exercício que se 

atende a minha necessidade? O médico falou e ele nem gaguejou, falou faça 

natação. E detalhe também: minha esposa gosta muito de natação, inclusive nos 

ficamos sabendo hoje que a academia com a escola esta com um projeto de abrir 

um espaço para os pais. Olha que coisa bacana a família toda nadando. Quer dizer, 

mais saúde, a família fica mais próxima. Porque com essa vida tão corrida que a 

gente leva, muitas vezes a gente sai de manhã está o filho dormindo ou a filha 

dormindo e a gente chega em casa e o filho e a filha estão dormindo. Quer dizer, as 

famílias hoje estão perdendo esse contato, de estar próximos e fazer eventos juntos. 

Muitas vezes o pai chega final de semana: ah vou jogar, ou sair com os amigos, aí a 

mãe fala: não eu tenho um evento que vou sair com as minhas amigas. E os filhos 

como é que fica? Então um evento bacana, um esporte muito bom que vai unir toda 

a família. 

E: E como foi feita lá no início a escolha da natação? Por que “a natação”?  

P1: Ah ta, como eu falei anteriormente né, que é um esporte completo. Ah e detalhe 

também se eu for enumerar os pontos positivos de eu ter colocado ele na natação 

eu vou ficar a noite toda te falando. Olha só, tem a questão também de 

sobrevivência, vamos supor que a gente vá visitar um casal de amigo que tem uma 
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piscina, e aí Deus o livre meu filho ou minha filha caia dentro da piscina. E ai? Então 

é questão de sobrevivência, quer dizer a gente tem que saber pelo menos o básico 

da natação. Eu acho isso importante. E inúmeros resultados positivos que eu acho 

que a natação tem. Claro, lá atrás como você me perguntou para eu ser mais 

especifico, foi isso. Aí a mãe dele, minha esposa, já gosta de natação, eu gosto 

também, mas como eu não estou encontrando tempo ainda, mas eu tenho vontade, 

e desejo retornar a fazer natação. Por aquilo que eu falei, por causa da hérnia de 

disco, que eu vou voltar. Aí eu decidi com a minha esposa: ó vamos colocar o Noah 

na natação, se ele gostar a gente incentiva. Se não, nós vamos procurar outro 

esporte. Que inclusive, lá na outra escola, na escola anterior ele fazia judô, capoeira 

e natação. E ele não se adaptou. Ele se adaptou ao que? A natação. Então, tem 

essa questão dele também gostar. Aí juntou o que a gente queria, que a gente acha 

que é o melhor pra ele e ele também se identificou muito e gosta né. E outra coisa 

gente, Brasília tem uma particularidade. Qual a particularidade de Brasilia? A secura. 

Seco. E ele fica dentro d’água. Até nisso, para você ver ajuda ele, “tá” em contato 

com a água. Com um clima seco, que a gente aqui, brasília particularmente leva o 

que? 4 a 6 meses né, de clima seco e ele ter esse contato com a água é muito bom, 

entendeu? É aquela coisa, se for enumerar os benefícios que a natação traz, é muito 

bom.  

E: Não o tiraria da natação?  

P1: De maneira nenhuma, a não ser que seja uma decisão dele, mas vai ser muito 

difícil, por quê? Quando uma criança, ser humano, desde pequeno se identifica com 

um esporte, é muito difícil de ele sair. Não tem porque não. Quer dizer, ele tem 6 

anos, ele começou a fazer natação, vamos dizer assim, a praticar  nado livre ou 

nado recreativo, não sei como se chama, ele tinha 4 anos. Então já faz um bom 

tempo. E Criança, gente, é o seguinte, criança é sincera, se ele não gosta, , ele vai 

dizer que não gosta e não tem quem faça. Tem coleguinhas dele aqui que a mãe 

escreveu na natação, só fez uma aula, no máximo duas, não se adaptou, foi fazer 

outro esporte. Né isso?  

E: Para finalizar, último ponto é sobre a educação física da escola (...)  

P1: (...ele interrompe) Desculpa. Eu não entendi.  
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E: A educação física da escola, a educação física curricular.  

P1: Ah ta.  

E: Você não acha assim que ela supre as necessidades físicas do seu filho. Por que 

coloca-lo em um atividade física alem do que ele faz escola (...) 

P1: (...interrompe novamente) Não, desculpa, assim, não entendi, me perdoa. 

E: O seu filho tem educação física na escola? 

P1: Educação física na escola? Não, eu acho que não. Sabe porque não tem? 

Porque ele só fica meio período. Ele não tem educação física aqui. 

E: ele não tem educação física curricular? Ele não aulas práticas?  

P1: Eu acredito que não, acredito que o máximo que ele tenha aqui é uma atividade 

física no parquinho, designado ou direcionada a idade dele. Mas educação física 

com o currículo dele, eu acho que não, eu tenho certeza. Eu acho que não.  

E: Entendi. Por isso que você o colocou para fazer alguma coisa além?  

P1: Sim, e detalhe, se ele tivesse com certeza a minha prioridade hoje é natação. 

Hoje, se falar assim ó: você tem a opção de ele ter um esporte. Olha só, vou te falar 

mais. Se a escola chegasse para mim e falasse assim: você tem a opção de seu 

filho fazer uma atividade física sem pagar nada, eu preferia natação e pagar por 

essa natação. Né. 

E: Olha, muito obrigada. Foi um imenso prazer a nossa conversa. Tudo esclarecido. 

Obrigada mesmo.  

P1: Por nada. Ah, eu achei muito legal. Obrigado vocês, estou sempre a disposição 

porque isso é bacana para que sirva de exemplo pra outros pais ne, que estão 

pensando, ou que esteja em duvida em qual esporte colocar seu filho porque assim, 

eu falo assim, futebol é bacana mas eu acho que é muito moda. A natação, ela da 

assim, ela prepara você ate como ser humano de uma forma diferente. Eu acho 

muito legal. Parabéns, muito obrigado. Foi um prazer e satisfação poder participar 

desse bate papo com você, um abraço e um beijo. Tchau. 

E: Tchau. 
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2ª entrevista: 

E: Boa noite!  

P2: Boa noite. 

E: Tudo bem? Pode falar o seu nome, o nome do seu filho, o que ele faz. 

P2: Tudo beleza. Ele faz futsal 

E: O que você está achando das aulas dele? 

P2: Está bem, ele está desenvolvendo bastante. Está aprendendo alguns 

fundamentos, né. O tempo que é curto e a turma grande. E ai não favorece, mas até 

que está indo bem. 

E: Ele ta gostando? 

P2: Ta, ta gostando muito. Ele sempre quis futsal, ele gosta muito, o sonho de ser 

jogador, ele só acha pouco o tempo. Ele queria fazer mais. Se deixar faz coletivo e 

só quer jogar. 

E: E se colocar ele em outra modalidade?  

P2: Não! Ele quer futsal. A não ser que seja em outro local.  

E: E o que levou você a matricular no futsal? Qual foi a motivação de ser o futsal e 

não outro esporte?  

P2: Ele que pediu 

E: E você tem percebido alguma diferença nele em relação á família, a vocês 

mesmos? Ou com os amigos, alguma coisa que ele mudou, assim de 

comportamento depois que ele começou o futsal? 

P2: Não. 

E: Você não percebeu algum benefício? Alguma melhora? 

P2: Não, ta a mesma coisa, não observei não. 

E: Ele está a quanto tempo no futsal aqui da escola? 
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P2: Aqui da escola? Esse é o 3º ano 

E: Mas ele fazia em outro lugar né? Ou era aqui antes? 

P2: Não, era aqui na escola mesmo, sempre foi aqui. 

E: Então você está gostando, você acha que faz bem então?  

P2: Acho que faz bem porque ele gosta, é o que ele quer, então, ele tem fato de 

estar relacionando com outros colegas, né, e ta praticando uma coisa saudável e 

que ele gosta. E se gosta faz com prazer né.  

E: Isso que importa né? 

P2: É 

E: E ele tem educação física na escola?  

P2: Ele tem sim. Tio chambinho que dá. 

E: Ah ta. E aí você acha que se deixasse ele só na educação física não (...) 

P2: (a mãe interrompe...) não, porque mesmo quando era no infantil ele tinha aula 

de movimento e ainda sim ele queria fazer o futsal. Então poderia até assim, tirar 

outra coisa e não o futsal. O futsal é uma forma de que se tirar é um castigo.  

E: E você gostaria de falar mais alguma coisa? Sobre a modalidade? Sobre ele? 

Sobre algum beneficio? Só para finalizar. 

P2: Eu acho que é só essa parte mesmo de reunir né, de se divertir né, fazendo o 

esporte, se divertir com os coleguinhas, reunir mais, ele se relacionar mais com os 

colegas do futsal e não os da sala de aula. Porque tem muito na sala de aula e é 

mais variado né, então ali o foco são todos os interessados no futsal, pode perguntar 

que todos são loucos por bola, sai chutando uma caixinha de suco, tampinha de 

garrafa qualquer coisa se faltar bola. E uma coisa que eles gostam e estão 

aprendendo. Pelo menos deve ta aprendendo a se disciplinar, a ser mais 

organizado. Eu acho que é isso.  

E: Muito obrigada pela nossa conversa e desculpa incomodar. 

P2: E se precisar de alguma coisa 
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E: Ta bom, obrigada! 
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3ª entrevista: 

E: oi, tudo bem? 

P3: olá, tudo bom? 

E: pode falar os seus dados 

P3: Sou pai do aluno de natação na empresa do colégio. 

E: e o que você ta achando das aulas do seu filho? 

P3: Bom, ele gosta muito de natação, a gente veio de outro colégio e a gente queria 

colocar e manter a natação que além de ser bom pra ele, desenvolvimento, ele 

gosta né. E tava bem avançado para a idade dele, aprendeu bastante com os outros 

professores e a gente viu essa oportunidade que a empresa tinha, uma piscina muito 

boa também do colégio e a gente fez. Era um pouco ate mais caro do que era antes, 

mas a gente falou: “não vamos manter porque é uma piscina maior e acho que ele 

vai desenvolver mais e vai ser melhor pra ele. E a gente prima muito pela educação 

física pra ele fazer, manter o corpo ativo. Acho que é muito importante e a natação é 

um dos principais esportes que eu vejo e desenvolve tanto a parte motora, a parte 

de pulmão, pra pegar resistência ate pra outros esportes, acho que a natação é um 

dos melhores esportes para uma criança desenvolver e crescer e alem da questão 

da sobrevivência ne. Criança é mito bom saber nadar, em caso de emergência e de 

ter e saber como se virar  numa piscina. Que acontecem muitos casos de graves 

com crianças em piscinas e principalmente em residência. Bom, achei legal o projeto 

da Empresa aqui do colégio que as piscinas são muito boas, salinizadas, piscinas 

aquecidas e como é bem maior que a piscina que ele fazia, acho que ele vai 

desenvolver bastante esse ano nessas aulas que ele ta fazendo aqui ne. Pessoal 

bastante atencioso, ficam olhando, dão aula, ensinam pra eles cada vez melhorarem 

mais ne  

E: E ele gosta de outro esporte? Você acha que ele trocaria, ou ele tem vontade de 

fazer? Ou só a natação? 

P3: Ele faz outros esportes também, ele faz futebol, que ele gosta mas natação ele 

mesmo quis continuar, ele achou que gosta, gostava muito e quis continuar. Apenas 

dos outros esportes que da para você complementar. Acho que ajuda até, foi o que 
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falei: a ter mais resistência no futebol, ter mais fôlego pra correr, isso daí ate a 

natação ajuda em outros esportes. 

E: Mas ele não faz aqui o futebol? 

P3: Não faz aqui, porque ele já tava numa outra escolhinha de futebol e a gente só 

manteve na mesma escolhinha. Ai só a piscina mesmo, a natação que a gente 

trocou porque era no colégio anterior. E como ele veio pra esse colégio, a gente 

tentou mudar totalmente do outro colégio pra cá. Muito mais atrativa que a outra que 

já tava ficando pequena pra idade dele  

E: E os benefícios que vem acontecendo pra ele? Tanto dentro de casa, pra família, 

no dia a dia assim. Ou as diferenças que vocês tem percebido com o 

comportamento dele. 

P3: É, a natação primeiro que desenvolve bem a parte ate de crescimento. 

Importante. É, melhora, o que eu falei, a parte dele chegar em casa, além de ele 

gastar energia ne. Ele chega em casa mais tranqüilo. Já gastou a energia que tava 

sobrando ainda depois do colégio. E, assim, você vê que ele gosta, ele fala bem, 

que nem agora que está para ter uma competição, ele fica super empolgado pra 

treinar, pra ir bem, pra ganhar medalha ne, que eles gostam de ganhar medalha. 

Então, assim, beneficio pra casa é grande porque ele chega contente, ele já faz a 

tarefa e ta desenvolvendo bem ele e principalmente essa parte de resistência até no 

futebol ta ajudando também  

E: Ele tem educação física aqui na escola ou não? 

P3: Aqui na escola tem educação física, mas é futebol. Mas, é uma brincadeira 

assim, é uma atividade, mas não é tão a sério. 

E: então você não deixaria ele sem a natação por causa da educação física?  

P3: Não, sem a natação com certeza não da pra deixar porque é bem mais 

complementar. Acho que desenvolve bem mais do que a educação física que tem no 

próprio colégio. Que é mais no tempo menor e mais crianças também e acaba que 

não fazem tão bem feito como atividade extracurricular como esta, depois da escola, 

depois da sala de aula.  
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E: Você quer falar mais alguma coisa? 

P3: Falar que esse projeto é bacana. Acho que vocês tem que continuar com isso 

nas escolas, é muito importante isso, pra desenvolver as crianças. Criar para os pais 

ne que é legal, porque até o filho vendo os pais incentiva também ne, motiva eles 

verem: “ó ate meu pai ta fazendo, então realmente deve ser importante ne, se ele ta 

fazendo”. Normalmente eles se espelham muito nos pais ne e acho que é legal. 

Aproveitar esse espaço também, essas piscinas que são boas, aqui em brasília tem 

muitas piscinas boas que as pessoas normalmente procuram mesmo algum lugar p 

fazerem natação e não é tão fácil de encontrar ne, a academia é mais fechada. As 

vagas são pequenas. La em águas claras a gente já tentou colocar ele, mas nunca 

tem vaga então esse projeto nas escolas, usufruir a infraestrutura das escolas e a 

criança já sai da aula e já vai nadar, a natação e no próprio colégio, e  é bem melhor 

pra eles do que se deslocar p outro lugar. É muito mais pratico ne. E acaba 

incentivando porque é ali do lado. A criança já sai, se troca e já cai na piscina ne. É 

muito melhor do que pegar um carro, da preguiça as vezes. Se deslocar, demora 

para chegar as vezes e acho que é um projeto muito bacana e acho que tem que 

expandir isso pra incentivar ate os colégios que não tem piscina e de repente a 

construir piscina. Importante ne. Tendo responsabilidade ne, cuidando das crianças 

direitinho, olhando ne.  Isso é bem importante. Acho que é um projeto muito legal, a 

natação acho que é um dos principais esportes aí, Brasília ainda com esse clima aí 

que predomina bastante, pouca chuva. Até ajuda bastante a ter mais pessoas que 

queiram fazer ne. Acho que é isso. Parabéns pelo projeto. Acho que vocês estão 

ensinando direitinho as crianças ne. Importante pra o desenvolvimento E 

crescimento deles ne. Vocês estão de parabéns ai pelo projeto. Sucesso. 

E: Muito obrigada pela colaboração. 
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4ª entrevista: 

E: boa noite! Tudo bem? 

P4: Boa noite, tudo bem. 

E: Então pode falar seu nome, seus dados pessoais, quem é o seu filho, o que ele 

faz. 

P4: Eu sou pedagoga e sou militar atualmente ne. Então eu sou do exercito. Meu 

filho tem 6 anos. Ele é uma criança especial, ele é autista. Limítrofe, mas ele é 

autista. E ele estuda aqui no colégio há 5 anos  

E: e o que você esta achando das aulas do seu filho? 

P4: Eu to gostando bastante. No começo eu fiquei meio temerosa, ele mudou de 

esporte ne, duas vezes. Ele começou fazendo capoeira e judô. Mas ele pegou um 

professor de judô que deu um probleminha aqui na academia, inclusive, era uma 

pessoa muito grossa e aí hoje em dia ele não quer mais saber de judô. Aí ele 

começou a fazer dança, gostava demais e aí depois surgiu o interesse dele pelo 

futsal e ele passou a fazer capoeira e futsal. Eu ate me surpreendi com o futsal, não 

achei que ele fosse querer fazer não, mas ele quis fazer e hoje em dia ele gosta 

bastante. 

E: Ele que escolheu então? 

P4: Ele que escolheu, ele que escolheu o futsal. 

E: Então ele faz o futsal e a capoeira? 

P4: Faz, faz o futsal e a capoeira.  

E: E o que você acha da aula dele da capoeria também? Ele gosta? 

P4: eu gosto muito da capoeira. A capoeira foi uma identificação muito assim, 

instantânea. Como ele é autista o bom da capoeira é que não ia ter contato físico 

direto ne. Ele teve penou um pouquinho no judô por causa disso, porque exigia 

muito contato e isso deixava ele muito desesperado, mas a capoeira foi muito legal 

pra ele porque é uma coreografia ne basicamente, você não se toca, não precisa 

tocar o outro. Não existe muito contato físico ne. E quando ele veio para o futsal, 
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apensar de ser um contato físico no futsal, já foi uma coisa mais a vontade dele 

apesar de esbarrar e não sei o que e “tarara”. Mas, ele já leva numa boa. Eu gosto 

tanto da capoeira, como eu gosto do futsal. Os dois professores são pessoas muito 

É, eles tem muito jeito com criança, os dois. Eles tem um jeito muito particular e eles 

foram muito receptivos com o meu filho, mesmo sabendo da dificuldade dele. Eles 

disseram: não, pode deixar, a gente vai dar e ajudar de um jeito diferente. E ta 

funcionando bem.  

E: Você tem percebido diferença então? Tanto dentro de casa, fora, a partir do 

momento que ele começou a fazer as atividades físicas? 

P4: Sim sim sim, ele gosta bastante. Apesar de ele ter uma energia que não acaba 

nunca, mas eu vejo que ele sente falta quando ele não vem. Ele pergunta todo dia: 

hoje é dia de que? Ele não pergunta se é dia de aula, ele pergunta se hoje é dia de 

que? Se é dia de capoeira ou de futsal? E ele gosta bastante, ele faz questão de vir, 

ele não sente preguiça e ele gosta. Pra ele eu achei foi muito bom, desenvolveu 

bastante outras características, outras questões. 

E: ele não tem educação física ou ele tem aqui na escola? 

P4: Eles tem aula de movimento, que é exatamente pra questão mais direcionada 

para o desenvolvimento motor por causa da alfabetização, da escrita, ne então é 

uma aula mais específica. Não é educação física em si, mas é uma aula de 

movimento que é para o desenvolvimento da coordenação motora e ajudar a 

coordenação motora fina. 

E: Se tivesse aula de educação física você não colocaria ele no esporte ou optaria 

por colocar (...) 

P4: (...a mãe interrompe) não, eu colocaria ele no esporte também, eu não tiraria ele 

do esporte. Eu gosto bastante. 

E: Ah então ta bom. É isso, muito obrigada pelo nosso bate papo. 

P4: Ta bom, por nada. Imagina. 



50 
 

5ª entrevista: 

E: Boa noite, tudo bem? 

P5: Boa noite, tudo e você? 

E: Tudo. Bom, pode começar falando os seus dados, quem é a sua filha, qual a 

modalidade que ela faz. 

P5: Ela é aluna aqui da escola, está na 5ª série e faz aqui o curso de natação. 

E: E o que você está achando das aulas dela? 

P5: Eu estou gostando bastante. Percebo que teve uma melhora muito grande né. E 

é uma grande possibilidade que ela tem de desenvolver a natação que em casa não 

tem como, e também eu não tenho tempo. Então eu tenho gostado bastante, eu 

tenho sentido os benefícios.  

E: E ela está gostando? 

P5: Sim, sim. Ela gosta. 

E: E qual foi o motivo que levou mesmo a família a matricular sua filha para fazer a 

natação? 

P5: Olha, eu acho que o principal é saber quais são as desvantagens de não saber 

nadar, né. Que eu não sei nadar, então eu sei o sofrimento que tive e que tenho por 

isso. Então, eu sempre tive medo de quando eu tivesse um filho ele não passasse 

por isso né. Quer dizer, talvez tenha sido o principal motivo né. E depois é claro a 

vantagem de se fazer a natação em termos físicos né. Exercício completo e pra ela 

que não faz muito mais atividades físicas, então, creio que talvez seja o melhor a 

natação por ser mais completa nesse sentido né. 

E: E você tem percebido alguma evolução nela dentro de casa ou então 

comportamento com a natação? 
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P5: Sim, sim. A respiração. O fôlego, o cansaço menor em fazer algumas atividades. 

Sentindo muito menos cansaço quando vai fazer alguma atividade física né. Na hora 

de dormir também porque no dia que ela faz natação ela cansa mais, gasta mais 

energia, e obviamente na hora de dormir é mais fácil. 

E: E ela tem educação física na escola?  

P5: Tem, tem.  

E: E você não a tiraria da natação, você não acha que a natação supre as 

exigências dela só com a educação física da escola ou não? 

P5: Eu confesso que eu não conheço todas as atividades que ela faz na educação 

física, né. Mas, eu creio que não. Eu acho que existem certas atividades físicas, 

certos benefícios trazidos pela natação que dificilmente ela ia conseguiria obter só 

com a educação física escolar. A menos que ela tivesse uma carga maior de 

educação física. As atividades, por melhor que sejam não devem ser tão completas 

né. Não abrangem tantos aspectos benéficos, como por exemplo, a natação. E pra 

ela também, eu me esqueci de um detalhe, como ela teve um problema de refluxo 

sério quando era pequena, então ajuda também essa parte. 

E: Pra fechar a nossa conversa. Se ela escolhesse outra modalidade, outro esporte. 

Você mudaria ou não?  

P5: É claro que na idade que ela tá, 10 anos, ela já não pode ser obrigada a fazer 

mais coisas ne. É claro que se ela exigisse uma troca de atividades, primeiro eu iria 

propor que ela permanecesse na natação e que ela fizesse outra. Mas, se realmente 

ela não quisesse e quisesse fazer outra, talvez não tivesse jeito ne. Talvez pra não 

causar um atrito, mas o ideal seria ela fazer outra complementando essa ne. Mas eu 

acho que natação é essencial. Eu vejo assim! 

E: Muito obrigada pelo seu tempo, pela nossa conversa. 

P5: Por nada, espero que ajude. 
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6ª entrevista: 

E: Boa noite, tudo bem? 

P6: Tudo bom. 

E: Pode falar seu nome, quem é a sua filha, a modalidade que ela faz, a idade dela. 

P6: Eu tenho 2 filhas que fazem natação. Uma de 9 anos e a outra de 11 anos. 

E: E você está gostando da aula delas?  

P6: To adorando. Na realidade a de 9 eu quis colocar para ela fazer uma atividade 

física, porque eu acho realmente importante. E a de 11 me pediu para entrar porque 

tava sentindo falta de não fazer nenhuma atividade física e aí eu coloquei. 

E: Ela quem pediu? 

P6: Ela que pediu, ela que quis. 

E: E o que elas estão achando da aula? 

P6: Elas gostam, elas adoram. Mesmo no frio, na época de junho e julho que estava 

frio, ela estava sempre empolgada para vir na natação né. Quem dirá agora que está 

calor. Então, elas estão gostando. Todas as duas, estão adorando.  

E: E qual foi o motivo que levou a matricular as meninas na natação? 

P6: Eu deixei que ela escolhesse, porque tinham várias atividades físicas aqui no 

colégio né e, ela fez até uma aula experimental de dança, mas desde o início ela me 

falou que queria a natação. Eu fiquei com medo da natação, porque ela fez natação 

desde bebê até 5 anos de idade. Ela fez natação sem parar, sem interromper. E ela 

parou aos 5 anos porque ela não aguentava mais. E aí eu fiquei com medo dela 

enjoar rápido da natação. Porque de repente vem àquela memória que já fez muito a 

natação e ela me pediu a natação, mas eu fiquei com medo dela enjoar. E aí eu falei 

pra ela: não, vamos ver outras modalidades. Isso no início do ano, quando a moça 

da LED me colocou todas as modalidades esportivas, entendeu? E aí uma que eu 

achei que ela pudesse gostar era de dança. Aí eu falei pra ela: faz uma aula 

experimental de dança. Aí ela fez. Eu falei: e aí? E aí ela falou: e aí eu quero a 

natação. Então eu falei, faz capoeira. Ela falou: não mãe. Não quero, não quero, não 
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quero. Eu quero a natação. Aí ela fez uma aula experimental, eu falei: é isso meso 

que você quer? É. Então, matriculei na natação e ela ta gostando até hoje. E a outra 

acho que por ver a irmã já fazendo natação, já escolheu de cara a modalidade que 

ela queria. Apesar, que ela já fez também muita natação. Mas, já escolheu de cara a 

natação.  

E: Elas não fazem outra modalidade? 

P6: Não, não. Fora daqui não. Só essa. 

E: E aí você percebeu alguma mudança, tanto dentro de casa, algum benefício que 

a natação trouxe para elas? 

P6:Uma das coisas que eu percebi que a natação trouxe para a minha filha foi a 

coordenação, ela ganhou muita coordenação. É eu via que ela não tinha muita 

coordenação ainda, com corda e essas coisas. Ela não coordenava muito essas 

brincadeiras de ficar quicando bola e eu acho que a partir da natação, quando ela 

chegou aqui ela não estava nadando quase nada. Ela sabia se sustentar na piscina, 

na água, mas nadar mesmo crawl, peito bonitinho ela não tava fazendo. Agora eu já 

vi que ela melhorou muito e como ela melhorou muito nessa parte de coordenação, 

eu acredito que tenha sido a natação que ajudou muito. 

E: Elas têm educação física na escola? Você sabe? 

P6: Tem.  

E: E aí, você não a tiraria da natação pelo fato de elas já terem educação física. 

Você acha que não supre? 

P6: Não. Assim, pode ser que eu esteja errada, mas eu sempre acho que a 

educação física no colégio é importante sim. Eu acho que tem que ter, mas eu acho 

que não é aquela atividade física mesmo porque como são muitas crianças, mesmo 

que você faça uma atividade, a criança não está 100% na atividade o tempo todo. 

Não sei se você está me entendendo. Porque a professora tem que dar atenção 

para um grupo e aí o outro grupo para de fazer. E quando você bota uma atividade 

mesmo, fora, por exemplo, aqui ela está nadando sem parar. Entendeu? Então eu 

acho que não supre, não é uma atividade mesmo assim, no colégio não. Mas eu 

acho que é importante. Eu acho que no colégio trabalha mais essa parte assim 
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competitividade e saber perder. Eu acho que no colégio integra mais isso. Como 

atividade física em si, eu acho que tem que ter fora. Para a parte cardiorrespiratória, 

para a parte muscular, coordenação, equilíbrio, para melhorar tudo isso na criança 

eu acho que tem que ser fora. Eu acho que o colégio não supre isso, eu acho que o 

colégio supre mais essa parte pedagógica, aceitar a perder, competitividade, 

trabalhar em grupo, essas coisas assim.  

E: Bom, é isso. Muito obrigada pela nossa conversa, desculpa incomodar. 

P6: Por nada. 
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7ª entrevista: 

E: Boa noite, tudo bem? 

P7: Boa noite, tudo bom. 

E: Pode falar seu nome, o nome da sua filha, o que ela faz. 

P7: Minha filha tem 8 anos e ela gosta muito de esporte. E assim, ela sempre gostou 

muito de futebol, ela sempre assiste na televisão. E desde o ano passado eu resolvi 

colocá-la e acho que ela está indo bem. 

E: E o que você está achando das aulas dela? 

P7: Eu acho que assim está sendo ministrada de uma forma bem legal, bem 

dinâmica. Eu sinto que ela tem muito interesse, que ela gosta muito de participar, 

inclusive assim, quando ela está descumprindo alguma ordem da casa o castigo é 

falar: olha, se você não cumprir essa ordem, você vai ficar sem ir na sua aula. E aí 

pronto, eu consigo o que eu quero. 

E: E ela está gostando das aulas? 

P7: ela gosta muito, muito mesmo. 

E: Ela quem escolheu o futsal? 

P7: Ela que escolheu. 

E: E se fosse para colocá-la em outra atividade? Já tentou colocar ela em outro 

esporte ou não? 

P7: Já, ela fez durante 4 anos aqui na escola mesmo natação. E aí a gente fez um 

acordo que quando ela conseguisse, já soubesse nadar assim de uma forma legal, 

conseguisse se proteger na piscina, ela poderia escolher o esporte. Aí ela ficou 1 

ano fazendo judô. Ela foi muito bem também, mas ela sempre quis fazer o futsal. E 

aí, por último, agora, ela está fazendo o futsal. 

E: Se ela quisesse escolher agora, trocar de volta, você trocaria numa boa? 

P7: Trocaria, trocaria. 
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E: O que tem mudado nela, depois que ela começou a atividade física? No futsal em 

si. 

P7: Eu acho que assim, de uma forma geral ela tem muito interesse pelo esporte. 

Ela gosta muito. E isso é legal assim. É, acho que para a saúde dela, ela fica mais 

calma, dorme mais cedo. Mas eu acho que o principal é isso mesmo. O interesse 

pelo esporte, o gostar, o prazer. E estar praticando eu acho que ela se sente feliz. 

Se sente realizada da prática do esporte.  

E: e ela tem educação física aqui na escola? 

P7: Ela tem. 

E: E você não a tiraria do esporte por causa da educação física, você acha que não 

supre as necessidades físicas e tudo mais? 

P7: Não, não, acho que não. Esporte é um complemento né, uma escolha do que, 

lógico, tem um intermédio dos pais, mas assim, acho que é uma escolha da criança 

fazer alguma coisa que realmente dar prazer né, que gosta que ela se sinta feliz 

naquilo e realizada. Então, é diferente, porque a aula da escola é uma aula já 

programada que atende já um grupo maior, que é uma coisa curricular né, da 

escola.   

E: E o fato dela ser a única menina na turma, isso já influenciou ou prejudicou a 

Bruninha em algum sentido? 

P7: Não, não. Muito pelo contrário, ela gosta e não se importa de jeito nenhum. Os 

meninos até implicavam um pouco no começo e ela já dizia logo que tinha 

namoradinho e que ficava de mãos dadas com ele. Não tem problema nenhum e os 

meninos até gostam bastante dela. Agora então ela já é amiguinha de todos da 

turma dela e eles se dão super bem. 

E: Para finalizar, qual foi assim o real motivo de colocá-la no futsal, só porque ela 

quis mesmo... 

P7: Um dos motivos é que ela tinha muito interesse e que queria muito fazer. O 

outro é que eu acho importante a prática do esporte, eu acho que complementa para 

a questão da saúde e o terceiro motivo também é que ela tem a irmã que fica, mas 
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assim não é o motivo principal, mas existe também esse motivo. Que fica na escola 

todos os dias até as 19h e aí como ela está em uma série que não tem esse mesmo 

horário, também é bom porque ela acompanha o mesmo horário  e eu fico mais a 

vontade no trabalho e consigo buscar as duas no mesmo horário e também a 

praticidade de ser na escola. Eu acho que isso é muito importante, a escola 

beneficiar e ainda mais para os pais que trabalham o dia inteiro e que não tem o 

tempo de ficar levando a criança durante o dia em esporte ne. 

E: Bom, obrigada pelo tempinho aqui comigo. 

P7: De nada, boa sorte aí na sua pesquisa. 

E: Obrigada. 
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Exemplo de Codificação Focalizada - Entrevista 5. 

Pai de um aluna da modalidade natação. 

E: Boa noite, tudo bem? 

P5: Boa noite, tudo e você? 

E: Tudo. Bom, pode começar falando os seus 

dados, quem é a sua filha, qual a modalidade 

que ela faz. 

P5: Ela é aluna aqui da escola, está na 5ª 

série e faz aqui o curso de natação. 

E: E o que você está achando das aulas 

dela? 

P5: Eu estou gostando bastante. Percebo que 

teve uma melhora muito grande né. E é uma 

grande possibilidade que ela tem de 

desenvolver a natação que em casa não tem 

como, e também eu não tenho tempo. Então 

eu tenho gostado bastante, eu tenho sentido 

os benefícios.  

E: E ela está gostando? 

P5: Sim, sim. Ela gosta. 

E: E qual foi o motivo que levou mesmo a 

família a matricular sua filha para fazer a 

natação? 

P5: Olha, eu acho que o principal é saber 

quais são as desvantagens de não saber 

nadar, né. Que eu não sei nadar, então eu sei 

o sofrimento que tive e que tenho por isso. 

Então, eu sempre tive medo de quando eu 

tivesse um filho ele não passasse por isso né. 

Codificação Focalizada 

Admitindo grande satisfação e sentindo os 

benefícios. 

Afirmando que a filha gosta de natação 

Afirmando que há desvantagens em não 

saber nadar 

Admitindo medo 

Possibilidade do principal motivo 

Afirmando melhoras em sua filha com a 

prática da natação 

Afirmando o desconhecimento das 

atividades de sua filha na educação física 

curricular 

Admitindo benefícios que a natação traz e 

só a educação física curricular não 

consegue trazer 

Afirmando que a filha gosta de natação 

Afirmando que há desvantagens em não 

saber nadar 

Admitindo medo 
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. Quer dizer, talvez tenha sido o principal 

motivo né. E depois é claro a vantagem de se 

fazer a natação em termos físicos né. 

Exercício completo e pra ela que não faz 

muito mais atividades físicas, então, creio que 

talvez seja o melhor a natação por ser mais 

completa nesse sentido né. 

E: E você tem percebido alguma evolução 

nela dentro de casa ou então comportamento 

com a natação? 

P5: Sim, sim. A respiração. O fôlego, o 

cansaço menor em fazer algumas atividades. 

Sentindo muito menos cansaço quando vai 

fazer alguma atividade física né. Na hora de 

dormir também porque no dia que ela faz 

natação ela cansa mais, gasta mais energia, 

e obviamente na hora de dormir é mais fácil. 

E: E ela tem educação física na escola?  

P5: Tem, tem.  

E: E você não a tiraria da natação, você não 

acha que a natação supre as exigências dela 

só com a educação física da escola ou não? 

P5: Eu confesso que eu não conheço todas 

as atividades que ela faz na educação física, 

né. Mas, eu creio que não. Eu acho que 

existem certas atividades físicas, certos 

benefícios trazidos pela natação que 

dificilmente ela ia conseguiria obter só com a 

educação física escolar. A menos que ela 

tivesse uma carga maior de educação física.  

 

Possibilidade do principal motivo 

Afirmando melhoras em sua filha com a 

prática da natação 

Afirmando o desconhecimento das 

atividades de sua filha na educação física 

Admitindo benefícios que a natação traz e 

só a educação física não consegue trazer 

Relaciona o tempo com o benefício 



60 
 

 As atividades, por melhor que sejam não 

devem ser tão completas né. Não abrangem 

tantos aspectos benéficos, como por 

exemplo, a natação. E pra ela também, eu me 

esqueci de um detalhe, como ela teve um 

problema de refluxo sério quando era 

pequena, então ajuda também essa parte. 

E: Pra fechar a nossa conversa. Se ela 

escolhesse outra modalidade, outro esporte. 

Você mudaria ou não?  

P5: É claro que na idade que ela tá, 10 anos, 

ela já não pode ser obrigada a fazer mais 

coisas, ne. É claro que se ela exigisse uma 

troca de atividades, primeiro eu iria propor 

que ela permanecesse na natação e que ela 

fizesse outra. Mas, se realmente ela não 

quisesse e quisesse fazer outra, talvez não 

tivesse jeito ne. Talvez pra não causar um 

atrito, mas o ideal seria ela fazer outra 

complementando essa ne. Mas eu acho que 

natação é essencial. Eu vejo assim! 

E: Muito obrigada pelo seu tempo, pela nossa 

conversa. 

P5: Por nada, espero que ajude. 

 

Afirmando que a natação é mais 

completa que outras modalidades 

Possibilidade de uma proposta para 

permanecer na natação 

Admitindo que a natação é essencial 
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